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De, hlJ.idj.
b(:1 t o e.vt arid van het k:::1"pi
tali sme maakt het meer
nood za.k'.
ü:ljk, dat -"'Je OYlD nauwk.eurig rekenschap geven van de
boweginG van het kap Lt.aLd st.Luch bedrijfsleven. De sociaal-demodalt

cratie en do vakbeweging richten zich geheel op een horstel van
li.arue
, om de verlaging van hot levenspeil in een nieuvre
bloeiperiode weer te niet tn doen.
De linkscho arbeidersbeweging
rekent niet meer met een herstel, maar spreekt van de "blijvende
crisis", de dalende lijn van het kap Lt.e.Li.sme
, de doodscrisis, de
ondergang van het kapitalisme als productiesysteBlli. Van een theoretische fundeering der inzichten is echter bij geen dezer opvattingen sprake, wat tot do grootste verwarring kan en zal leiden.
In de volgende bladzijden vrl Ll.en sre nu. eenige algemeene
bewegingawetten vah hot kapitalistisch bedr~fBleven geven, om aan
de hand daarvan de verschillende problemen zoo al niet op te lossen,
dan toch ir ieder geval te benaderen.
We moeten ons daarb~ tot het
meest bewezenl~ke beperken met 't oog op onze gebrekkige w~ze van
publioatie en ook al, omdat we niet over uitgebreide detail-kennis
beschikken, die uit de aard der zaak in 't b~zondsr het monopolie
van de vakman is. ' Maar de stuntelige beschouwingen, die op GCOnomisch gebied door do vaklui ten beste gegeven wordt; omdat ze
de algemeens bewegingsvtctten van het kapi tali sme niet kunnen of
niet wilion begrijpen, go eft ons het ver-t.r-ouwen , dat we de arbeiders
een wer-kt.ui.g in de hand kunnen drukken, om de maatschappelijke bevreging van het bedr~fsleven te begr~pen.
Ten slotte z~ nog opgemerkt,
dat we bjj ons onderzoek veel nut hebben gehad van het boek van
He nr-y k Grossmann: "Das Ah:kurnulations- und Zusammenbruchsgesetz
deo kapitalistischen
Systems", zonder ons nochtans met dit Vlerk te
vereenzelvigen.
G. I. O. - Holland.
1 October 1932 .
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VOORBERI OHT BIJ DE TWEEDE DRUK.
De snelle verkoop van de eerete druk dezer brochure heeft
en , dat vte met deze uitgave een goede greep hebben gedaan. Het
meest verheugt ons daarb~, dat het geschrift zooveel als grondslag
wordt genomen in de verschillende ontwikkelingscursussen,
die telkens meer door de arbeiders zelf worden gehouden.
Graag hadden \Je
bij deze druk een hoofdstuk toegevoegd, om aan de hand van de crisiswetgeving te doen ~ien, hoe de~e heele wetgeving er op gericht is,
de groote kapitalen voor vernietiging te behoeden ert de tegenstelling
tusschen de staten daarmee telkens heftiger naar een nieuwe wereldoorlog clringt. Helaas kunnon "lle echter daartoe niet de tijd vinden,
zoodat 'ira deze tweede druk gelijk laten aan de eerste. Hopelijk kan
oon verdere Uitwerking in bovenbedooldo zin in een der vele cursussen ter hand genomon wordon.
de G. I. O.
Octobor 1934.
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r. - DE lISTRIJD OM

HET BESTAAN" DER KAPITALEN.
a,

De strDd om de
-maatschappelijk
gem,iddelde w i.nst ,

Het privaatbezit aan productiemiddeJ.en Vla'ssinds de ontwikkeling der illdustrieële productie na 1800 de groötste omwentelendekracht,
die we inde geschiedenis der menschheid kennen.
De jacht naar de winst ter verr~king van de bezltters der kapitalenwas de groots toovenaar, die in een goede 100 jaar het uiterlijk van heele wer-eLde eLen veranderde, die de,na.t.uur-kr-aoht.en
steeds
verdor onderwierp, om ze op de winst vorrm.ng te richt en. Ze strooide+een ongekende goederenrijkdom over de aar-de, waarbij ze alle"on.beschaafde" volkeren in haar ·werkingssfeer trok en vmardoor ze een
ongekende groei van het menschenras mogel~Y- maakte.
(~e bevolking
van Europa bedroeg in 1800 naar sohatting 187 millioen, in 1910
wa s het 447 mil1ioen en in 1915 steeg het tot 4:62 rm Lli.oen ,)
Zulk een snelle stijging was a.Ll.e
en mogelijk door de snelle ontwikkeling der productiekrachten.
Ma.ar met de veranderingen in de
productie veranderde :de -jacht naar de wins"0 meteen de onderiinge verhouding der menschen.
Ze smoGd:le alle in het pr<)ductieproces aaneen.
De specialisatie vermaatschappel~k~e de arbeid, zoodat ieder niet voor zichzelf werkt: maar 700r d.emaatschaPI)ij :
-ied.er vervaardigt, wat hij zelf rn et _ver-bru.. :don hij ver-br-u..k t
juist, wat door hemz eLf niet gemaakt. word't , En ten ei ot t.e onderwierp ze behalve de natuurkrachten~tevens
de mil:;"ioenenmassa's, die de winsten moeten voortb~enge~.
Het privaatbezit aan
pr-oduct.Lemi.dde
Len schiep een 2.e[~ervan ~.o()Ilsl[wen:
waar-bijalle
vr-oeger-e "barbaarsche" slavernij slechts kinderspel is.
"De bourgeoisie heeft heel andere wenerer-wei-ken voltooid
dan Egyptische pyramides, Romeinsche w3.terleidingen,.en Goti30he
kathedralen, z~ heeft pog heel andere tochten volbracht dan volksverhuizingen en k:;,'uistochten." -Het Commun lst.Lsch ManifestDe jacht naar de winst wa s de groote motor der ontwikkeling. Maar niet de jacht naar de winst zonder meer.
De kapitalisten voeren ieder voor zich, of vereenigd in groepen, de onderlinge str~d, om een zoo groot mogel~k deel van de winsten, die de
arbeidersbevolking kan voortbrengen te bemachtigen.· De jacht
n a a r de winst is tevens een- strijd 0 m de w i ne t en dus strijden de verschillende kapitalen tegen elkaar, waarb~ het eene kapi taal het andere zoe kt; te ve r-sLaari
De s7.rijè.OM de wins t is
tevens IIde strijd om het boat.aan" der kap::.t::.ü~~.
Daarbij sloten
verschillendp.kapitalen
zich tot macht~ge concerns en monopolie's
aaneen, zoodat de strijd op verbreedè grondslag wor-dt gevoerd.
De economische catastrofes, die door dezestri-Jd.te voorschijn
geroepen wor-d.en
, ont.wrLcht.en het maa t schapp eLija leven steeds dieper.
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De jacht naar
gemiddelde
productiviteit.

de

De be Larigr-ijkabe factor,
di.e de productiviteit
van de
het aanachaf f en van 'rfiéuwe, productivere
maclri.no"s . Want· een machine is oen wer-kt.u.i g , dat mensc he Lijke
arbeidskracht
bespRart.
Met de nieuwe machine kan de arbeider
'm eer
grondstoffen
verwer-ken,
zoodat de productie -per- arbeider st~gt.
Wal i~waar ètij~~ft'oOk de onkosten voor machine'e-'
en grondstoffen,
maar de verkrijgen hoeveelgei~ product,
de
m a s s a product,
stijgt riogiri~èr, , zoodat do"onkosten
per
. <3 tuk
dalen.
De betere tecr.,iiilBèhe ui t.i-uat Lng doet dus de'
massa van he t produèt stijgen en, de pr-oduct Leko'at.eri per stuk
dalen.
Deze vérmeerderin~ der massa dwingt de ondernemers
riat.uur-Lijk met.oen , hun afzetgebied
te ver gr-oot.en.
.
Zoo voe~t het gevecht o~ de win~t over de weg. van Ue
, wed.loop van de pr-oduct.Lvi tei t der bedrijven naar de strijd om de
,afzetgebieden.
En net zoo min als dè jacht naar de gemiddelde
winst geboren wordt uit de hebz~cht der kapitalisten,
net zoo
min vindt de str~d om de afzetgebieden,
di~~ijri hoogtepunt in de
imperialistische
oorlogen vindt, hier zijn viortels.
Het is niet
de slechtheid
of de hebzucht der kap i, talisten,
die de ontzaggelijl:e bloedbaden onder de menschen aanri cht, maar het
zijn
d e b e weg
in g ~. wet
ten
'v a ~ h ö·t 'k a p i t:a 1 i s m e als,
pro
d 11 C· tie
s y s t e 'e m.
'
Het is de vrerkelijke lêvonsvoorvraarde ~an het pr'Lv'aatbezit aan productiemiddelen,
de levensvoorvráarde van de "strijd
der kapitalen",'
diè dit noodzakeli~k met zi.crfmee brengen.·
2'00lang deze st r-ijd met de "vreedzame' mf.dd eLen d'er economische oorlog mo~elljk is. zo(l~ng v6ereri de. rtatioriale kapitalismen
een
"vrede,lievende/r politiok.
IvlEiàrlaten db tegenstellingen
'om de
arzetgebieden
zich niet meer l~ngB dez~~e~ oplosseri, dart gaat
de econorniticheoor1og
in een militaire
over. 'Eh dit niet omdat
.de kapi t.aLî.st en zoo bloeddorstig
zijn, maar omdat werkelijk het'
~"bestaan
d.er' "natie'; ',bedroigd ·is.
,
ar-be i.d (loet at.ijgen ; is

Hi0r diéritirt
het bljzonder in het oOg gehouden te wor,den, dat de voor-t.dur-ende strijd om de verlaging" van de kostprijs
der productenfeitelijk
een andere ui tdrukking is voor de "UITBREIDING DERPRODUCTIE". Dé ondernemerfJ breiden de productie
niet uit,
omdat ze door de waanzin 'van de uitbreiding
bevangen
z~n, maarómdat het eSn begeleidend
verschijn~el van de verlaging
van de kostprijs is.
't
Doe
l' van de ondernemers is, de kostprijs' hunner pr-oduc t en te vèrlagenen
àls gevolg kr-ijgen ze de
."ui tbrèiding
eTer productie",
. Deze vindt, dus haar ui t.ganvaourrt
in de' .iaohf riaa~-'de gemid.delc1e;próducti~itei
t en .daar-om is
deze "ui tbreidirig:l . een Levensivccrwaar-d e voor he t kapi t a.Lt sme,
de levensvoorvraarde,
om aan de' gemiddelde vlinst te komen.
Voert de :ondernèmer de verbeterdo
techniek niet. door, dan zit
hij al he eL gauw beneden de gsmiddelde pr-oduct t vitèi t en dan is
vreldra het ne e.le aandeelenkapitaal
naar de maan, Hij m o e t
de'prductie
Uitbreiden,
omdat dit de belangrijkste
factor in de
verla[~iri.g van de kostprijs lso
De "uitbreiding
van de pr-oduc t.Le"
is dus de vorm, waarin de afzemderlijlw kapitalen
de strijd om het
bestaan voeren.
Hoe grooter de voorui tgang der t echnä ek in een
~epaalde periode is, des te heftiger
moet ook de algemeene
Jacht naar haar toepassing zijn, des te sneller
verloopt de
"uitbreiding
der productie".

4

De uitbreiding
der pr-oduct i.e ontstaat
dus geenszins uit de "vrije
:wilt! der ondernemers.
En ook het
temp
0 der uitbreiding
hebben ze niet in de hand.
Zoo goed àls het vergrooten van het
werkzame kapitaal
onder het private kapitalisme
uit de eeuwige
strijd om de verlaging van de, productiekosten
groeit,
zoo wordt
ook het tempo van de uitbreiding
bepaald door de snelheid,
waarmee de productiekosten
in de verschillende
bedrijven dalen.
, HoeweI dit mechanisme van de strijd om het bestaan der
kapitalen
C18' groote
omwentelende kr-acht, in het maatschappelijk leven is, waardoor we van ~e é~ne verovering van de techniek naar
de andere snellen,
beteekent dit mechanisme toch tegel~k een
geweLdäge verkvristing van de menschelijke ar-be ndukr-ach.t. Is bvv ,
Forel tot een nieuwe productiemethode
overgegaan, waardoor de
producti vite'i t var: zijn bedrijf stijgt, dan is daarmee de maatschappelijk gomiddelde producti vi tei t tevens gestegen.
Dat vril zeggen
alle andere autokapitalen
zijn in producti vi tei t ten opzichte van
Ford gedaald, waarmee hun rentabili tei t tevens' 'ver-nu.nder-t . Het
kapitaal
ir;, de autoindustrie
is dan t.o.v~ Ford "verouderdIl,
waardoor de winsten van het autokapitaal
verminderen, 'terwijl ze
toch op volle kracht werkt.
Het eenige middel om de volle rentabiliteit
te herat.ellen,
is dan, de werkmethoden van Ford ook
door te voeren, zoodat nieuw kapitaal
in de bedrijven gestoken
moet 'worden, om;het oude te bevruchten.
De voorui tgang van de
t.ecnrn.ok maakt "dus onder het kapitalisme,
dat de machine'Gheel
dikwijls bij het oude ijzer gegooid moeten worden, hoewel ze technisch nog lang niet versleten
zijn; ze ,zijn'i verouderd".
Deze
"moreele aLijt.age " is des te groot er , naarmate de techniek zich
sneller
ontwikkelt.
Natuurlijk houdt, iedere ondernemer rekening
met deze "moreele slijtage",
zooda t steeds gr oot.e bedragen uit de
winsten gereserveerd
moet en worden als
a f s c h I' ij v i n g
op het machinepa.rk.
En juist omdat deze afschrijvingen
veel gr-oo,
ter moeten zijn, dan de w er-ke Lijko, teohnische slijtage is, is hier
een ontzaggel~ke maatschappel~ke verspilling.
Het "Algemeen
Handelsblad" van,21 Sept. 'cl schreef daaromtrent:
l'De vaar~ige ,vljand van het kapitaalbehoud
is de in
onZ8 t~d steeds toenemende stroom van ontdekkingen en uitvindingor:, van verbatering
van methodes en procedé's welke op
zichzelf
genomen ui teind@lijk natuurlijk ten voordeele van de
menschheid zal konen, maar die ziGh,intusschen
veel destructiever
(verniel'erlder)- in hét economisch leven laat gevoelen,
dan meestal wordt ingezien.
Hoeveel goederen worden niet
geproduceerd, .... -, die slechts
te kort di.er.s t kunnen doen?
Vlat is de nuttigevraarde,
van een .•..•
machine, waarvoor een
betere in de pla~t~ iè gekomen, van een fabrie~, 'áie op èen
verouderd procedé is ingericht?
We zien de voorbeelden
dagelijks onder onze oogen en geven ons geen rekensohap van
de hOGveelheid gedane arbeid, welke dieritengevolge
g~en
nuttig
effect meer afwerpt en van de kapitaalvernietiging,
welke dat beteekent.
In menig bedrijf is het haast ondoenlijk, de af achr-ijvt.ngen op peil te houden."
'
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De maatsohappelljke
funotie
van de winsten.
!

Het
t. e mp 0
van de on twt kke l.Lng .vr~rd.t e'ç,.p.~.er niet
alleen
door de teohnisohe
vooruitgang
bepaald,
maar· tevens door
. de
11 0 e v' e ,e 1·ne i d "winst, die de arbe-iderri 'voortbrengen.
(Met vlins;t. bedoe Len vte hier
dividenden"
r ont e , gr-ondr-erit.e ) " Dez e
vrinstmassa
'bedraa'gt
jaarlijln'l
natuurlijk
een bepaalde
som" een som}
.dä e waarsohijnlijk
thet loon van alle
Loont.r-ekkend en te zamen een
paar, maal over-t.r-e f t • Het spreekt
vanzelf,
dat de kap i t.a.I î.s t.en
deze behaalde 'ï~lfr:tisten in de eer'steplaats
gebr-ui.ken , om er "naar
,hun stand" .van t(;:Jleven.
iviaar zo\rr.~rbruikem
n i.e.t, alleüinstvoor
hun levensonderhoud.
Een deel 'ervan
steken ,z,o'als
n l euw kapitaal
in het bedrDfsleven,
c~dat dit op zljn bourt',6Qk
weer winst
afwerpt.
,Er vloeit
dus een, geregeld8
goudstro.orn ui t d~J, ~bedrijven naar do
'bezi t.t.er-s , van deze bezit t or e eon sma'l Ler-o e t r-oom naar bank en
beurs ,voor de, fa~anoie~ingvan
,hot bedrljfslevon
en als broeders
goudstroom
vloeit
h~ da~ weer van de bedrljven
naar de bezitters
te~ug~
.,
iJoor zoover do ::vvinst en weer- di enen. om, het bE)clr'ijfsl,evl"n
to .bevr-ucht.en , ver r-Lcht.en ze du a , een
m [;J, 0. t s c 11. a P p e -1 ij k
Tl c,.o,d
z a k,e l'~ kef
u n:c.t:i,~
. 'Da kapitalen,
di~.db
stójd
om de gemiddelde
pr-oduc t.Lvtt.eät
voe:r:en" halen, bij het- "
, "belegging
z oekendo . pub H ek'' hun arnmunl tie.
Daar-om rieomb de
strijd
om het be at.aan der kapitalen
hier
do vorm aV,D, van eert OD, derlinge
Btr~d,
om zdoveol.mqgolijk
van dit bolegging
zoekende"
.·..,.. ka p.i.t.aaL mac ht.Lg; -te wor-d en , '. ZooLang ede bankon
veel geld·:'tet'- ""bGsohikking hebben,
is hot geld goodkoop , d.w.z.
'orodie'öen
en
IO;9ningen wor-den tegen
een lage ,rente, verstrekt.
l'·iaar wanneer
h.,~'k'p~dr·i.JfslevGn zLc.h krachtiger
gaat. orrtvrl kke.Len , wor'dt. de 'vr,iaaf!,
naar ';lSSl,pitaal ,steods. gr-oot.er-, waardoor d e r-orit evoo t 'stijgt~, 'Höt
stijgoii' van do r-errt evoe t bot.e okorrt ; dF.l.t de bG8chi1rbaro voorraad
be Logg.Lngz ookond -,kapi taal
bop
0 r k t
10 en dat: het geveoht.
van. de onder-nemer-s.
om, het:Ln
HUN bedr-ijf te mogen 'verkàpi
tali·s eer-en in vol J. e gang is.
('
Het is van.vgr oot be Lang , dez e maat scgapp e Lijke 'funot.ie
van de w.Lnet.en goed in het oog t e vatten.
Waht daaruit·blijlü,
dat het
t 0 lil ,P 0
van de ontvrikkeling
in hooge mate afhankelljk is van de ,h,o e v e 0 1 h G i d kapitaal
dat belegging
zoekt.
Hoe ,grooter
do beuch l.kbar-e wlnstmaosa
.i.s , des te' stormaohtiger
,is do o-r.l'tvrikkeling.
lVi.a.w.:·
0 n ct e r
11 0 t
b: a P i ..'
tal
i.s m,~ :f I ,or,G
e r t,h
e t b·e ft, ~,lj f é 1 ev~
~
,b El t er,
TI a arm
a t ede
I Q"Q n:V,r',G
k k en
d~'
k ia
s S9 h m '1 ri cl e r
v.a,r
b, r u· i ,k,e' n.
Hoe ~ihdBr
do arbeidende
~lassen
verbruiken,
Qes temeer
blljft
e~ voorde
bezi;ttonp.o
k l a aaen overj,om
do 11 Gtrjjd 'OHt hot bestaan"
dor kapi taLerr rt e kunnen voeren.
':"
. ~..~
;
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DE BEVJEGING DER LOONEN.

a.

Het stijgen van het
levenspeil.

Natuurlijk ligt er iets geks in, dat het bedrijfsleven des
te.beter floreert, naarmate de arbeiders minder verbruiken.
En onder de arbeiders is'dan ook veel de meening verbreid, dat
verhooging der 100nEm, dus een grooter verbruik door de arbeidende klassen, aan het bed~~fsleven ten goede komt. Want als de
koopkracht de~ loontrekkend~n st~gt, st~gt tevens de werkgelegenheid, zoodat het bedr-ijf aLeven het meeste bij hooge Lochen gebaat
is. De fout van deze zienswijze ligt in het over het hoofd zien
van de grondslag van de kapitalistische produvtiww~ze: do rentabiliteit.
Voor de kapitalisten behooren de arbeidsloonen tot de
"onkosten", waarvan iedei"e stijging de winstbasis onder-mijnt en
daarmee de productie remt.
r
Er is echter een opvallend ver achájneeL, dat volkomen in
tegenspraak schijnt met de zienswijze, dat het ba dr-ijf sLev en de s
te beter bloeit, naarmate de arbeiders :minder v~rbruiken.
En
dat is de verheffing van het levenspeil van de. arbeidende klassen
gedur-ende de snelle vluoht der industrieële ontwikkeling.
Het
bedr~fsleven ontwikkelde zich na 1850 zeer krachtig, terw~l de
arbeidende klassen
mee
t
dan vroeger verbruikten.
.Als men
de toestanden van vroeger; zooals deze voor Engeland beschreven
VIerden door Fr._ Engels in. zijn.boekj e: 11 be. toestand van de arbeidersklasse in Engeland", en voor Holland door H. Roland Holst
in "Kl.aaaever-houdf.ngen
in Neder-Land'", vergelijkt met de toestanden,
zooals deze nog kort voor de huidige crisis heerschten, dan springt
het groote verschil in levenspeil voor ~roote,deelen van het proletariaat ·terstond in het oog.
rl'
Als we dit' verschijnsel hier nader onder het oog zien,
dan vestigen we allereerst de aandaoht op het verband tussohen
industrieële ontwikkeling en verheffing van het levenspeil.
Als de maohina:te productie zich iil een land begint te ontwikkelen, slaat ze aerst de oudè vormen van het handwerk kapot, waarmee ze groote ellende onder de handwer-ker-s aanri.cht. Daarop
volgt dan een oonsolidatie, die tot een verheffing van het levenspeil voert.
Zoo zien we deze verbeteri~g het eerst optreden
in Engeland.' Dan begint de ontwikkeling van de duitsche industrie
na 1860 met 'hetzelfde gevolg •. Nederland volgt iets later.
De
groote ont.wLkke L'l.ngvan Amerika valt pas omstreeks 1900, waar, de
arbeiders komen tot een welstand van "ieder een Fordje".
Nu is
dit laatste natuurl~k onzin, maar de zin van deze onzin .is dan
tooh in ieder geval, dat de gesohoolde arbeiders tot ~de aristooratie van de arbeid" worden.
In 1928 begint de industrialisatie
van Rusland, zoodat we ook hier met een snelle verheffing van het
levenspeil kunnen rekenen.
Het is niet moeielijk in te zien, dat de industrialisatie
een volkbmen verandering in de maatsohappel~ke
verhoudingen te
voorschijn roept, die ten slotte een verheffing van. het levenspeil
der arbeidende klassen beteekent.
Dit proces is b~ de snelle
industrialisatie
van Rusland duidel~k te zien. De ontwikkeling
van de machinale productie doet een stroom van boeren naar de
steden vloeien, waardoor een n~pend woninggebrek ontstaat.
i
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\Jel wordt in koor-t.aacht.Lge haast
bijgobouwd , maar de nieuw-bouw kan
de too~lüGiende
stroom niet
yerzw§lgen.
In zeer ko~te tijd nemen
de s t.edon in de industrierwbièdÈm'
enorm in omvang toe, waarmee
tegelijk
d,e vor-keer epr-obt emon, om de,'"arbeiders,
snel van de ééne
uithoek
van çle stad naa r de andere' ték:unnen
wor-pen , de belangete L'l Lng irragt;jn. Dan kornon 9.'e l1Y gi,Ç)nisc11e e Ls che n ter voorkoming
van epidemieën,
het '.aatllJro:0,g~én;"y'an.e'Lect.r-Lach licht, ",vraterleiding,
riole0ring
onz.;
allemaal
vobrzfeningen,
die een verheffing
van
het levenspeil
der arbeiders
beteekenen,
maar die tenslotte
voor
het goed functioneeren
van de industrie
noodzakelijk
zijn. Zonder
dit enorme "comfort",
waarin de arbeidende
klassen
deelen,
hebben
de bezittende
k l.ae aen niet
voldoende
boschikking
over het "menac henma t er'Laa L'! , -; Alle pr-oc e aaen in het leven der arbeiders
moeten
zoo ane I mog'3lij~:-T
vorloopen;
omdat. dl t. tegelijk
de grootst
mogelijke
renti1bili
tei t van' het kapät.aa L is. ,'En daarom viordt de landlooper
zeEir "c orat'or-t.abe Li' per t.r-eLn naar Ve enhuf z en getransporteerd,
waar'
e en koning zich vr-oeger- niet meer dan de luxe van een koe t s veroorlopven kon!
\
,
Ook in ge eet e l.ijk opz i cht vvoer-t Cie industrialisatie
tot
een verhoffing
van het levenspeil.
' De .Lndua t.r-Le kan niet met
ana Lphabe t.en wer-ken : lezon,
schr-ijven , rekenen
zijn hulpmiddelen
voor de Lndus t r-Le . Vandaar dar ook, dat juist 'do industrieële
,bourgeoisie
do verbetering
van' het lager
onderwijs ter hand nam.
Ook ambachtsscholen
war-en noodzakelijk,
zoodat. ver-ac.hf.Ll.ende f'a
brieken
dergelijlw
scholen
aan hun fabriek
verbonden,
om bruikbaar
"menschenmateriaal"
te krijgen.
Zeer z eker' gebr-ui.kt.en de arbei:ders hun meerdere
kundigheden
ook om de economische
en politiek.:e
strijd' te voeren.
:Maa~ dit hadden de Lndu at.r-Le é'Len natuurlijk
niet
gewild,
ze kr-e gen dat er gratis
bij . Toch verandert
dit niets
aan
het feit,
dat deze meer~ere
geestelijke
ontwl~k~ling
é~n, van de
be staand - en ontwilckelingsvoorvraarden
voor de, Lndus tt:te" Vlas. '
Een derd~ be Langr-ijkeTac tor, die het levenspeil',
der
ar-be i dende k La.saén. mot ijzer-en :noodzakelijlche:i.d omhoog dreef,
was
de intensiveering
van het arbeidstempo.
De machine ,bepaald
het
tempo van d.e arbeid.
En voor 'verschillende
indu~trieën
bleek
,
het,
dat ~hGt t empo zoo' snel was, dat werkdagen v~n'14 uur nad ee Lt g
voor het bedrijf wär eri . Het b l.eek , 'dat bij ver-kor-t.i.ng
van de ar,I
,
beiclstijcl
me· e r
geproduceerd
kon wor-don . Zoo ontstond
naast
een voortdurende
versnelling
van het ar-be Lds t empo tegelijk
een geleidelijke
Yerkorting
van de arboidsdag.
Ma~r dit was niet' het
eenige gevolg.
Het tempo van de machine verhd.aSlttetevens
het
tempo, waarin de tl.rbeidsk~acht'
iedere
dag opnieuw wordt ver-brut kt
en daarbij moet de' "vrije tijd" noodzakelijk
benut worden .. door in
vorstrooiïng
rn.euwo krachten
te verzamelen,
om het, 'keIIfPO te kunnen vo Laoudon ,
Zoo ontstond .het zeer omvangrijke, moderne amusernent.abedr ijf , dat naar buiten
een verheffing
van het Leven sped L
be t e ak.errt , maar ten slotte
uit het opvoeren
van het ar-be'i de t empo
geboren werd.
,",'
.'
«
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Uit bovenstaande
beschouwingswijze
volgt,
'dat we de verheffing
van het levenspeil
der arbeidende
klassen
n iet
zien
ah)' het gevolg van hun economischeen politieke
strijd;
maar als
resultaat
van de pr-oduc t.Levoor-waar-don van het ka'pitalisme
zelf.
Toch spreekt
het vanzelf,
'dat zulke wereldbewegingen
als de' sociaal-democratie
en,-de vakbowlJging,
die meenen, dat de. vooruitgang
aan hun wor-kzaamhe Ld is, toe te schrijven,
er rit e t voor niemendal
,

'

,

war-en GD ZO duo oen wezE'JIllijko,
taak in ho t maa.t.aohappel.ijkleven
vervulden.
De vakaati e en de politieke strijd fungeerden als
o r cl ene
n d,o- 0 nop
d r ~ v e 'n de
kracht, om de waardeverme~)rcloring der arboidskracht voor groot e gro open van arbeiders tegol~k te realiseeren.
Daardoor werd het pruces, dat zich
andörs chaotisch aia dG natuurprocessen' zou voltrekken, in vaste
banen gebra.cht eIl verkrGeg het een versneld tempo.
b.

De marxistische
loonwetten.

We hebben hier de verbetering van het ,:l.~v.enspeil
der
arbeidonde klassen uit de marxistische loonwetten verklaard,
waar de bevroging der .Loorienuit do verandering' -van de waarde
dur arboidsy:racht wor-dt. af'ge Le i.d. Wel is het een veel verbreide
misvattin~, dat de loonen zic11 vólgens de marxistische loontheorie om het "h est
a a n s min
i mum
bewegen, maar dat is
dan ook ru et meer' als een misvatting, waaruit blijkt, dat men niet
weot, naar welke econom.lache vrotmatigheden de loonen zich vormen ,
De waarde van de arbeidskracht is iets heel anders dan het be.staansminimum.
Be,t be st.aanamt.nämum is niet meer, dan een bepaalde
hoevoelhoid goed er-en, oen bepaalde som, die voldoende is, om het
licham81~ke bestaan ,voort te zetten, een bepaalde som, om het
bestaan van het "~.
I' i c h a a m te verzekeren.
W'e zouden het een
phy ei.acn begrip kunnen noemen.
De waarde van de arbeidskracht 'is
de som, die noodig is, om, deze arbeidskracht te VORMEN
EN
"in oen t 0 t'd 0 a r bei
d ges
c h,i k t leven te
houderi'",,("Loonar-bei.d en Kapitaal ft -Marx- blz .10). Hot is' dus,
een .eoononn sch begrip en omvat voel meer dan het naakt.o, Lt cha.,
rnelijkebestaan.
Zelfs de meest ongeschoolde arbeid, 'waaraan
dus geen opleidingskoston vorbonden zijn" om deze arbei dakr-acht
te vormen, ligt in waarde boven het bestaansminimum, omdat het'
lichaam ook t ,0 ,t d e a'rb e i d ges
c hik
t moet
bl~ven. ft Ligt voor de hand, dat de opwaartsche beweg~ng van het
levenspeil in de bloeiperiode van het' kapitalisme in str~d sch~nt
met de marxistische Loonwe t t en , als men het "beat.aansmi.nämum" met
de waarde van do arbeidskracht verwisselt, of deze begrmppen niet
stren~ uit elkaar houdt. Houdt met echter in het oog, dat het
z g . "ver-maak" ('s-Zondags naar buiten trekken, bioscoop) bij
toenemende intensiteit van de arbeid een wezenl~k deel van het
her-stol dor arbeidskracht is, dan worden al deze elemEnten in
het begrip waarde der arbeidskracht opgenomen en ver-dwijnt.
de
tegenstr~digheid.
De waarde der arbeidskracht is echter niet de'eenige
factor, die de loonhoogte bepaalt.
Van zeer wezenl~ke beteekenis
is tovens de verhouding van vraag en aanbod van arbeidskrachten.
Is el' juist evenveel vraag als aanbod, dan zal de, prijs van de
ar-beLdakr-aoht.,dus het loon, overeenkomen met haar 'waarde. Maar
deze toestand kwam in de prakt~k nauwel~ks of zeer voorb~gaand
voor. 200a18 'het in de kapitalistische productie hollen of stilstaan is, zoo weerspiegelt deze toestatid zich ook op de arbeidsmarkt e Het bedrijfsleven t.rekt nu eens de arbeidskrachten naar'
zich toe en dan stoot het ze weer af. En zoodra het' aanboci grooter is dan de vraag, daalt tevens de prijs vari de arbeidskracht:
do Loorien dalen.
Ont.wi kke lt de bedrijvigheid zich, stijgt de' vraag
s

