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lN Ll:IDING 

·J Mar:1: I ,~n Mar:i: II 

In dit essa_y ga.an we kritiRch na. wa.t voor Marx het kapi~a.
lis11!_~ is en we confronterEm zijn opvattin!?;en over dit. rnaat
schappelijk besteJ met de zin die het voor Ma.rx hecft.. Wa.t 
het kapita.lismc ook is, in ieder )!;eva.l is voor Marx duidelijk 
dat de zin ervan is de produktic;c f..:mchten tot ontwzÏit:lirtg 
lZÏi1'cnger, .. We dist,,mtiëre11 ons zowel va,11 dE.ize zi n aJs -~an 
het belang da.t Ivfa.r:x aa.n de ontw-iJ.kel.i.11g van de proch1ktiC'VP 
lmu;htc.n (die Prod1iïllvkrâfte) hecht. ME-'1 d it cloPI - 011 om 
onze afwijzinp; op Marx :œlf te kunnen funderen -- maken 
we het onderscheid tussen een i\tlarx l en een Mar:t II. Het 
onderscheid is niet chronologisch bedoeld. Het loopt dwars 
door het gehele werk van M.arx heen. vVe zien trouwens geen 
verschil tussen een vroege en ecn late Marx. En we twijfelen 
er zelfs niet aan <lat de door ons Marx II genoern<le Marx 
in feite de Marx is die aan de basis va.n zijn œuvrc Ligt en 
bij dit vcrtrekpunt is blijven zweren. Wc rnencn voor onze 
typering van Marx I hoofrlzakelijk beroep te kunnen doen 
op teksten die tot de tijd van het E,'erste Deel va.n Het Ka
pitaal horen. We menen da.t het voor een goed begrip van 
het marxisme - en voor zijn bJijvcnd belang voor onze tijd 
-- nood7.akelijk is de beide Marxen uit elkaar te houden. lu 
feite houdt ons onderscheid tussen Marx 1. en Marx II een 
waa.rdeoordeel in. Ilet is de reden waa.rorn we de Ma.rx van 
het eerste deel va.n flet Kapitaal de eerste noemen, hoewel 
Marx in feite hoofd7.a.kelijk en overwegend Marx II is. We 
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?;aan zo <la<ldijk <lieper op bet vcrmel<le ondcrschei<l in. 
Jfot ga,Lt in we:wn om het volgende. Er is de iViarx J van 

de kr·itiek de·r politieke cconomie ( ondertitel van Vas Kapi
tu.l). M.aa.t· er is t.ey;5-lijk <le Marx 11 rlie ondanks ailes wat 
hij__aan negatieve /..:ritiek a.an het adres van lwtkapjtaJisrne . ~· - ..... .., , .. --·-·····-----------
gespwd heeft --- en we menen da.t kritiek aJleen echt kri-
tiek is in deze negalie1,e functie - bak:teil haaJt, zijn kritick 
opschort en to~ de~ ewering komt da!_ ~_!_zelfdc kapitalisrne 
nict zo slecht is (in morele of in welke andere zin ook) als 
hi}1iet"noëiïtaïï"s"""6-èsëiireveiia:d": \,va;lt" or~da~ks zijn. uite~st 
negatieve typering van het kapitalisme houdt Marx aan zijn 
verwachtingen in <lit systeern van p1vduceren ter wille t1an 
het produceren vast. Hij verhoopt er de ontwikkeling van 
de produktieve krachten van -- die men in cen socialistische 
maatschappij trouwens nog zal opdrijven. Het betekent vol
gens ons <lat Marx ophoudt kritiek te leveren. We komen op 
voor een lezing - helemaal geen gewelddadige ingreep -
die Marx begrijpt als diegcne die een vernietigende kritiek 
op het ka.pitalisme uitgesproken heeft, zo scherp als niemand 
no<:h voor noch na hem ooit gedaan heeft. Het belang van 
Marx - zo moeten we aantonen - zit in deze kritische 
houding. Marx verliest aan belang als hij vanuit allerlei mo
tieven toegevingen doet. De kritischc Marx is diegene die 
we Marx l noemen. We menen te kunnen aantonen dat de 
overgang van de kritische Marx naar <le Marx die ondanks 
alles bij het kapitalisme als het systeem van ontwikkeling 
van de produktieve krachten blijft zweren, inconsistent is, 
dat Marx II van dialediek gehruik maakt om zijn geloof te 
funderen ( we menen echter dat de diaJectiek alleen als der
gelijk misbruik kan bestaan) en dat in ieder geval het belang 
van de marxistische kritiek niet bij Marx II te zoeken is. 
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Preciseren we onze bedoc•ling. \:Ve zullen nwt Ma.rx het ka
pitalii;rm• bc::.chrijvcn a,li; lwt sy:-;tc:cm van <le 'produktieve 
c1rbeid ·. a.ls J1<~~t systee111 <lat de p l'O(ln.hi('ve krachtC'n Ide 
produktiekradit.eu) ontwikkelt . Volgens Marx ll b <lat de 
rocping, de taa.k, de historische zcnding, van lwt ka.pitalisme. 
Als het. kapitaJisme :tijn roi zaJ vervuld hehbcn, zal het :-Jocia
lisme de> produktieve krar.htcn overnemen <'n d(• rijpe vruch
tcn plukken. Het bet.ekent <lat de ontplooiing va.n de produk
tie voor Marx ll zondcr meer een goede zaak is, waaruit het 

socialisme slcchts voordccl kan trckken, het noodzakelijke 
fundament waarop een socialistische e11 humanc maatschap
pij hoe dan ook moet steunen. 111 hct kapital.isrne worden 
de produkt.iemogelijkhedeu tot ~tan<l gchracht. Voor Marx 
li is <lit de goc<le kant van IH:t kapitalisme, 7,ijn wczen, zijn 
kern - <lie wc dus nergens cldcrs dan in de opbouw va,n een 
µroduJ<tieapparaat moeteu weken. 

We zegden <lat het socialisme d<> produktiecapa.citeit zaJ 
bewaren, overnemcn, en heel zeker ook venter zal ontwik
kckn. Alles staat of vaJt hier met wat ondcr "produktie' of 
onder <de pro<luktieve krachten' verstaan wordt. We ont
kenuen da,t de ka.pi taJistisdte econornie ( met inbep;rip van 
de wetenschap en de technologie) deze krachten op zulkd,1-
nige wijze ontwikk<•lt dat W('- ;t,f1 een voori-;ta<liurn -=-en ee1_1 
noodzakelijke etappc - voor een sor.ialistische en huma.ne 
maa.tscha.ppij kunnen_1!.oenwn. Het gaat hier niet over bij
komstigl1eden, secuudaire smctten, die Marx trouwens aJs 
geen a.nder opgemcrkt heeft. Het gaat over het principe, 
over de _prin~ipiëk vrél,ag of <le prodttktieve krac.btcn in het 
kapitalisme ontwikkeld worden, en of ze überha~ 01lt~k

keJd moe-:teri wonlen. We ontkenneu dit laatste. Marx dcnkt 



Pro<luceren om te produceren 

rcchtlijnig, onproblematisch, <lat produktic nu eenmaal pro
duktie is, minstens de crea.tie van mogdùkht:den, waarmee de 
wdalistische en humane mens gerealiseerd kan worden. Hij 
vermoedt zelfs niet dat hct kapitalism_! in_cle mate dat _!_et 
zich ve rde,r ontwikkel.t , het sociafü;n,e veeleer onmogelijk zal 
ma.ken, zodat we vëeleer eeri;t-·i~ë·t kapitali~;~·~ ~~;e~: ;~~d~~ 
moetcn afbreken, or toclt heel zeker tot andere proporties 
zouden moeten herleiden. Marx gelooft onvoorwaardelijk 
in lwt kapit.alistischc produktieapparaat - en trouwens nog 
in vccl mcer dat van kapitalistischen huize is . Hij gelooft 
al evenzeer in de huma.ne mogelijkheden van wetenschap en 
technologie. Als het kapitaJisme de produktie ontwikkelt, 
zelfs ais dit produktie ter wille van de produktie insluit, is 
voor Marx geen vuiltje aan de lucht, of misschien juister, 
zijn er slechts voorbijgaande smetten. Deze kleine foutjes 
zijn de uitbuiting, de mensonwaardige arbeidsornstandighe
den, en nog enkele andere dingen meer, die Marx zelf in het 
bijzonder in het eerste deel va.n Het Kapitaal zo vol veront
waardiging beschreven heeft. Maar in de grond, in wezen, in 
principe, zo meent Marx II, is het kapitalisme de soliede en 
substantiële outplooiing van de produktiekrachten. A1s het 
kapitalisme ze niet tot ontplooiing zou brengen, zou het so
cialisme <lat zelf eerst moeten doen. Ook dan, 1,0 vermoeden 
we, zouden, zoals Ma.rx over de kapitalistische ontwikkeling 
zegt, gehele klassen en groepen aan de ontwikkeling opgeof
ferd worden . 

.Y Dialectiek 

Marx maakt van dialectiek gebruik, zegden we. In de dialec
tische overgang die hij uitwerkt, is de bemiddelende schakel 
de ontwikkeling van de ptoduktieve krachten, die de geüjk-
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In lei ding 

schakeling van kapitalisme en 1,odalisme mogelijk ma.a.kt,. _l_n 
pri!!._c;i.pe zijn kapitaüsme eu sor.ia.lisme 'het,-;elfde', het eer
ste Joopt met noodzaak iu het twce<le over. Ze 7,Ïjn beide 
ontwikkcling van de produktiekrachten en in die zin :tijn 7,c 
id.entick. We :tullen a.antoncn <lat Marx cvcnweJ i;lechts in 
<le bernid<lelinp; slaagt doordat; hij het begrip produktie in 
het kapita.lismc ën Îlet b~gi·ip prod nktie fn het sodalisme 
tf'.n onrN:htf; over dezelfde k~1 s~heert. - En dit terwijl hij 
als Marx 1 baarfîjn aanloonl <lat <le ontwikkeling van de 
produktieve krachten .in het kapitalismc ccn totaal anderc 
hetekcnis hecft da..n dezelf<le ontwikkeling in cen hypothe
tisch socialisme. Hel kapiLa.USmc prndu~~~-r~ irnmers wezen
lijk meerwaar<le. Produktieve arbei<l is uitsl_u~t_end _arbcid 
die mœrwaarde voortbrengt . ln het soc.iaJisme ec.ltter zou 
~--·. - -- --- - --

men voor <le bev rcdiging v,in de mcnselijke behoeften pro-
1]1-cë1:eu: We .zullen, met fvfarx zelf, aanto~e~ <lat dc -kapi
talistische ontwikkeling van cen produktieapparaat in prin
cipe nicts te maken he~ft met de mogelijkhei<l om een goed 
menselijk leven tot stand te brengen. De ontwikkeling va.n 
de kapitafütis<:he produktie gaat vcc!eer principieel .in tegen 
e.lke poging om hct materiële en maatschappeJijke Jcvcn tot 
een goed einde te brengen. Hct kapitaUsme is nict zo neu
traal al~ Marx II we~ ou will~~, en ~at-~b~chrijft Mar~ I 
in aJJe scherpte. Het bouwt geeu neutra.aJ apparna,t op dat 
da.n_:~o.()~ _ovemame geschikt is. !nJegërideel,_}te~_'?E_fVl1ï°'kkelt 
wel de produk,t.!_ey~___l~~r.ht_cn, _m_ a.a_!: z_e_z_ij!!._ de pr..9duktieve 
krachten voor hct kapitaal zelf, in de zin zoals die in het ka
pitallsme en voor het kapitalisma bedoeld zijn, en nieL zoa.l.s 
ze in f tillctie van een socialistiscbe e.n human.e ma;atschap
pij van pas zouden k11nncn komen. Kortom, hct kapitalisme 
produccert slecb ts rncerwaarde. De gebruikswaar<lc is ten 
hoogste aanleidinq, voorwendsel, alibi. Het produktieappa-
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raat - <lat door middel van wetenschap en technologie ge
creëcrd wordt - is niet neutraal, het kan dus niet zo maa.r 
overgenomen worden, het ondermijnt veeleer eJke mogelijk
heicl_ orn een ~~ ialistische maa.tschappij te vestigen. Men 
zou het veeleer moeten reduceren, transformeren, afbreken. 
ln welke mate en hoe <lat zou moeten gebeuren) is een eigen 
problematiek. Het gaat ons vooreerst om het principe. 

Men moet Marx geen geweld aandoen om hem w te begrij
pen. Marx zelf stelt ons impliciet voor de keuze, hoewel hij 
zelf de richting van Marx II uitgaat. In foite moeten we zelfs 
zeggen dat h~j in nog sterkere mate met het ka.pitalisme of 
met de modemiteit, of met de bm-gerlijkheid meeheult, dan 
we geïnsinueerd hebben, vermits hij zelfs de i<lee van wat be
hoeften en behoeftenbevrediging zijn, van wat een goed leven 
is, van het kapitalisme of van de moderniteit afkijkt. Wat 
hiermee bedoeld is, zal in het laatste hoofdstuk duidelijk 
worden. 

4 Heeft de geschicdenis een zin? 

Met Rudolf Boehm 1 kunnen we niet genoeg beklemtonen <lat 
Marx vertrokken is van de vraag wat de zin van de kapita
listische vervreemde arbèid zou kunnen zijn, waarbij hij im
pliciet, en aJs vanzelfsprekend, vooropzet dat er überhaupt 
een zin is. Marx poneert d11s een noodzakelijke gang van 
de geschiedenis. Het in grote mate stompzinnige, inhuma.ne 
gebeuren dat het kapitalisme in de 19de eeuw was, moet een 
zin bez.itten. Het moet o:e._ iet_s goeds uitlop!n. Vermits dit 
zo is, moet de geschiedenis dialectisch verklaard worden, er 
moeten bemiddelingen zijn, ook waar ze klaarblijkelijk ont-

1 R. Boehm, "ls er een dialectiek van de voornitgang?", 'l'ijdschrift 
voor Diplomatie, mei 1980. 
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breken. De dialectiek 1noct de vooropgezet te noodzakelijke 
ga.ng rechtvaardigen. H.et ka.pitaJisme kan dcrhaJve slechts 
schijnbaar een ontaarding zijn. ln principe, in wezen, is hct 
de uooclzakelijke doorga.ngsfase n.aar eeri so<:iaJistische, hu-
111ane maatschappij. Het heeft ecn hîstoris(:hc functie. De 
produktieve krachten worden immers tot stand gebracht. 

Maar wat aJs de mensen tot dwalingen in staat zouden 
zijn '? Als ze vr~i zou den zijn, zo vrij da.t ze soms dwaal
wegen inslaan, maar tegelijk ook zo vrij dat ze zich ku nnen 
bc7,in.ncn en uit de opgcdane ervaringen lering trekken? 

De zin van d~ gesdûedenis, in de betekenis van een nood
zakelijke weg, doorheen vreselijke gebeurtenissen, is de ·voor
op::etting van waaruit Marx vertrekt. We zu llcn aantoncn 
da.t hij cr niet in slaagt die vooropzetting en de hiervoor 
vereiste dialectiek bard te makcn. 

5 De verschilfonde thema 's van dit essay 

We onderscheiden twee Marxen, zegden we. Het onderscheid 
bepaaJt de indeling van dit essay. 

In de eerstc hoofdstukken brengen we vooral Marx I on
der. Hiermee is bcdoeld <lat we om als taak stellen te laten 
zien wat voor Marx 1 het kapitalisme is. Het is een systeem 
van produceren om te prodU<:eren, dat uit zichzelf de omke
ring van de natuurlijke verhoudingen tussen doel en mid
del (tussen ruilwaarde en p;ebruikswaarde, tussen zinvolle en 
abstract-fysiologische arbeid) Î8. Met deze Marx gaa.n we 
akkoord. ï,ijn analyses behouden hun volle beJang. Even
wel, reeds hier is het zo dat we de analyses moeten bevrijden 
van bij Marx II horende tendenzen, zodat kritick niet ad1-
terwege kan blijven. We schetsen Marx' opvatting van het 
kapitalisme uitgaande van zijn ideeën over produktieve ar-



16 Produceren orn te produceren 

beid. Het is een eenvoudig en gemakkelijk uitgangspunt om 
tot de grond van de :,;aak te komen. We zien onmiddellijk 
het verband tussen de meerwaarde en de ontwikkeling van de 
produktieve krachten. Onze ontleding loopt dan uit op een 
bespreking van het Eerste Deel van Het Kapitaal waarin we 
ten t1olle de implicaties van Marx' idee van het kapjtalisme 
ais 'produceren ter wille van het prodnceren' doorzien. Het 
is in deze inleiding de pJa.ats om erop te wijzen <lat onze ana-
lyse aangespoord is door en in de voetsporen loopt van de 
Marxinterpretatie van R. Boehm in zijn K ritiek der grond
slagen van onze tijd2 • 

In een derde hoofdst.nk zetten we in een zekere zin Marx il 
klem, door aan te tonen <lat zijn methodologische beschou
wingen niet 'passen' bij zijn opvatting dat het kapitalisme 
gered moet worden als het systeem van de ontwikkeling van 
de produktieve krachten. Va.nuit zijn opvattingen over di
alectiek en va.nuit zijn reflecties op de relaties tussen het 
ahstracte en het concrete, of tussen analyse en synthese, la
ten we zien hoe Marx poogt het maatschappelijke proces te 
verklaren als een produktiegebeuren dat zijn noodzakelijke 
gang gaat. Uit zijn re:flecties zou echter veeleer kunnen blij
ken dat de geschiedenis een discontinu gebeuren is en <lat 
we het kapitalisme best louter op zichzelf, als een specifieke 
structuur, begrijpen (wat dan strookt met Marx, analyse 
van het produceren ter wille va.n het produceren) eerder dan 
als een noodzakelijke fase in de ontwikkelingsgang van de ge
schiedenis. In hoofdstuk 3 spelen we dus Marx tegen Marx 
nit. Alles cirkelt omheen het recht waarmee Marx de voorop
zetting van een geschiedenisgang, van een materialistische 

2 R. Boehm, Kritiek der g,-ondslagen van onze tijd, Het Wereld
venster, Baarn, 1977, par. 20, (oorspronkelijk: R. Boehm, Kritik der 
Grundlagen des Zeitalters, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1974). 
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geschiedenisopvatting, hanteert. 
Het vierde hoofdstuk legt de scha,ke] met het, a.rbei<lsbegrip 

van Marx. H.ierin schetsen we de ontwikkeling van Marx' 
opvattingen over de vervreem<le arbci<l. We komen tot de 
conclusie <lat er geen verschil is tussf!n Marx' opvattingen in 
·de Parijsf: Manuscripten en in zijn aJlerlaatste werken. We 
hebben reeds aangekondigd dat Marx in zijn arbeidsbegrip 
rneer da.n gelijk waar elders de 'idealen' van het kapitalisme 
overneemt. Het komt crop neer dat hij de zin van de arbeid 
verkeerd inschat en hem .nict wect te verbinden rnct doelma
tige, zinvolle arbeid die op de pro<luktie voor het goede leven 
nit is. Dat ka.n vreemd lijken, maar het is <le bedoeling van 
dit essay om deze vrecmdheid iu evidentie te docn omslaan. 

6 H et dilemma 

We verbergen niet <lat wc in de volgende bladzij<len afwij
ken van de rneeste gangbare interpreta.ties, en zelfs <lat we 
kla.arblijkelijke opvattingen van Marx tegenspreken. Ais dat 
niet zo was, zou geen interpretatie nodig zijn, ze zou zich irn
mers 'beperken' tot het klakkeloze overschrijven van teksten. 
We beseffen <lat veel op het spel staat - zonder meer het 
belang van het traditionele beeld da.t men va.n Marx heeft. 
Toc.h .h.ouden we staande dat onze interpretatic m~ ·xistî.sch 
kan worden geno~~d. Want we menen <lat ze aile eisen 
die aan een goede interpretatie gesteld moeten worden, ver
vult. Onze interpretatic volgt noodzakelijk uit de Jectuur 
van Marx, ze Jegt er noodr.akelijke implicaties van bloot, die 
ook Marx zelf onder ogen had moeten zien. We bedoelen 
<lat ais Marx sommige uitspra.ken gedaan heeft, een aantaJ 
gevolgtrekkingen niet kunnen uitblijven. Dat sommige van 
die gevolgtrekkingen andere uitspraken van Marx tegenspre-
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ken, is niet onze zaak. Maar het is aan de lczer een keuze te 
makcn. Hij ka.n nict tegeJijkertijd a.an onze interpretatie en 
aan 7,ijn traditionelc heeJd van Marx vasthou<len. ln die zin 
is onze interpretatie boven allc wiUekeu.r verheven. Anders 
gE>zegd, onze interpretatic is een filosofische, dit is, kritische 
i11terpretat.ie. 'l,e legt impJicaties bloot. Ze is geslaagd als de 
lezer het besef opdoet da.t hij de irnplicaties niet kan wegwui
ven. Z.e dwingt dus tot consequentie. We stellen in foite een 
dilemma voor. Men moet een van de alternatieven kiezen. 

7 Het kapit.alisme vandaag 

Dit essay is niet voor Marx gcschreven, maar voor de huidige 
mensen. Het vertrekt van het beseJ <lat het kapitalisme he
den meer dan ooit producercn om te produceren is, omkcring 
va.n alle natuurlijke verhoudingen, <lat het kapitalisme zich 
nog meer dan in de tijd van Marx zelf waargemaakt heeft. 
Het is ook doordat dat zo is dat we Marx in zekere zin beter 
kunnen begrijpen - en dus tegelijk het kapitalisme beter 
kunnen begrijpcn - dan Marx zelf gedaan heeft. Ter ver
ontschuldiging van Marx (ais zo iets nodig zou zijn) zou men 
kunnen zeggen dat voor Marx zelf de verschijnselen niet zo 
zichtbaar konden zijn als voor ons - hoewel we er onmiddel
lijk moetcn aan toevoegen <lat zijn vooropzettingen zijn kijk 
vertroebeld hebben, hem verhinderd hebbe11 om een aantal 
reeds d uidelijk waameemba.re negatieve kantcn te zien. 

Om ons uitgangspunt bij voorbaat duidelijk te maken ex
pliciteren we het produceren om te produceren zoaJs zich dit 
hedcn meer en meer opdringt3 • 

3 1n een aa.ntal publicaties hebben we onze zienswijze reeds verduide
lijkt: W. Coolsaet, Naar een filosojie van de eindigheid. Een onderzoelc 
naar de originaliteit van Merleau-Ponty's denken, 1985; W. Coolsaet, 
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ME-t prodncln:n om le pr-odu.,.:ernt bcdoelen we dat het ka
pit.alisrne een produkties8,YLl:\ern ontwikkeld hccft dat zoals 
Hemy Ford zegde nit~t wagens~JE.a,a r geld ,maakt ,_ dat zo
als Barry Commoner het uitdrukt<' in de landbouwsector 
ni~ op de e~ rste e!aats voedingsmiddelen produceert , maar 
machines, rneststoffen eu cncrgie ( de ei1?;enlijke produkten 
van de land bouw ), waa.raan ~- Sc:hurnad1er toevoegde dat 
ons voedsel er ook reeds begint naar t.e srnaken. H.et is ecn 
systecm dat energic creëert , en hicwvoor voor bijna niets te
rug<lf'lnst . De kerncentrales bestaan niet op de eerste plaats 
voor de pro<luktie van nuttige goederen, ze best.a.an voor 
zichzelf, en voor de energiesector. Da.t moet men princi
pieel stellen. Een 'mooi' voorbeeld is de constructie van de 
Conc:orde - die voor bijna niets anders diende dan voor de 
ontwikkeling van <le produktieve krachten en voor de werk
gelegenheid. Nog een duidelijker voorbeeld is de produktie 
van wapens. Het kapitalisme prod uceert op de eerste plaats 
en hoofdzakelijk produktiemiddelen, het breidt zijn arsenaal 
produktiemiddelen gestadig uit. En zolang als <lat zo is 1 is 
het alleszins zeker dat er geen in verhouding toenemende op
brengsten aan nuttige goed.eren of diensten zuJlen ontsprfo
gen. Maar er is meer. De consumptiegoederen en zon<ler 
meer de maatscha.ppelijke verhondingen zelf worden stelsel
matig aan de eisen van het -procluktieapparaat aa,ngeJ2ast. 
De maatschappij wordt gereorganiseerd, er ontspringen aJ
lerlei activiteiten die aJleen bedoeld zjjn om het produktie-

De vcrkeerdc wereld. Opste.llcn over Illich, Commoner, Toffier, /(uhn f:f 
Feycrabend, Althusse.,·, 1985; W. Coolsaet, Mens en Arbeid. Ue mense
lijke verhoudinge.11 eri dt, a,·beid in ctm jilosofie van de cindigheid, 1987; 
W. Coolsaet, "fl.eeft ilet kapitalisme nog toekomst!" in: ls er nog een 
alternatief voor het kapitalismc, Kritick/lmavo, 1991. De functie van 
wetenschap en technologie kan in dit essay niet aan bod komen. 
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appara.at tot ver<lere 'bloci' te brengeJ'l of om de opgeloptm 
neveneffecten te bestrijden. 

Barry Commoner heeft aangetoond dat in de USA na de 
Tweede Wereldoodog <le cornmmptie van een aa.ntal ba:-.;is
goederen nauwelijks toegenomen is, hoewel het pro<luktieap
paraa.t geweldig gegroeid is en in het bijzonder de milieuver
vuiling reusachtige afmetingen aangenomen heeft. In feite is 
<le petrochemie gegroeid ten koste van andere takken, is de 
landbouw energieintensief geworden, is het openbaar vervoer 
verkommerd. Op het niveau van de goederen zijn vervan
gingen gebeurd, wol en katoen 1,ijn door synthetischc vezeJs, 
hout. en staal zijn door aluminium, kunststoffen en beton 
vervangen, enzovoort. Dat is slechts een kleine greep uit 
de omvormingen van het produktieapparaat en van de 'con
sumptiegewoonten'. Het kapitalisme werkt zichzelf meer en 
meer nit als wat het is: de omkering uan de natuurliike ver
hot1;dingen tussen doelsteUingen en middelen. En de meest 
fundamentelc omkering is <leze die crin bestaat de arbeid zelf 
doelloos en zinloos te maken, zodat de arbeidende mens zelfs 
bijna afleert wat het kan betekenen zich cloor middel van a.r
beid een iinvol leven te verzekercn. Jlet kapitalisme groeit, 
het is zeker, dat is niet de zaak, het levert zelfs een aan
tal belangrijke positieve bijdragen. De vra.ag is echter wat 
in principe gebeurt: walf. groeit zijn de ~ duktiem.idd~len 
E:!.1_ de co:nsumptiegoe4e!~n. ~le~hts. ":'~~r. ;ZO~~~- z~ -~.~~~p.elen 
in de groei van de produktiemiddden. Het kapitalisme is 
zonder twijfel een 'e:ffi.ciënt' systeem. Het zorgt voor st.eeds 
grotere hoeveelheden van 'iets' - zonder dat het zich prin
cipiee1 om het goede leven bekornmert, maa.r meer krijgen 
we alvast, nùsschien een meer a.an kerncentrales, aan mi
lieu vervuiling, a.an zinloze a.rbeid en ( zinloze) vrije tijd ( dit 
laatste is nog de vraag, tenzij men de werkloosheid als vrije 



Inieiding 2J 

tijd opvat ), een meer aan zinloze elektronische apparaturcn 
en anderc snuf]es, op kosten van de meerderheid van de be
volking. Dat ailes bedoelen we ais we zeggen <lat het ka.pita
lis me producerc:n om te produceren is. Vve bedoelen niet <lat 
hct ka.pitalisme heden een nieuwe ontwikkeling doormaakt, 
integendeel, we tonen aan - met Marx - dat veeleer niets 
anders te verwachten va.lt als het kapitalisme zich eenmaaJ 
begint te ontplooien. En dat systeem, deze zinloze ontplooi
ing van middelen, dezc doelloze wetenschappc1ijke en tech
nologisc.he ontplooing, zou men in het socialisme overnemen 
en koesteren ! f_Âllereerst zou men <le mens<:1n opniet1w de 
zin voor zinvol werk moeten bijbrengen, die het kapitalisme 
hun grondig afieert. Vervolgens zou men in functie van het 
goe<le menselijke leven een ander produktieapparaat moeten 
creëren, een ec:onomie die op elk ogenblik de vraag stelt hoe 
het zit met de rclatie tussen de middelen en de <loelstellingen 
en niet meent aile heil te kunnen verwachten van de ontwik
keling van de 'produktieve krachten' als dusdanig, alsof deze 
laatste vanzelf in dienst van de behoeftenbevre<liging of van 
.het goede Jeven tre<len) Maar dat alles zal nog duidelijk 
moeten worden in het vervolg van onze uiteenzetting. 

8 l!,'en commentaar 

De le7,er zal onmiddellijk zien <lat ons essay vooral een com
rnentaar op teksten van Marx is. Hij zal ook opmerken dat 
zo goed als elke commentaar op de commentatoren van Marx 
ontbreekt. Dat wil niet zeggen dat we geen kennis genomen 
hebben van de werken van Mandel, Dumont, Rosanvallon, 
Althusser, Gorz, Rosdolsky, Elster, en vele anderen. Even
wel, deze auteurs zijn ons voor onze centrale stelling nau
welijks van dienst geweest. Dit essay bevat trouwens talloze 
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- evenwel impliciet blijvende -- kritische opmerkingen a.an 
het adres van de gc.noemde commentatoren. Een expliciete 
kritiek wu onherroepelijk het evenwicht van het boek ver
broken hebben. 

We citeren wat Marx betreft uit de Marx Engels Werke 
(MEW), Dietz Verlag, Berlijn. We maken van eigen vf!r
talingen gebruik, uitgenomen wat het eerste deel van Het 
.Kapitaal betreft4

• We dteren verder uit de Grundrisse5 • 

Dit boek is wat de opmaak betren een grondig herziene 
tweede uitgave6

• We hebben talrijke corrccties doorgevoerd. 
We hebben hier en daar volJcdige alinea's en bladzijden weg
gelaten. We hebben een aantal bladzijden over het thema 
van de menselijke verhoudingen bij Marx toegevoegd. Het 
belangrijkste verschilpunt met de eerste u.itgave is dat we, 
ter wille van de duidelijkhei<l, sommige hoofdstukken van 
een samenvatting voorzien hebben. 

Sedert het Oostblokcommunisme ingestort is, viert het 
westerse kapitalisme triomfen. Minder dan ooit tevoren js 

het in staat zichzelf kritisch te beoordelen. Meer dan ooit 
mist het het inzicht in zijn principe, de produktie ter wille 
van de produktie. Het beschouwt Marx als een dode bond. 
Dat is tragisch, omdat met Marx II - die inderdaad mede 
aan de basis ligt van wat in het Oostblok verkeerd moest 
lopen - Marx l - de criticus van het kapitalisme - op
zijgeschoven wordt. Ons essay poogt tegen deze trend in te 

4We citeren hier uit de vertaling door l. Lipschits, Het /(apitaal, een 
kritische beschouwing ove1· de economie, deel I, W. de Haan, Bussum, 
1972. We korte11 af mét K. 

5 Gnmdrisse der !( ritik der politischen Okonomie, Europaische Ver
lagsanstal t, Frankfurt/Em opa Verlag Wien, zonder datum. 

6 Eerste uitgave: W. Coolsaet , Produceren om te produceren. Het ka
pitalisme en de ontwikkeling van de produktieve krachten volgens Marx, 
afzonderlijke uitgave van het tijdschrift !ùitiek, 1982. 



gaan. Het kapitalistische triorntfeest zai vourb1Jgaan, en wii
len we niet met een katcr blijvcn 7-.itt.en, da.n 1,a.l .het. nodig 
zijn de zelfkritiek weer op te ncmen. Misschien herinne.rt 
men zich dan weer een zekere Ma.rx, <lie een zekere kritiek 
op ons economisch bestel uitgesproken heeft, kritiek - en 
de kritiek is <le eerste stap in de richting van de wijsheid -
die ons zekere nîeuwe wegen kau wijzen. 

9 Gids voo1· de lezer 

Met Marx minder vcrtrouwde Jezers kunnen wellicht h~tf~r 
met de lectuur van hoofdstuk 3 ( Produktie ter wille van de 
produktie) van start gaan, om vcrvolgens na.ar hoofdstuk 2 
te gaan. Hoofdstuk 4 (Dialectiek en methode - volgens 
M arJ:) en hoofdst uk 5 ( H et arbeidsbeg,·ip van Marx) kunnen 
afzonderlijk gelezen wordcn. Hct is cventueel aan te ra.den 
om bij wijze van eerste kennisrnaking met de problematick 
de samenvattingen te lezen bij het begin van hoofdstuk 3 en 
op het einde van hoofdstuk 5. 
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1 Tekstkeuze 

De bela.ngrijkste tckst die Marx over produktieve en onpro
duktieve arbeid geschreven heeft, treffen we in de Beilagen 
bij het eerste dee) van de Theorien über den Mehrwert aa.n 
(MEW 26.1, blz. 365-388). Het stuk heeft de titel Pro-
4!!~~!"!~tiit des Kapitals. Prod11,ktive und unprod11kt.ive Ar·beit 
meegekregen. De tekst is onvoltooid, maar hij is zeer lees
baar en bruikbaar en hij is de beste tekst die Marx a.an het 
onderwerp gewijd heeft. Aanvankelijk voorzag Marx in Het 
Kapitaal een hoofdstuk over produktieve en onproduktieve 
arbeid1 . Het plan da.teert uit 1863. 

Om de een of andere reden heeft, zoals het zogenoemde 
Zesde Hoofdstuk, het onderdeel over produktieve en onpro
duktieve arbeid in de ogen (of in de plannen) van Marx geen 
genade gevonden. We stellen nochtans vast dat de vele uit
latingen van Marx over produktieve arbeid eensluidend zijn. 
Marx heeft zich in de Theorien über den Mehrwert, eerste 
deel, in de:i:elfde zin als in de bijlage die we gaan bespreken, 
over produktieve arbeid uitgesproken. Hij doet dat uitvoe
rig in het vierde hoofdstuk, Theorien über produktive und 
unproduktive Arbeit (blz. 122 e.v.), in het bijzonder naa.r 
aanleiding van Adam Smiths uiteenzettingen en eveneens, 
maar beperkter, naar aanleiding van Malthus' reflecties. ln 
de Grundrisse vindt men analoge verklaringen over produk
tieve arbeid, evenal in het Zesde Hoofdstuk van het eerste 

1 Zie MEW 26.1, blz. 389 eu nota 147, b1z. 474). 
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deel van Het Kapitaal'. Maar de uitvoerigste en dui<leli.ikstf' 
tekst vindt men in de ge11oernde bijla.ge van de 1'heorien. 

We volgen de tekst, voor zover hij althans voor ons thema 
van belang is. Eerst weidt Marx nit over de omkcring van 
de verhouding tussen arbeid en kapitaal " · i11 het kapita
Hsme. Het is zijn en onze aa.nloop naa.r de beantwoording 
van de vraag wat we onder produktieve arbeid moeten ver
sta.an. Dit eerste hoofdstuk van OILS essay is in zijn geheel 
ecn aanloop tot een het.er begrip van het Eerste lJeel va.n 
Het Kapitaal - waarin Marx aantoont <lat het kapita.lisme 
in al ;,;ijn facetten produceren orn te produceren is. 

2 De omkering van de vt:rhouding tussen arbeid en kapitaal 

2.1 f'ormele en reële subsumptie van de arbeid 

Marx zegt in een eerste para.graaf <lat voor het ka.pita.al 
aile produktiekrachten als eigenschappen van het kapitaal 
bcstaan. Wat betekent dan de prodnktiviteit van het kapi
taaf? 

"De produktitlileil va.11 lu~t kapitaal bestaat. vooreerst, zelfs als we 
Jouter de /om1ele subirnmptie van de arbeid ondn het kapita.aJ be
sdtouwen, in de dwarig tot de smplusa,·beid, tot bel, arbeiden hoven 
de onmiddellijke behoeftigheid uit, een dwang die <le kapitalistische 
produktiewijze met vroegere produktiewijzen deelt, maar dez:e in een 
voor de produktie gunstigere wijze uitoefent, volbrcngt" (MEW 26.l, 
blz. 366). 

iHet "Zesde hoofdstuk" lezen we in Franse vertaling: Ka.ri Marx, 
Œuvres, Economie, ll, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968, blz. 
404-158. 
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Marx maakt verschil tussen de formele subsumptie en de 
1'cëfo subs·amptic va.n de arbeid onder het kapitaal. De for
mele onderschikking, heeft twee betekenissen: ze is algemeen 
of specifiek3 • De algemene formele su bsumptie betekent dat 
de arbeid in üen produktieproces betrokken is, zo zegt Na

poleoni, <lat op meerwamd.r~produktie gericht is, waarin de 
produktierniddelen de arbeid gebruiken en niet omgekeerd. 
ln het citaat gewa.agt Marx wel niet van meerwaardeproduk
tie. We zullen straks zien dat Marx niettemin dit proces van 
meerwaardevormin~ bedoelt, zoals C. Napoleoni ook explici
teert. De specifieke formele onderschikking betekent dat de 
situatie zo is dat de arbejd weJ reeds in het kapitaJistische 
produktieproces binnengetrokken is, maar met het behou<l 
van de kenmerken die hij bezat vooraJecr hij in het kapita
lisme binnengehaaJd werd. Het technologische proces wordt 
dus vooreerst gewoon overgenomen. We bevinde11 ons dan 
in een fase die niet alleen logisch, maa.r ook chronoJogisch, 
aan de voile ontwikkeling van het kapitaaJ voorafgaat. Het 
kapitaal heeft zich nog alleen formeel van de arbeid meester 
gcmaa.kt. De bijzondere inhoud van de arbeid is onveran
der<l gebleven. De reële subsumptie daarentegen betekent 
<lat het technologische arbeidsproces volledig aan de eisen 
van het kapitaal aangepast is. De arbeid is niet alleen eco
nomisch, maa.r ook materieel a.an het kapitaal ondergeschikt. 

2.2 De omkering van de verhouding tussen arbeid en kapi
taaJ 

Wat ka.n dan de omkering van de verhouding - een feti
chisme, zegt Marx - betekenen? 

3 We volgen hier even C. Napo!eoni, Ricardo und Marx, Suhrkamp, 
1974, blz. J ll. 
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"We trdfe11 liicr weer de omk~ring van de verhoudiug aan <lie we 
bij c>nzc :;l.t1die van het geldwe1,en ontmoet hebbcn, en die we met de 
te.rm jr:tichismc aangeduid hebbcri" (MEW :W.J, blz. 365). 

> l )e bovenstaande citaten maken er ons opmerha.am op 
dat men hct kapitalisme niet als de produktie van meerar
beid of surplusarbeid kan bepalen, vermits deze meerarbeid, 
of surplusarbeid, ook buiten het kapitaJisme voorkomt, en 
dus onmogelijk het onderscheidende kenmerk genoemd kan 
worden. Misschien mogen we we1 zep;f?;en dat het kapita
lisme niet zonder de produktie van meerarbeid kan bestaan. 
Maar met <leze uitspraak hebben we dan nog niet gezegd 
wat het kapitalisme is. Het volstaat niet te zeggen <lat het 
kapitalisrne produktie van surplusarbeid i~. Het kapitaJisme 
is blijkbaar een hceJ specifieke vorrn van uitbuiting van de 
a.rbeid. Zal het volstaan te zeggen <lat het de prod uktie van 
meen.11aarde is'! 

Marx gaat als volgt verder: 

"Zdfs a.Js we alleen deze formelc betrekking in ogenschouw ncmen .. . 
versdtijnen de produktiemiddele11, de zakelijke arbeidsmiddelfm .. . 
niet aJs on<ler de axbeicler gesubsumeerd, maar verschijnt de arbeid 
aJs onder de pro<luktiemi<ldelen gesubsumeerd. Hij gebruikt ze niet, 
ûj gebruiken bem. B11 da.a .. rdoor zijn ze kapit.aal. Ka.pil,aal ~ebruikt 
arbeid. Ze zijn nieL :âju middelen om produkten te produceren, zij 
het in de vorm van de onmi<l<lellijke subsistentiemi<ldelen, zij het ale; 
ruilmi<ldel, a.l.s waren; maar hij is hun middel, <leels om hun waarde 
te behouden, deels om haa.t te verwcrfrn, dit is te vergroten, om 
surplusarbeid op te zuigen" (MEW :.?6.1, blz. 366). 

We halen deze mooie pa.ssage niet alleen a.an omdat Marx 
er ( opnieuw) op wijst <lat het kapitalisme de omkering van 
de normale verhou<ling tussen de produktiemid<lelen en <le 



28 Pro<lucercn om te pro<luceren 

arbeider is, maar ook omdat het citaàt in feite de formule 
van het kapita.lismc zou kunnen bevatten. Er is nu irnmers 
we1 degelijk spra.ke van verwerten. ln foite echter ziuspeelt 
Marx alleen op wat inderdaa<l zal blijken de kern van de 
kapitalistische economie te zijn .. Zijn uiteenzetting is voor 
het ogenblik hoofdzakelijk van voorberejdende aard. Maar 
zoveel is zeker, als Marx zegt da.t het kapitaa1 vooreerst uit is 
op het behoud en vervolgens op de toename van de waarde, 
<lefinieert hij in feite de meerwaardeproduktie. En reeds zo 
kan begrepen worden dat men klaarblijkelijk de genoemde 
omkering moet verstaan va.nuit de idee van de produktie van 
rneerwaarde, en niet omgekeerd. Hetzelfde zal gelden voor 
de zogezegde Verdinglichung, of voor het fetichisme, waarop 
Marx eventjes alludeert4

• 

Wat blijkbaar fundarnenteel is voor het kapitaal is de pro
duktie van ka.pitaal. Wat is met deze produktie bedoeld? De 
personificatie van de zaken en de verzakelijking van de per
sonen, Personijizierung der Sache und Versachlichung der 
Person, zoals Marx in het volgende citaat uitlegt'! 

''Reeds deze verhoudi11g is in haar eenvoud een omkering, personifi
catie van de zaak en verza.kelijking van de persoon: wa.nt de.ze vorrn 
onde1·scheidt zich van aile vroegere door het feit dat de kapitalist niet 
in ecn of andere persoonlijke eigenschap de arbeider beheerst, maar 

da.t dit slechts gebeurt voor zover hij 'kapitaal' is; zijn heersd,appij 
is slechts die van de geobjectiveerde arbeid over de Levende arbeid, 
van het produkt van de arbeider over de arbeider zelf" (MEW 26.1, 
blz. 366). 

4Wat de correcte betekenis is van de begrippen Verdinglichung, fe
tichi.,me, maar ook Vergegenstandlidmng ( ohjectivering, vermateriali
sering) en wat de onderlinge relaties van die begrippen zijn, wordt in 
het laatste hoofdstnk van dit essay uiteengezet. 
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We bctwisten niet dat men aan deze mooie formules een 
betekenis kan geven. Maar hier fa .. at Marx ons in de kou 
staan. Hij zal in het vervolg echter dnidelijk genoeg zeggen 
wat voor het kapitalisme wezenlijk is en dat zal op de formule 
van de omkering terugslaan. 

Vervolgen we onze lectuur. Zodra. het ka.p.itaJisme zijn 
ontwikkeling begint, zcgt Marx, verschijnen de verschillende 
vormen van de arheid, de coüperatiP., de manufactuur, de 
fabrick, als zovele vormcn van de ontwikkeJing van het ka
pitaal. Ook de wetenschap en de teclmologie verschijnen als 
ontwikkelingsvormen van het kapitaal. Anders gezegd, aJ de 
relatics gaan op hun kop staan. 'Nat M,trx hier 7,egt, is zeer 
belangrijk. Aileen moeten we de zin van de omdraaiing of 
omkering nog a.chterhalen. Alles wordt fü.nctie van het ka
pitaal, en dus van de kapitalist, zegt Marx (MEW 26.1, blz. 
367). De natuurkrachten, de wetenschap en de technologie 
worden de machten van het kapitaal (M~W 26.1, blz. 367). 
Ze zijn de uitbuitingsmiddelen van de arbeid, de middelen 
om zich de surplusarbeid toe te eigenen (MEW 26.1, blz. 
:!67). 

"Hd ka.pitaal gebruikt natuurlijk a.l deze middelen slechts om de 
arbeid uit te buiten, maar om de arhei<l uit te buiten moet hct ze 
voor de produktie gebruiken. En zo verschijnen de oJitwikkeling van 
rle maatschappelijke produktieve krachten van de arbeid en <le voor
waarden voor deze ontwikkeling ais de daad van het kapito.al, die van 
de afzonderlijke a.rbeider een passief instrument maakt, en die zic:h 
tcgen hem keert" (MEW 26.1, blz. 368). 

De laatste passus zinspeelt op het feit dat de exploitatie 
van de arheid de ontwikkeling van de produktieve krach
ten meebrengt. We moeten er echter voor oppassen niet 
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onverhoeds in Marx Il te verzeilen. We willen immers de 
voorafgaandelijke vra.ag stefüm wat de zin kan 7,jjn van het 
kapitaaJ <lat de 'produktieve krachten' ontwikkeJt. We vin
den het niet evident die ontwikkeling bi.i voorbaat als een op 
zich goede zaa.k te beschouwen. 

2.3 Het verwerten van de ruilwaarde 

Marx introduceert (in paragraaf a die we aan het volgen zijn) 
bruusk een nieuwe gedachte als hij er op wijst dat het kapi
taal een dubbeJ karakter heeft, <lat het namelijk uit waren 
bestaat die ruilwaarde en gebruikswaanle bezitten. Op het 
gebruikswaar<leaspect gaat hij voorlopig niet in. Hij spreekt 
van de ruilwaarde aJs sich verwertender Wert (MEW 26.1, 
blz. 368). Hij heeft het over een waa.rde die waarde schept, 
aJs wa.arde groeit, een aangroei bevat, wat gebeurt, zegt 
Marx, doordat een gegeven quantum geobjectiveerde arbeid 
tegen een groter quantum levende arbcid geruild wordt. 

Zegt Marx hier - in een zekere zin 'terloops', wa.nt hij laat 
het thema direct weer vallen - beslissende dingen? Mis
schien. Voor ons biedt de passage alvast de gelegenheid om 
even op het belangrijke punt van het warenkarakter van het 
kapitaal in te gaan. We willen ons afvragen wat het belang is 
van het feit <lat het kapitaal uit waren bestaat. In welke zin 
is het begrip waar voor het kapitaal fundamenteel'! Drukt 
het het wezen van het kapitalisme uit, in die zin dat we moe
ten zeggen dat wanneer een maatschappij waren produceert, 
ze kapitalistisch is?. 

Alsof Marx niet zou weten dat in ongeveer aile tijdperken, 
overal ter wereld, waren geruHd werden, alsof al deze tijd
perken kapitalistisch zouden zijn. Is het kapitalisme wellicht 
veralgemeende warenproduktie? Het is voorlopig niet in te 
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zien hoe een begrip zoals 1.,eralgemnting ons hier zou kunuen 
helpen. 

Laten we immers het volgen<le in overweging nemen. Wa.t 
voor aile rnaatschappijformaties geldt, betreft ook het kapi
talisme. Het kan niet zonder een aantal noodzakelijke voor
waarden bestaan. Het warenkarakter zou dergelijke voor
waa.rde kunnen zijn. Onder de condities kunnen er zijn die 
we onveranderd in aile fasen van de ontwikkeling van het 
kapitaal aantreffen, maar misschien zijn er ook die alleen op 
een bepaalde fase sla.an of die alleen de opkomst van het ka

pitaa.l betre:ffen. Die laatste kunncn dan verdwijnen zonder 
<lat daarmee het kapitalisme ineenklapt. We zullen moeten 
onderzoeken welke de werkelijke condities van het kapita
lisme zijn, wat ze inhouden, en we zulien erover moeten wa
ken de uoorwaarden niet met. de zaak zelf te verwarren. We 
bedoelen hier de condities die het besto.rm va.o hct kapitaal 
betre:ffen. Het is evident <lat er ook voorwaarden zijn die het 
ontstaan van het kapitaal begeJeiden. Het verschil tussen 
de voorwaarden en de zaak zelf lijkt ons uiterst belangrijk. 
Onze beschouwing zal blijken een toepa.ssing te zijn van het 
genoemde verschil tussen de voorwaarden e11 de zaak zelf. 

Marx beklemtoont voor het ogenblik heel wcinig een an
der nochtans aanwezig begrippeJijk moment, <lat zal blijken 
ltet wezenlijke punt te zijn. Het is het foit dat de waarde 
erin bestaa.t te groeien, een aangroei te bewerken, door le
vende arbeid te incorporeren. Zou het niet voor het kapita
lisme van fundamenteel belang kunnen zijn <lat de waarden 
groeien? Misschien is bet kapita.lisme op de eerste pla.ats 
produktiemiddel - <lat onophoudeJijk groeit . 

Marx becomentarieert zijn tot nu t.oe verstrekte uitleg als 
volgt: 
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"Zo wordt het kapitaal cen zeer geheimzinnig wezen" (MEW i6.l, 

blz. 368). 

Inderdaad, onze exploratietocht is nauwelijks begonnen. 
Marx resumeert: het kapitaal is produktief ( en zo worden we 
eraan herinnerd dat we tot nu toe nog over niets anders dan 
over de pro<luktiviteit van het kapitaal gehandeld hebhen) 
als 

1. dwang tot surplusarbeid ( we hebben echter begrepen 
dat <leze dwang niet a.an het kapitalisme eigen is en dus 
gespecifieerd moet worden), 

2. opslorping en toeëigening van de produktieve krachten 
van de maatschappelijke arbeid en van de algemene maat
schappelijke produktieve krachten, zoaJs de wetenschap en 
de technologie. 

3 De produktieve arbeid in het systeem van de kapitalisti
sche produktie 

Wat is deze produktieve arbeid eigenlijk? 

"Slechts de arbeid <lie zich direct in kapitaat omzet is produktief; 
dus slechts de arbeid die het variabele kapitaaJ ais va.riabel po11eert 
en dus = C + ~ C" (MEW 26.1, blz. 369). 

C + D. C betekent kapitaal plus een aangroei ervan, of 
plus de meerwaarde. Produktieve arbeid is dus: 

"Arbeid die de meerwaarde coostitueert of voor het kapita.a.l aJs 
drijvende kra.cht dient om meerwaarde te constitueren en om zicl1 
dus ais kapitaaJ, ais sich ve1·wertender Wert te constitueren" (MEW 
26.1, blz. 369). 
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Zo eeuvoudig lijkt de :taa.k. Straks zulk'n we inziell dat 
ons begrip nog niet ver reikt;. Ma.rx voegt aa.n het, begrip 
produktievc arheid een bepaJing toe die oui; eeu st.ap vooruit, 
helpt. Het gaat over de .ruil van geld en arheids.kracht~. 

"Het is toch niet. de:r.e eerste mil tus~en het geld eu het a.rheids
vermogen of de lout,crc koop va.n de laatste die het geld in ka.pif.a.al 
omzet. Deze koop inc:orporeert het gebrnik van hct arbci<lsvennoj!;en 
voor een bepaaJde tijd in het kapitaaJ en maakt een bcpaald quautnm 
va.11 leve11de a.rheid tot œn van zijn bestaanswijzen, zo te zeggcn tot 
cntclcchie va.n het kapitaaJ ~elf" (MEW 26.1, bl:i:. 370). 

Het is dus niet het foit zeff da.t icmand a.rbei<l kan kopen, 
déiL maakt <la.t er van produkticve arbeid spra.ke kan zijn. 
Nict rccds het bestaan van lonen wijst op kapitalisme (voor 
zover het kapitalisme hct systeem van de produktieve arbeid 
is). Het is namelijk het gebruik van het arbeidsvcrmogen, 
vaJ1 de arbcidskra.cht, <lat maa.kt dat. we van produktieve 
arbeid kunnen sprekeu. Het is no<lig te begrijpen wat dit 
prec.ies inhoudt. In het arbeidsproces ontstaat mt!crwaarde. 
Het betekent <lat de levende arbei<l in kapitaal vera.ndert, 
zcgt Marx (MEW 26.1, blz. 370), daar hij enerzijds het ar
h~idsloon, dus de waa.r<le van hct variabele kapitaal, rnpro
duceert, en anderzijds een meerwaarde meebrengt. 

"Door dit om~ettingsproœs wordt de gchele gel<lsom in kapitaal om
gezet" ... (MEW 2(:U, blz. 370). "Door <lezc onmiddeliijke omzet
ting van arbeid in niet de arbeider maar de kapitalist toebehoren<lc 
geobjcctiveerde arbeid wordt eerst het geld in kapitaal omgezet, ook 
het deel erva.u dat de vorm va.11 pro<luktiemid<lelen, a.rbeidsvoorwaar-

5Merken we op <lat Marx in onze tekst overal a.cbei<lsve.rmogen in 
plaats van arbeidskracht zegt. 
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den, bekomen heet't ( M BW 26.1, bli. J7 l )<- . 

Wc Htoten opnieuw op het begrip van de Vcrgegenstiind
liclmng van de ,U'beid, va,n zijn objediveriug of vermateria
lisering. Me11 wu kuoncn rnenen <lat het kapitaal kapitaal 
is doordat de geobjec:tiveerde arbeid de kapitaJist en niet de 
arbeider toevalt. Dat is wel niet onjuist. De vraag is echter 
of hiennee de produktieve arbeid definitief omschreven is. 
Want vooreerst objectiveert elke arbeid zich in een produkt 
en vervolgens weet Marx <lat. het de arbeider buiten het ka.
pitalisme al evenmin Jukt zich de produkten van zijn arbeid 
toe te eigenen. Alles wijst er dus op dat de tef?;enstelling tus
sen geobjectiveerde arbeid en levende arbeid het niet doet 
om er het kapitalisme mee te typeren. 

Wat is het kapitaal dan? We moeten, zo geloven we, het 
begrip kapitaal met het begrip meepvaarde verbinden, dat 
wc van het begrip meerprodukt moeten onderscheiden (in 
aile maatschappijforma.ties is er meerprodukt ). Tot nu toe 
valt. op hoe sled1ts een enkel woord niet tot het arsenaal 
hoort waarmec de voorkapitalistische maatschappijformaties 
getypeerd worden. Dat is niet het begrip wa<trde, want wao
neer er ruil is, is er waarde ( waarde is ruilwaa.rde ), en niet 
het woord meer, (iu meerwaarde), want het ruilen is toch be
doeld om een meer op te leveren. Wat uit de band springt, 
is blijkbaar de groei aJs dusdanig, het ve,-werten zelf, de va
lorisatie, voor zover ze niet verschilt van het groeien, het 
proces van de groei. Marx resumeert ais volgt: 

6 Ma.rx gaat aJs volgt verdet: "Voordien is het geld, of het nu in 
zijn eigen vorm of in de vorm va.n waren (produkten) besta.at, die een 
vomi hebben waarin ze ais produHiemiddelen van nieuwe waren kun
nen dienen, slechts op zich kapitaal". We zullen la.ter het gebruik van 
de passage, in het bijzonder van de term op zich toelichten. 
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·' l lct is pas clE,7.E· lwpaa.lde t.'('t'hout/.ing tut <le arbeid die ~del of waar 
i11 kapitaal rn<,ta.morfosœrt.; eu de, arbcid clic, cloor dcze ve.rhc,uding 
Lot de produktievoorwaarden, vcrhoudiug waarmee een bepaaJd gc
dra.g i11 hd werkel.ijke prodnkf.ieproces overeenstemt., geld of waar in 
k;ipita.,tl rru•t.amorfo,;e~rL dit is, die de kgenowr hct arbeidsvermo
gt·u ver:wlfstancligdte gcobjt:cl·iue·crd<: arbcid in :.:ijn waard<~ behoudt. 
i,n verm~,erdert., is prnduktieve arbeicl. l'rodukticvc a,rbeid is slechts 
ef:n afkorting voor de gehele verhouding en wijze waarin het arbeid&
vermogen in het kapit:alist.ii;chc produkt.ieproœs voorkomt" (MJ::W 
2(i. l, blz. 37 l ). 

Het cita.at verzekert er ons vm1 dat. wt• werkclijk Marx 
volge11 aJs we het kapitaJismc va.nuit het bep;rip produkti<'V<' 
arbeid zocken te begri,ipen. 

Marx %et zi.in betooµ; verder door het lwgrip van produk
ticve a.rbcid te contrastN~n nwt andere arbeidsbegrippen) 
om zo de Formbestimmtheit van de ka.pitalistisd1e produk
tiewijze te ont<lekken. We slaa,n paragraaf c -0ver en belau
deu zo bij paragra.af d, die voor ons thema van groot bela.ng 
lS. 

4 Di'. spe.c~fiekt.: gtbruibwaa.rde ·11an dt· prodnktieve arbcùl 
-- voor het kapitaal 

4 .1 Gebruikswaardcn 

"Het r~sult.aa.t van hd kapitalisl.ische produkt.ieprocc:; is 11od1 een 
!outer produkt (gebruikswaarde) noch ccll waor, dit is een gebruiks
waarde die een bepaalcle ruilwaarde bedt'' (Ml:::W :W.l, blz. ;~ï5). 

Wc merkeu op dat het ka.pitalisnw volgeus Marx niet wn

der nrner gebruikswaarden produce<>rt. Dat betekent rnis

sd1ien dat de produktie van gebruikswaarden van een 'he
laas) vergezcld is, dat. z;e gebeurt. voor zover dat moeilijk 
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anders kan. We zuUen zien <lat Marx eèn groot belang hecht 
aa.n de omkering van de verhouding t.ussen ruilwaa.rde en 
gebruikswaarde, omkering die zich zo voordoet dat de ge
bruikswaarde slechts ais alibi, als aanleiding, als voorwendsel 
voor de produktie van ruilwaarden functioneert. We zouden 
het als volgt kunnen zeggen: stel dat het kapitalisme zich 
van elke produktie va.n gebruikswaarden zou kunnen ont
do~m, zou het dan niet zijn 'ideale' vorm bereiken ( denken 
we aan wapenproduktie)? 

Marx zegt eveneens dat het kapitalisme niet in de pro
d uktie van waren bestaat, hoewel die produktie misschien 
eveneens onontbeerlijk is. 

4.2 Sc:hepping van meerwaarde 

Wat het kapitalisme dan wel produceert, zegt Marx ons in 
de volgende passage: 

"Zijn resultaat, ûjn produkt, is sd1epping van meerwaa,·de voor het 
kapitaal en dus feitelijke omzetting van geld of waar in kapitaaJ, wat 
zc v66r het produktieproces slechts in int.entie, op zich, volgens hun 
bcstemming zijn" (MEW 26.1, bJz. 375), 

Het kapitalisme creëert meerwaarde. Exacter: Marx zegt 
<lat het resultaat de sc.h~pJZ._in.g~ meerwaarde is, We me
nen dat we de zin letterlijk moeten opvatten (we komen hier
op terug). Het resultaat is niet zonder meer de meerwaarde, 
maai· de schepping van de meerwaarde. Het betekent <lat 
het kapitalisme een acti,viteit is. Ze bestaat er blijkbaar in 
rusteloos, eindeloos, onophoudelijk geld of waar in kapitaal 
te transformeren. Ze sc:hept niet slechts meerwaarde, ze zet 
geld in kapitaal om, en, wat hier niet staat, ze zet kapitaal 
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in kapitaal om, in meer kapitaal, ze voegt meerwaar<le bij 
het kapitaal. We merken op <lat het omzetten van geld in 
kapitaal - het ontstaa.n van de meerwaarde - in het pro
duktieproces gebeurt ( wat we eigenlijk reeds wisten). Hoe
wel Marx dat punt niet uitwerkt, moeten we het ans blijven 
herinneren. 

''lu bet pro<luktieproces wordt meer arbeid opgezogen aJs gekocht 
is, e11 <lit opzuigen, toeëigenen van vreemde, onbetaalde aruei<l, dat 
in het produktieproces volbracht wordt, is het onmiddellijke doel 
van het kapitalistische produktieproces; want wat het kapitaal ais 
kapitaal (dus de kapitaJist ais kapitalist) wil pmduceren, is noch 
onrniddellijk gebruikswaa.rde voor de eigen consumptie, noch waar 

om ze eerst in geld en later in gebruikswaarde om te zetten. Zijn doel 
is de verrijking, de Verwertung des Wertes, zijn vergroting, dus het 
bebouden van de oude waarde en het scheppen van meerwaarde. ~n 
<lit specifiek produkt van het kapitalistische pro<lllktieproces bcreikt 
het slechts in de ruil met de a1beid, die da.a.rom produktie.ve arbeid 
r;enoemd wordt" (MEW 26.1, blz. 375). 

Zo hebben we geheel de eerste alinea van de paragraaf die 
ons bezighoudt, weergegeven. De alinea is in zekere zin het 
eindpunt van ons onderzoek, zij geeft ons de delinitie van 
het kapitaal. 

4.3 Bespreking 

Bespreken we het dtaat. Marx zegt dat het kapitaal zic.h 
de onbetaaJde arbeid toeëigent. Situeert het wezen van het 
kapitaal zich hier? Dat is onmogelijk. Want zelfs als de 
lijfeigene of de knecht voor zijn diensten betaald zou wor
den, dus een zekere geldsorn zou ontvangen, zou <lat geen 
kapitalisme zijn. De toeëigening is niet op zich het onder
scheidend kenmerk van het kapitalisme. Marx heeft immers 
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de toeëigening als passie, als drift, als doel op het oog, dit is, 
de toeëigening ter wille van <le toeëigening. Het gaa.t om de 
incorporatie van de niet-betaalde arbeid ter wille van de uit
breiding als dusdanig. Het is evident <lat de feodale heer die 
niet op het oog heeft. De heer is uit op de gebruikswaarde 
van de arbeid van de knecht, op het produkt van zijn arbeid 
- · ter wille van zijn consumptie. De heer reïnvei;teert niet. 
De idee van de groei van het kapitaal is hem totaal vreemd. 

Moeilijker te begrijpen is <lat ook de ruil op zich niet ka
pitalistisch is. Het geldkapitaal is nog niet echt kapitaal, 
hoewel de passie van de verrijking er aan het werk is. Het is 
zeker dat de accumulatie van het geldkapitaal de eerste stap 
is op weg naar het kapitalisme. Het optreden van de voor
kapitalistische handeJaars of van de woekeraars is dus bijna 
kapitatisme. Het wordt kapitaal op het ogenblik waarop het 
zich het produktieproces toeëigent ( wat het bestaan van ze
kere voorwaarden impliceert ). Het kapitaJisme is de verrij
king, maar de verrij.k:ing die zlchzelf doel geworden is, de 
groei van het kapitaal door het feit dat een meerwaarde ont
springt, die men niet verspilt, maar bij het reeds bestaande 
kapitaal voegt. Het is dez~. sch.~ping y_a~_.l!leerw.aar~~t h,~t_~s 
dit boven het kapitaal u.itgaan in de zin van de onophoude
lijke Verwertung des Wertes, die het resnltaat van het kapi
talistische ,_produktieproces is, _en_, da,aJ'Om produktieve arbeid 
genoemd wordt. 

4.4 Produktie van gebruikswaarden? 

ln de volgende alinea komt Marx op de gehruikswaarde te
rug. Hij zegt dat de arbeid bestemd voor de produktie van 
een waar nuttige arbeid moet zijn, een gebruikswaarde moet 
produceren. ·Het kan zijn! Aileen de arbeid, zegt Marx, 
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die zich in ccn waar, dus in een ~ehruikswaa.rdc presenteert 
(MEW 26.l, blz. 376), komt in aanrnerking om met het kapi
taal geruild te worden. '"Dat is een evidcnte vooropzetting" 
(MEW 26.1, blz. 376). We trekken ze niettemin in twijfel, 
en dat op basis van Marx' eigen gedachtenga..ng over produk
tieve arbcid. Tot op heden, het is waar, is het kapitalisme er 
nog niet ( volledig) in geslaagd ons afval aan te smeren. De 
produkten moeten rninstens de schijn van nut bezitten. Het 
kan zijn dat het kapitalismc gedwongen is gebruikwaarden 
te fabriceren, het kan zijn dat het zich nooit volledig van 
de schepping vau gehruikswaarden zal emancipcren. E.ven
weJ, vergete11 we het ondcrscheid niet tussen de voorwnarden 
- -en een van de voorwaarden zou dan een zekere produktie 
van gebruikswaarden zijn (zulke die enigerwi_jze onze behoef
ten bevredigen) - en de zaak zelf, hier het kapitalisme, zijn 
structuur, zi_jn vorm, we zouden graag zeggen, zijn Gestalt, 
het geheel dat het is, dat zich niet herleidt tot de elemente11 
of delen waaruit het samengestel<l is. Marx kent trouwens 
bijzonder goed het verschil tussen de talrijke Bedingungen 
en de zaa.k zelf. 

Marx preciseert het belang van de gebruikswaa.rde in het 
kapitalisme. Hij schrijft: 

"Maar het is niet. dit co11creet kenmerk van de arbeid, haa.i· gebrniks
waa.rde ais dusdanig - da.t ze dus bijvoorbceld kleermakersa:cbeid, 
schoenma.kersarbeid, spinnen, weven, enz. is -, <lat haar specifieke 
gebruikswaarde voor het kapitaal vormt, ze dus tot produktieve ar
beid in het systeem van de kapi~alistische proclukti~ stempelt" (MEW 
26.l, blz. 376). 
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4.5 Gebruikswaardc voor het kapitaal 

We on<lerbreken even Marx' ge<lachtengang om een belan
grijk punt aa.n te 8tippen. Marx maakt het onderscheid 
tussen twee soorten gebruikswaarden, namelijk de gebruiks
waarde voo1· het kapitaal, en de gebruikswaarde voor ... 
Deze laatste bestaat niet voor het kapitaal. Het is niet moei
lijk er zich een voorstelling van te vormen. Ze is gebruiks
waarde zoals we ze in het alledaagse leven ontmoeten. De 
schoenmaker maakt schoenen, en deze schoenen zijn nuttige 
dingen voor de mens, voor de a.rbeider. Het kapitaal stelt 
geen belang in <lat soort gebruikswaarden. Of bete.r, het 
vindt deze gebruikswaarden rnaar belangrijk voor· zover het 
er niet in slaagt zich op een andere wijze te verwerten. Mis
schien doen we hier een begin van begrip op in welke richting 
de voile ontplooiing van het kapitalisme kan leiden. Niet in 
de richting van de ontwikkeling van een nuttige produktie
capaciteit - niet eens qua mogelijkheid, niet eens op zich. 
Veeleer in tegenovergestelde richting, in de richting van de 
ontplooiing van een produktiecapaciteit die slechts voor het 
kapitaal zelf van nut is. Er wordt dus een geheel van pro
duktiemiddeJen opgebouwd waarvan men moeilijk kan zeg
gen <lat het nuttig is, e~JOduktiecapaciteit die uitsluitend 
ka.pitaal is, die slechts op de eigen verJJ1eerdering uit is. 

We zullen herhaaldelijk zien dat Marx er niet in slaagt de 
scheiding te handhaven tussen, enerzijds, de gebruikswaarde 
en de a.rbeid die in dienst van het kapitaa.l staa.n, en, ander
zijds, de gebruikswaarde en de arbeid die in dienst van de 
bevrediging van de behoeften staan (schoenen, kleren, enz.), 
en dat hij bei<le op dialectische wijze gelijkschakelt, hoewel 
hij het onderscheid beseft. Marx heeft zich nooit volledig 
losgemaakt van de idee dat het kapitalisme een historische 
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taak heeft, <le ontwikkeling van de produktiekrà,hteu. Zon
der enigc twijfoJ ontwikkeJt het ka.µitaliBme ·- e11 hetzeJ.frk 
geldt voor wetenschap eu technologie -· de produkt.iekra.c.h
ten. Het probleem is echtN te weten in welke rirhtiug hE>t 
:r,e ontwikkelt. Wie zou durven steJlen dat het hf'zit van 
een of andere produktieca.pa.c.iteit op zich een goede zaa.k 
.is'? Missd1ien kon Marx moeHijker dan wij dat. kunnen <l~ 
noodlottigc ontwikkeling <loon;rhouwen, de destructie van dP
gebruiksmogelijkheden van de natunr, de vervuiling, de ver
spilling van gron<lstoffen, E'n:7.. en cla.arenboven, hct feit dat 
de menselijke a.rbeid meer en meer zijn 1,jn) dit is, :tijn con
creet, nuttig, pra.ktisch karakter verliest. Voor Marx 1eek het 
kapitalisme onschuldig, en iets om te verontschuldigen. Per 
1,lot va,n rekening zag hij grote hoevcelheden textiel ontsta.a.n, 
iag hij de voedse!produktie toe11eme11. Ma.rx zag het veTd
wijne11 van de c:oncrete a.rbeid) ter oorza.ke van de groeiende 
arbeidsdeling) hij zag de ellende van het proletariaa.t. Noch
tans excuseerde hij zoveel hij kon het kapitalisme van zijn 
dagen. Waarom? Omdat in ûjn ogen het kapitalisme de 
historische opdracht had om de produktieve krachten te ont
wikkelen. Per sJot van rekening, zo da.cht Marx, zal iedereen, 
de massa van de arbeiders, ervan profiteren. In principe, zo 
meende hij, heeft wat in het kapitalisme verkeerd is, nie1.s 
met dit ontwikkelingsproject te maken. Ter wille van dit prn
ject moeten we de ougelukkige ka.nt.en van het. kapita.lisme op 
ons nemen. Hoe zou het voor Marx, in dat pcrspectief moge
Jijk geweest zijn het wezenlijke verschil te handhaven tussen 
de gebruikswaarden voor het kapitaal en de gebruih~waarrlen 
in dienst van het goede leven'! Marx schakelt beide gelijk. 
Wa.t we in de teksten van .Ma.rx 1ezen is da.t het de ta.ak van - -- - ~ 

het kapitalismc is nuttige dingen te p.ro d.u ceren, ook als dat 

g~~~tl!.~.1~?! !n,Î~~_el __ van ~.e .. t?~ë~g~~]}~g--~~~ .?.~pet_~alde .~r-
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beid. Marx denkt dus in feite_dat in het ~~t ~l~sme het___!! ut 
hoof~!.~ak_ -~- H ij is trouwens de mening toegedaa.n da.t over
vloedige 'nuttige' produktiecapaciteit op geen enkele andere 
ma.nier tot stand kan komen. 

Ma.ar we wensen de logica van de teksten van Marx te 
achterhalen: Marx herhaalt dat de gebruikswa.arde voor· het 
kapitaal bestaat. 

"Wat. ûjn specijiekc gebruikst11aardt: voor het ka.pitaa.J vormt, is niet 
ûjn bepaal<l nuitig karakte1·, zo weinig ais de hijzon<lere nuttige ei
genschappen van het produkt, waarin hij zich objectiveert, maar wcl 
zijn kenmerk van i;cheppend elemcnt van ruilwaarde te ziju, van ab
stracte arbeid te zijn; precieser, het is niet omda.t hij über:haupt een 
bepaalde hoeveclhei<l van deze aJgemene arbeid presenteert, maar 
omdat, hij een _qrote,-c hoeveelheid preseuteert dan diegene die in ziju 
prijs, dit is, in de waarde van het a:rbeidsvermogen, beva.t is" (MEW 
26.1, blz. 376). 

Het kapitalisme stelt alleen beJang in abstracte arbeid, in 
a.rbeid <lie louter 'energieverbruik' is> die alleen qua 'hoe
veelheid' telt. In het volgende hoofdstuk zullen we de gele
genheid hebben dit belangrijke hegrip in het licht te steJlen. 
Hier volstaat het te begrijpen <lat de abstracte aJ'beid het 
middel is om het kapitaal te stimuleren. Trouwens reeds in 
de volgende alinea is Marx uitvoeriger. De kapitalist inte
resseert zich uitsluitend voor de arbeidshoeveelheid en alleen 
voor de hoeveelheid die hij zich kan toeëigenen, zegt hij. 

VervoJgem; herhaalt Marx dat het concrete kenmerk van 
de arbeid niet de spedfieke gebruikswaarde van het kapitaal 
is. 

"Uit wat voorafgaa.t blijkt <lat produktieve a.rbeid een bepaling va.n 
de arheid is die vooreerst niets te maken heeft met de bepaalde inhoud 
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van de arl>cicL mc1. lijn hij;1,01,.dc:r., 1111ttighc:id of met. Je sp('.cificke 

gdiruibw,iard(•, wa.arin hij 1,ic-h pH:f.'(:nlcc·rt'' ( M f<:W JG. I, hlz. :171i). 

'vV<' hal0n lw1. woord voon·ersl, ::uniichst, na.ar vore11. We 
kunnen het g('ll1akkelijk verkec>rd begrijpen, C'II Marx zeH 
g;lijdt hier over de priuc.ipiële betC'k('nis die dit woord voor 
hem heeft, heen. Want. het woord 1:ooner:;l insinu~ert, dat 
de gcbrnikswaarden voor het kapit.a.lismfl uit.eiudelijk nut

ti~e gebrnikswaa.r<len voor de behoeft.enbevrediging zullen 
iijn, aJleen vooreerst nog niet.. We mcncn cvcnwel da.t W<' 

<lie ovcrga.ng in principe kunHeu uitsl nit en. ln<lerdaa.d, W('. 

kanneu stelkm dat in de beginperiode van de ontwikkeling 
van het. kapita.lismc, dit prod u kt.iesysteem vooreerst in feitc, 
maar niet in principe nog a.llerlei nuttig~ dingen door mid
dE>l van nuttige arbeid zaJ voort~t·bracht hebbf>n. Dat hlijkt 

uit Marx reftecties op de formele subtn1rnptie, waannee we 
dit hoofdst11k begonncn zijn. ln de mate er.h.ter waarin het 

kapitalisme .i.ls het ware r,ijn essentie zal 'vinden ', zijn ei
gen principe zaJ ontvouwen, zaJ het vooral gf.'bruikswao.rden 
voor het kapitaal en niet zozE>er gebruikswaarden voor de 

behoC'ftenbevre<liging produr.eren. We ,rnllen iu het vervolg 
nog herhaaldelijk zien <lat Marx zidi met. eeu ztmâchsl, met 

de;,;e dialec.tisc.he identific.atie van te1!png~stcldcn, poogt te 
redden. 

Marx bes.luit de paragraa.f met de opmerking dat "de,t,e]fde 
soort ar bcid pr0<foktùf eu onpmduktief kan ziju" ( M BW 

26.·t, bJz. '.J77). Dat is evi<lent en het vol.gt logisc:h uit 
h~t voorgaande. Milton die voor. vijf ()Ond Paradiu Lost 
schreef wa.s onprorlnktief. 1)0 bedicnde die fabricksarbeid 
voor zijn boekhan<lelaar levert, ii- ee11 produktieve arbeid0r. 
lrnmers het juiste gezicht.spunl. is dit va11 de rneerwa.ardepro

duktie. Het produkt vau de bcdicnde is bij voorbaat onder 
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het kapitaal gesubsumeerd. Een zangei·es die haar eigen ge
za.ng verkoopt, is onprod11ktief. Ais ze door een directeur 
geëngageerd wordt, die ze laa.t 7,ingen om er geld uit te slaan, 
is ze een produktieve arbeider, want ze produceert kapitaal 
(MEW 26.1, blz. 377). 

4.6 Materiële resultaten 

De laatste opmerkingen verwijzen reeds naar de volgen<le pa
ragraaf, die een eigen bclang heeft. We wijzen op een enkel 
aspect. Uit de voorbeelden blijkt duidelijk da.t. produktieve 
arbeid op zich niets te zien heeft met het totstandkomen 
va.n een materieel goed, of met een materieel proces, maar 
dat hij alles met de meerwaarde te maken heeft. Natuur
lijk heeft de opera.zangeres een materieel werk t.ot stand ge
bracht, dat echter onmiddelilijk nog slechts als herinnering 
voortbestaat. Ze beschikt hiervoor niet eens over pro<luk
tiemiddelen. Todt creëert ze meerwaarde, ais ze namelijk in 
dienstverband werkt. 

Produktieve arbeid heeft op zich met het voortbrengen 
van dingen of met het omgaan met prod uktiemiddelen geen 
uitstaans. Eventucel zijn de materiële middelen de gebruiks
waarden voor het kapitaal. Wel mogen we veronderstellen 
dat de ontplooiing van het kapitaal geen grote afmetingen 
zal aannemen als ze zich niet va.n materiële dingen bedient, 
als ze zich niet in machines, gebouwen, infrastructuren, vast
zet. Maar in principe is dat niet noodzakelijk, hoewel het 
verregaa.nd onvermijdelijk kan 7,ijn. Het is verregaand onver
mijdelijk dat geld slechts kapitaal kan worden, en dus slechts 
kan groeien - kapitaal is groeiend gdd ·· - als het in een 
zekere zin ding, produktiemiddel, wordt. Maar Marx zou 
zichzelf tegenspreken als hij zou beweerd hebben <lat pro-
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duktieve a.rbeid en vermaterialisering in principe hetzelîde 
7,ijn. Het is een der redenen w,ia.rom we niet enthonsiast 
zijn over de manier wa,arop Marx in <le eerste paragraaf van 
de tekst die we volgen, de omkering van <le verhouding tus-
1:1en arbeid en kapitaal schetst. Het primaire is, zo menen 
we, het feit <lat meerwaa.rde geproduceerd wordt. 

4.7 ~iet-rnatE>riële produktie 

Latcn we diepgaander op het probleem van de niet-materiële 
produktie in)?;aan. (We springen naar paragraaf h). Marx 
herhaaJt <lat de niet-ma.teriële prodnktie kapitaJistisch is, of 
beter, kan zijn, <lat ze waar kan worden. Dat betekent <lat 
er ook in zo'n geval meerwaarde ontspringt. Twee gevallen 
doen zich voor, zegt Marx. Vooreerst kan de waa.r de vorrn 
van een kunstobject aannemen. (Uit het voorbeeld blijkt da.t 
Marx onder niet-materiële produktie een produktie vcrstaat 
die niet tot de materiële rijkdom bijdraagt ). Marx schrijft: 

''Hier is kapita.l.istische prodnktie slechts in zeer beperkte mate toe
pasbaar, voor zover bijvoorbeeld een schrijver voor een gemeenschap
pelijk werk - encydopedie bijv. - een massa anderen aJs handlan
gers uitbuit" (MEW 26.1, blz. 385). 

We begrijpen dat een van <le re<leuen waarom de kapita
listische produktic materiële produktieprocessen, machines, 
grondstoffen, enzovoort, gebruikt} te ma.ken heeft met de 
noodzaak om zich onbetaaJde a.rbeid toe te eigenen. On
rnchtstreeks begrijpen we meteen dat de uitbrei<lingsmoge
Jijkheden, de groeimogelijkheden, voor het kapitalisme be
slissend zijn. 
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Ten tweede, zegt Marx, kan het zijn dat de produktie niet 
kan gesc.heiden worden van de prod11ktieda.ad zelf1 zoals bij
voorbeeld bij geneesheren, leraars, toneelspelers, enz. 

"Ook hier gebeurt de kapitalistische produktiewijze maar op een 
beperkte manier en kan ze uit de aard van de zaak maar in enkele 
gebieden pla.atsgrijpen" (MEW 26.1, blz. 386). 

Marx bevestigt hiermee onze interpretatie van de produk
tieve arbeid. 

5 Produktieve arbeid en diensten 

Door met Marx na te gaan wat allemaal onproduktief kan 
zijn, zullen we beter begrijpen wat produktieve arbeid bin
nen het kapitalisme is. Zo ook gaat Marx te werk in de door 
ons geciteerde paragraaf. 

"Een broek kopen, ofwel de stof kopen en een kleermakersgast in 
huis halen die ik voor zijn dienst betaal, is voor mij hetzeltde, voor 
zover het me om de broek gaat. Als ik de broek van een handeJa.ar 
koop, is dat alleen omda.t ~eze me de broek goedkoper kan leveren. 
Maa.r in beide gevallen zet ik bet geld, waarmee ik de broek koop, 
niet in kapitaa.l, ma.a.r w broek om, en in beide gevallen ga.at het er 
mij om het geld aJs louter circulatiemiddel te gebruiken, dit is, het in 
deze bepaalde gebruikswaarde om te zetten. Hier fungeert het geld 
dus niet als kapitaal, hoewel het in het ene geval tegen waar geruild 
wordt, in het andere geval de arbeid zelf ais waar gekocht wordt. Het 
functioneert slecht,s -ais geld en meer bepaald ais circulatiemidde)" 
(MEW 26. L, blz. 377). 

Het is duidelijk <lat in het eerste geval van geen kapit.aaJ 
sprake is, alleen van geld, waarmee ik de broek koop. Het 
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t.weede geval is voor ons tlwma it1ter<•s:=;,w1.er. Als ik een 
werkrnan in huis haal, zegt Ma.rx, ka.n ik nog niet va.11 ka.
pitalisme spreken. Er is geen produktieve arbeid. Waarom 
niet? Er is noc.htans a.rbeid -· en, nog meer1 betaal<le ar
beid - en hij wor<lt heel zeker owler zijn wa.ardt' betaal<l, 
of tenminste, 7,0aJs Ma.rx het direct 7,~J zcggmi, dat is zeer 
waarschijnJijk. Uc workman zal hoogst waarschijnJijk ccn 
beloning krijgen vergelijkba.ar met. wa.t in een ma.nufac:tu11r 
of in een fabriek gebruikelijk is. Er b <lus eeu surplus, er 
is niet-betaalde a.rbeid, die zich in een produkt objectiveert 
- maa.r er is geen meerwaarde. Jn de volgende alinea zegt 
Marx ons waarom da.t zo is: 

"Anderzijds is de kleermaknsgast geen prnduktie.ve nrbcider. hoe
wel ?:ijn arbeid rnij het produkt., de broek, en hem de prijs van de 
arbeid, het loon, oplevert. Het is mo~elijk dat het arbei<lsquantum 
dat de gasL Levert, groter is dan heL qu,rntum <fat, in de prijs die hij 
van mij bekomL, bevat is. Bn dat is :;;clfs :t.eer waarsd,ijn!i,ik, daar 
de prijs van zijn arbeid bepaaJd is door de prijs die de produkticve 
kleennakersgasten bekomen'' (MEW 21i. l, hlz. 378). 

Marx zegt duidelijk <lat er onbetaa.Jd<> arbeid, meerarbei<l, 
geleverd wordt, en dat men toch niet van produktieve ar
beid kan spreken. Let weJ, het gaat hier niet om een of 
ander overblijfsel 11it een voorbije tijd, om het feit dus dat 
de kleerma.kersgast meerarbeid. levert omdat hij als het ware 
ondanks hemzelf in kapitalistische verhoudingen terechtge
komen is. In aile maatsch::,.ppijformaties waa.rin de heren 
van hun dienstpersoneeJ 'produktieve' taken eisen 1 doet zich 
hetzelfde voor. De knechten ontvangen een loon dat verge
lijkbaar is met de andere arbciders, met de boercn bijvoor
beeld, een zekere hoeveelheid voedsel, kleding, een huis, enz. 
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Hun arbeid bevat een zekere meerarbeid. De reden waarom 
de kleermakersgast van ons voorbeeld niet produktief is, is 
de volgende: 

"Waar het om gaat is de gebruikswaarde, de broek, waarbij ik na
tuurlijk, of ik ze op de ene of op de anclere ma.nier koop, het belang 
heb er zo weinig mogelijk voor t.e heta.len, of er slechts haar no-rmale 
prijs voor te betalen. Het betreft een uitgave voor mijn consump
tie, geen vermeer<leri11g, maar een vermindering van mijn geld. Het 
is volstrekt g;een rniddel tot verrijking, zo weinig ais een of andere 
manier om geld voor mijn per3oonlijke con.nimptie uit te geven, een 
middel tot verrijking is" (M'EW 26.1, hlz. 378). 

Inderdaad, hoewel iets nuttigs tot stand komt, is er geen 
meerwaarde. Ik wil de goedkoopste broek. Maar dat impli
cecrt geen verrijkingsactiviteit, integendeel, ik wordf armer. 

We merken terloops op hoe belangrijk de term Bereiche
rung is om het kapitalisme te kenmerken. MeestaJ slaan de 
commentatoren van Marx daar geen acht op. En nochtans, 
de term duikt haast steeds in cruciale contexten op, waar 
bijvoorbeeld spra.ke is van produktie ter wille van de pro
duktie, en dit is, waar sprake is van de ontwikkeling van de 
produktieve krachten. Het is correct te zeggen dat het kapi
talisme essentieel verrijking is, aJs men die verrijking als de 
onophoudelijke activiteit van het zich verrijken opvat. Dan 
is het duidelijk dat we alleen van kapitalisme kunnen spre
ken als ik de arbeiders in mijn atelier zet, als ik me hun 
meerarbeid toeëigen in de vorm van meerwaarde, niet ter 
wille van mijn persoonlijke consumptie, maar uit liefde voor 
de expansie van mijn kapitaal, dit is, van mijn onderneming, 
aJs ik dus op de groei van mijn kapitaal uit ben. Ais iemand 
fabriekseigenaa.r kon zijn en alleen voor de eigen consumptie 
zou zorgen, als hij niet of nooit zou accumuleren ( en als hij 
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daartoe in staa1- zou zijn, gezicn de wetten va.n de conc.u rre11-
tie hem vlug mores zullen leren ), dan 2011 hij gf)Pll ka.pita.füt 
iijn. lrnmers, hij zou niet produceren ter w.ille va.n de ver
rijking. Marx trekt de volgende condusie: 

"De loutcre onmidddLijke ruil van geld iegen a.rbcid :td. du,; 11iet h<st. 
gdd iu k,tpitaal of de a.rbcid in prodnklicv<: a.rbeid om" (MF,W 26.1, 
blz. ml). 

Gdd wordt hier als geld uitgegevcn, zegt Marx, a!s zelf
standig<> vorm van de ruiiwaar<lc, die in ecn gebruikswaar<le 
rnoet omgezet wor<len. Wa.nneer de kleermakersga.8t door 
een merchant-tailor ingezet wordt, is het fun<larnentck ge
bcuren niet dat hij stof in broek tra.m,formcert, maar dat de 
noodza.kelijkc a.rheidstijd die in een broek gcobjectiveerd is, 
laat ons zeggcn 12 arbeidsuren hedraagt, E>n da.t hct loon van 

de gezel sledtts 6 uren be<lraagt. Hij werkt dus 6 uren gratis. 
Evenwel - we hebben uit het bovenstaande voorbeeld op
gema.akt <lat dit ook geldt voor de voor mij werkende kleer
maker8gast, die niet het equivaJent van 12 llfen a.rbeid, maar 

8!echts 6 uren arbeid ontvangt, dus niet het dubbele van wat 
de gezel van de mcrchant-ta.ilor krijgt. Da.t de zaak op de 
verrijking uitdraa.it, begrijpt men uit het volgende citaat: 

"Zodra de rnercha.nt-tailor hel, kaJ1, :tockt, hij de broek weer iu gdd 
om te zetten, dit is, in een vorm waarin het bepaal<lc kcnmerk van 
de kleerrnakersarbei<l geheel verdwenen is en waarin de gcpresteerde 
<lienst zich dus zo uitdrukt dat. in plaats van arbei<lst~jd van 6 uur, 
die zich in ee1t bepaalde geJdsom uitdrnkt, arbeidstijd van 12 uur 
voorha.nden is, die zich in de dubbde geldsom nit<lrnkt" (MEW 26.l, 
blz. 379) 
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We menen <lat Marx' bepa.ling van wat produktieve arbeid 
is hiermee nog niet. afg(won<l h;. Ais kapita.li.st, 7,0 is klaar
bJijkellijk de irnplicatie, hou ik geen ha..lt bij het voldoen aan 
de behoefte om over een broek te besc.hikken, ik ga door, 
ik verrijk me, en hierbij i.s de beweging eindeloos, want het 
is niet de bedoeling in het volgende stadium op te houden, 
zo<lat ik slechts de creat.ie van de gebruikswaarde met een 
tu.ssenfase verlengd heb. Het is ook niet de verkoop van de 
gebrnikswaarde die het punt is. Ik zou de brock die ik bij 
mij thuis hcb laten vervaardigen, als ik eventucel in gel<lnoo<l 
zou geraken, te koop kunnen aanbieden, en ik zou eventueel 
de 12 uren a.rbeidstijd op zak steken. Nochta.ns zou ik hier
door nog gecn kapitalist geworden zijn. Hiervoor is nodig 
dat de verrijking een systeem wordt, dat ik de produktie be
wust met .bei d.oel van de_ verrijking_organiseer. De zangeres 
in loondienst. produceert dus als de directeur zich verrijkt, 
dit is, de bedoeling heeft met het gel<l dat hij opstrijkt nog 
mcer geld te ver<lienen - door bijvoorheeld meer zangers 
te engageren en meer schouwspel te organiseren. Maar men 
ziet dat de kapitaJist.ische uitbuiting of verrijking hier geen 
hoge toppen zal scheren, gezien de ingebouw<le beperkingen. 
We bedoelen niet <lat de produktiewijze die erin bestaat zich 
onbetaalde arbeid toe te eigenen, ook als die toeëigening niet 
gebruikt wordt voor onophoudeJijke verrijking, rechtvaardig 
is, noch ook <lat verhouding heer-knecht billijk te noemen 
is. Aileen - aan hct kapitalisme is eigen dat geld meer geld 
ha.art, dit is, kapitaal wordt, <lat de verrijking en de meer
waardevorming in functie van de onophoudelijke verrijking 
spelen. En dat dit dus niet een enkele keer geheurt, zoals 
wanneer ik beslis de broek te verkopen, maar dat er een 
onophoudelijke beweging van schepping van meerwaarde is. 
Het kapitaal is een activitc'!it, het is geen ding, het is een 
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wcia,10 verhouding die de- vorn1 v,tn een ;ictivitP.it heeft. 
Misi;rhic11 is deze ,u-t.iviteit. slf'cht.r-; echt rnog0lijk ais 7,e :;;ich 

in (>C'll prodnkt, een waa.r, inca,rneert, da.t op d<> markt wr
ko<·ht wordt., f>n 7.irh zo in g0ld transformeert. Men moet zic.h 
niettemin de vraag stc>lle11 in welke mate deze verrijkinp;s
drif( dit groeitype, onafha.nkelijk van de vermelde condities 
mogelijk h,. Missch.ie-n <lat de ruil h1ssen arbeiden; t--n een 
instantie, de Sta.at bijvoorbeeJd, <lie op de een of andere ma.
nier de pro<luktcn van hun arb<>i<l zou accumuleren, 'hetere' 
resnltatt'n iou kun nen oplevcrcn. Misschie-n zou de coJJec
tiviteit de taak op zid1 kunnen nemen om C(>t1wig door te 
accurnuleren, om de a.rbeid op te vatten afa het middeJ om 
een enorme produkti<'capa.dtcit op te houwen, dit is, om 
kapitaal te accumuleren'! 

'l'wee citaten die ais samenva.tting knunen geJ<leu: 

"Het blijkt da.t de loutere ruil van geld tegen arbcid deze l.aatstc 
niet in produktievc ai·beid omzet, da.!, a.11derzijds de inhoud va.n tieze 
arbeid vooreerst onvers(;hillig blijtC (MEW 26.l, hlz. :179). 

''Wanneer dus de Jout.ere mil va.n geld en a1beid de laatstc nid in p,·o
duktiwe arb(:id omzet, of, wat hetzelfde is, de eerstc nict in kapitaal, 
da.11 vers(;hijut ook <le inlwttd, het concrete karakter, het bijzondere 
uut van de arbei<l voor de arbeicl voorE~e1st a.ls om het eve11, zoals we 
hebben gezie11 <lat <lczcH<le arbeid van dezelfde kleermakersgasl in 
het f~nc~ geva.l ais prodnktief vnschijnt, en in hd andcrc geva.l niet," 

(Ml::W :.au, hl1.. 3110) 

In beide citaten prijkt een voorœrst, in het Duits zuniichst. 
We zuHen ons straks diepgaand over het gebruik van dat 
( dialectische) begrip moetcn buigen. 
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6 De onafhankelijke boeren in htt kaj)itali.,;me 

ln paragraaf f verstrekt Marx een interessa,nte explicitatie 
betreffende de arbeid van de onafüankelijke boeren die zon
der arbeiders wer.ken. Zijn ze p1:oduktieve arbeiders'! Als 
de produktieve arbeid de prodnktie van meerwaarde, trans
formatie van geld in kapitaal is, moet men zeggen <lat de 
onafhankelijke boer geen kapitalist is. Zijn "produktie is 
niet onder de kapitalistiscbe produktiewijze gesubsumeerd'1 

(MEW 23.1, blz. 382). Het is mogelijk, zegt Marx, dat derge
lijke producenten, die eigenaa.rs van hun produktiemiddelen 
zijn, niet alleen hun eigen arbeidskracht reproduceren, maar 
ook meerwaarde prod11ceren door het feit <lat hun situatie 
hun toelaat â<:h hun eigen meerarbeid of een decl ervan toe 
te eigenen. 

Als eigenaar van de produktiemiddelen, zo gaat Marx ver
der, is de onafhankelijke boer kapitalist, maar ais arbeider 
betaalt hij zichzelf een loon uit en trekt hij winst wt zijn 
kapitaal, dit is, buit hij zichzelf als loona.rbeider uit (MEW 
26.l, blz. 383). Dit oogpunt is de reflex van de kapitalisti
sche produktiewijze. "De produktiemiddelen worden slechts 
kapitaal, voor zover ze als autonome macht tegenovcr de 
arbeid verzelfst.andigd worden'' (MEW 26.1, blz. 384). 

In feite is de onaibankelijke boer dus noch echt kapit.a
list noch echt loonarheider. Men kan zeggen dat het loutere 
bezit van produktiemiddelen niet volstaa.t om van kapita
lisme te spreken. Marx zegt dat het kapitalisme de scheiding 
van loonarbeid en ka.pitaal vooropzet. Maar misschien is <lie 
scheiding alleen een voorwaarde, niet de zaak zelf. Marx zegt 
verder: "Het is dan ook een wet da.t de economische ont
wikkeling de functies over verschillende personen verdeelt" 
(MEW 26.1, blz. 384). 



o( 

Produktieve en onprodukt.ieve arbeid 53 

We begrijpen dat hier uog grote problemen op te loiisen 
ûjn. Alles staat of valt met de l>epaling van het kapitalisme. 
Tot zover hebben we geleerd <lat het kapitalisme meerwa.ar<le 
creëert. Het kt1.pitalisme is de tendens tot de onophoudelijke 
vcrrijking, tot de groei van de meerwaarde. Maar het kapita
lisme is ook fundamenteel ee11 a.ctiviteit. Zou de zelfstandige 
boer, die zonder arbeiders, maa.i' met eigen produktiemid
<leJen werkt, niet op onophoudelijke verrijking uit kunnen 
zijn? Dat zou betekenen dat hij zijn bedrijf onophoudelijk 
uitbreidt, dat hij accumuleert of kapitaal vormt, als zou dat 
kapitaal doel op zich zijn. Misschien moeten we hem echter 
wel met de arme operadirecteur vergelijken die allesbehaJve 
in een gunstige situatie verkeert voor de eindeloze ontwik
keling van zijn onderneming. Want ais de boer niet over 
onbetaalde arbeid kan beschikken, hoe kan de accumulatie 
van het kapitaal hoge toppen scheren? Maar wat de zaak zelf 
hetreft, zou het verschil irrelevant zijn. De scheiding van ar
beider en kapitaal zou alleen een uiterst gunstige voorwaarde 
voor de expansie van het kapitaal zijn. We zouden ons dus 
ook een kapitalistisch 'socialisme> kunnen indenken waarin 
ieder iedereen uitbuit - als het namelijk als principe van 
ac:tiviteit de a.ccumulatie of de groei van de economie zou 
stell.en. De vernietiging van de scbeiding van arbeid en kapi
taaJ zou niet het efode van het kapitalisme betekenen. ln een 
gerealiseerd kapitaJisme, zegt Marx (MBW 26.1, blz. 385), 
zou iedere arbeider Joonarbeider zijn en zouden aJ de pro
cl uktiemiddelen als kapitaal tegenover de a.rbeiders staan. 
We zijn niet zeker dat dit het volmaakte kapitalisme zou 
ziju. 

Moeten we niet zonder meer ontwikkeling -van de produk
tieve J.:rachten en kapitalisme gelijk!Jtellen? Het is in ieder 
geval zeker dat het ter wille van deze ontwikkeling is <lat 
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Marx bij het kapitalisme zweert. Natuuriijk zal Marx zeg
gcn dat de schepping van meerwaarde, de winst, slechts het 
middel is waarvan de geschiedenis zich bedient om de pro
duktieve kradlten te ontwikkelen. Geen ontwikkeling zonder 
kapitalisme. Ook het omgekeerde is echter waar: hct kapi
talisme kan niet zonder ontwikkeling bestaan. 

1 De coltectieve arbeider. De materiële produktie en het 
nut 

Zo bereiken we bijna het slot van onze tekst over produk
tieve en onproduktieve arbeid. In paragraaf i onderzoekt 
Marx het produktieprobleem va.nuit het gezichtspunt van het 
totale materiële proces. De arbeidsdeling impliceert, zegt 
Marx, dat men in feite alleen het geheel van de arbeiders -
de oppassers en de ingenieurs inbegrepen - produktief kan 
noemen. 

"Maar de totaliteit van deze arbeiders, die a.rbeidsvennogen vaJl 
ve.rschillende waarde bezitten, hoewel de gebruikte massa hetzelfde 
niveau behoudt, produceert een resultaat dat zich - als we alleen 
het resultaat van het arbeidsproces beschouwen - in waar of in een 
materieel produkt uitdmkt; en allen samen, ais atelier, zijn ze de 
levende produktiemachine van deze produkten, zoals ze, ais men het 
produktieproces in zijn geheel beschouwt, hun arbeid tegen kapit.aal 
ruilen en het geld van de kapitaJisten ais kapitaal reproduceren, dit 
is, als sich verwel'tenden Wet·t, als zich vergrotende waarde" (MEW 
26.l, blz. 386). 

Het is niet alleen om nogmaals de aandacht te kunnen 
vestigen op de formules sich verwertende Wert, sich vergrôs
sernden Wert) dat we het laatste citaa.t aanhaJen. Het citaat 
leert ons ook dat . de collectieve arbeider de produktieve ar-
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beider is. Het is de c.ollect.ieve arbeider die de materiële 
produktie voortbrengt . 

De commenta.torcn van Marx hebben 1iteeds vecJ aandacht. 
besteed aan de analyse van <le relaties tussen de rneerwaardc 
en de materiële produktie. Het is waar <lat Marx zeJf vecl 
belang hecht aan de materiële kant vau de produktie. In 
de voorgaande bladzijden hebben we gele~!l'd wa.t we ovcr de 
genoemde rela.tie moeten deuken. l)e commcntatoren van 
Marx1 die hierin Marx volgen, menen dat het kapita.lisme 
gelcgitimeerd kan worden doordat het een massa materiële 
produkten voortbrengt. '1,e geloven dus i11 de ontwikkeling 
van de produktieve krachten. 'te vatten deze materiëfo pro
duktie ten onrechte -- hoe omvangrijk ze ook moge zijn -
als produktie van voor li.et leven nuttige dingen op. Noch
tans kan men <lat niet uit de uiteenzetting van Marx afleiden. 
Voor Marx is de produktieve arbeid i11 het kapitalisme gc
WO,?ll de produktie van meerwaarde. En daarbuiten niets. 
Dat Marx zelf - evenaJs een groot aantal van zijn interpre
tatoren - ondanks de logica van zijn betoog an<lere accenten 
legt, ziet men aan het feit dat grote inspa.nningen geleverd 
worden om af te bakcnen wat allemaaJ produktief of onpro
duktief kan zijn (is bijvoorbceld hct vervoer produkticf, ja 
of neen, is de handel produktief, cnz.). Men ziet dus niet 
dat het probleem zich binnen hct kapitalisme stelt, wat in 
feite betekent dat, hoe meer soorten produktieve arbeid me11 

vindt, hoe meer men de omkering die deze produktieve ar
beid kenmerkt, zal moeten beklemtonen. Alsof produktieve 
arbeid binnen het kapitalisme en produktieve arbeid in een 
eventueel socialisme dezelfde zaak zouden zijn! We weten 
dat het de wens van Marx, evenals van vele van ziju com
mentatoren, is, de beide met elkaar te identificercn. Maar de 
logica van de teksten van Marx verbiedt dat. Het kapitaaJ. 
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beschouwt aJs produktieve arbeid de arbeid die meerwaarde 
voortbrengt. Het 80cialisme zou voor het leven nuttige en 
intéressante produktën moeten vise.ren. 

-De produktieve arbeid in het kapitalisme is een arbeid die 
t~no_yer het nut van de pr~ukten onverschillig staat. Dat 
de produktcn materieel zijn of niet, vera.ndert daa.r niets a.an. 
De a.rbeid is niet produktief omda.t hij materieel is. Het is 
mogelijk da.t Man gedacht heeft dat materiële produkten 
minstens potentieel nuttige produkten zijn. We weten dat 
hij veel van de ontwikkeling van de materiële prod uktieve 
krachten verwacht. Maar, zo zeggen we in de li.in van Marx' 
beschouwingen, hoewel de kapitalistische produktie vermoe
delijk niet (totaal) van materiële produktie kan a.fzien, is de 
intentie het bepalende. Ze is de verrijking, de accumuiatic 
van het kapitaal. Het materiële produkt is hiervoor slechts 
de tussenschakel, het middel. J:Iet_is P.!_<>_duceren orn te produ
ceren, verrijkingsdrift. De moderne mens spreekt van groei 
van de economie. Ook hij sr.hakelt impliciet deze groei met 
de prod uktie van consumptiegoederen gelijk. ln feite is de 
accumulatie van het kapitaal de opeenstapeling van allerlei 
produktiemiddelen, de transformatie of de reorganisatie van 
de maatschappij in haar geheel, inbegrepen alles wat op de 
consumptie zelf betrekking heeft, met het oog op de accumu
latie van het kapitaal. De gebruikswaarde in het kapitalisme 
is. fundamenteel de gebruikswaarde voor het kapitaal. Het is 
Marx die het zegt. Ondanks het feit dat Marx, zelfs nog in 
Das Kapital bevestigt, dat de oorspronkelijke betekenis van 
een gehruikswaarde die is van iets dat voor de mensen nuttig 
18. 
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1 Opzet 

Om ccn stap vooruit te kunnen zetten, kijken we een;t evcn 
achterom naar het resultaa.t van onze lectuu r vau de tekst 
Prodv.ktiev<'. en onprOliu,ktieve arbeid. Het bet,ckcnt. <lat we 
beginnen met te zep;gen wal het kapitalisme niet i.'I. Maar 
vcrmits, zoals overal in het werk van Marx, de <liale<:tiek 
inliltreert, wat bctekent dat Marx Hop het appèJ is, moeten 
we een a.a.ntal kritische oprnerkingen inlassen, hoewel we zeer 
goed beseffen <lat slechts iu hoofdstuk vier, dat helemaal aan 
de dialectick gewijd is, <le kritiek doeltreffend zal zijn. Dat 
is een eerste nood?:akelijke etappe. 

Na zo het terrein vrijgerna.akt te hebben, moeten we in 
sta.at zijn in de volgende paragraaf met behulp van het tJer
ste deel van Het Kapitaal ···- waarin Marx ons uiterst kri
tische explicitaties geeft - uheen te zetten hoe het kapita
lisme de verstrengcling van de drie volgende funda.mentele 
omkeringen is: 
1. De omkering van de verhouding tussen ruilwaarde en <le 
gebru i kswaarde. 
2. De ornkering van de verhouding tussen drcula.tievormen 
G-W-G en W-G-W. 
3. De meest fundamentele omkering van allemaal, die van de 
verhonding tussen nuttige of concrete arbeid en de abstract
fysiologische arbeid. 

De genoemde verstrengeling of omkering van de natu ur
lijke verhoudingen is de accumulatie van het kapitaal, of, 
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zoaJs we verkiezen t<\ zep;i:i;en, de produktie ter wille van de 
produktit:. 

Maa.r ook in het Eerstt dtel vau Het Kapitaal stuurt Marx 
een en ander in de war: a.nderrnaal is er dialectiek en het mo
tief ervan, het situeren van het ka.pita.lisme in een grandioze 
mondiale geschiedenis, wat het kapitaJismc tot een noodza
ke!ijk stadium promoveert en vau de gesc.hiedenis een avon
tuur maakt waarin alles uiteindelijk goed afloopt. Het is de 
reden, nogmaals, waarom we enige aandac.ht voor de tussen
komst van de dialectiek niet kunnen misseo. De paragrafen 
7 tot en met 13 zijn da.a.rom alweer hoofdzakelijk a.an kritiek 
op dialectische vooropzettingen van het eerste deel van Het 
kapitaa.l gewijd. 

2 Wat het kapitalisme niet is 

2.1 

Het is voor het kapitalisme niet beslissend dat het geken
merkt wordt als een systeem dat meerarbeid afperst, ver
mits deze uitbuiting aile gekende maatschappelijke systemen 
doordringt en vermits Marx zelf zegt dat het kapitalisme die 
afpersing slechts "op een voor de produktie interessantere 
manier" uitoefent. We kunnen bijgevolg de 'produktiviteit' 
van het kapitaal onmogelijk hier situeren. Decisief is veeleer 
dat het kapitalisme niet zonder de meerarbeid kan bestaan 
of gedacht worden, terwijl het wezenlijk nog iets anders is. 

We ra.ken hier een zeer belangrijk hegrip aan, tegelijk ui
terst relevant voor een goed begrip van de dialectiek: de 
noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde, zonder dewelke een 
zaak niet kan bestaan of begrepen worden, maar die daarom 
de zaak zelf nog niet is (in ons geval het kapitalisme). Het 
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vols/an/ nid tc-> Z<"v;gen _d <t! .. liet_kapitaJismC' scheppi ng van 

meNarbeid is. 
Het kapit.a.lisme ka11 ook niet op a.fdoende wijze gcken

merkt worden ais het systeem bestaande uit mensen die ener
zijds dl.: produktiemiddelen in be::it hebbcn, en anderzijds de 
bezitlozen die op de bczitters van d<'. werktuigen a.angewewn 
ziju. l)e:r,e sr.heidü1 g is bijna. even 011d alR cJe rn €-'ns heid zel f'. 
HeL S?;aat opnieuw over een mogelijkh<:id:svoor·waarde eu niet 
OV<'J' cl< ;;aak ::elf. Hoewel somm.igc condities vau c.ruciaal 
belang zijn, verklaren ze de zaak niet op overtuigende wijze. 
De klassenteg~nstellingen zij11 missr.hien aJlf'en een machtig 
middel om de zaak zdf voor11it te <iuwen. 

2.2 

Het_k~yitalisme kan evenmin op afdoende manier gekcn-
1~~~f.~_~o!'Qen door middel van het begrie.._ruilwaar~e. Het 
kapitalisme producecrt wa.ren en ruilt zc. Maar de ruil laat, 
op zijn heurt, niet toe een cicfiniticf antwoord op 0 11ze vraag 
te g<-vcn. Wa.nt, zoals de meerarbei<l , doet de ruü zich 
voor in vcle maatschappijforrnalies. Ook dE" ruil j s rnisscbieJl 
slechts een mogel#kheidsvoorwaarde, en nfot de zaak zelj. 

Marx weet heel goed dat de ruil buiten het kapitalisme 
voorkomt , de functie vervult de eenvoudige drculatie van de 
goederen mogelijk te ma.ken. Miss c:hien is dus het kapita.
.lisme zonder ruil onmogelijk, l10ewel men zich dan de vraag 
moet stellen over wclk type ruil het gaat. ln feite beschrijft 
Marx in het Eerste dc:el vau Het Jù1.pitaa.l de ruil onmiddel
lijk a.ls ru.ileri om te 1·uilen, wat ma.ar zin heeft als men geen 
equivalenten ruilt, ais men een surplus op zak kan steken. In 
de mate waarin de zuivere ruil functioncert , moct hij, om ten 
voile te kunne11 werken, de sfeer van de produktie inpalmen 
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en dP. ruil met de arbeid aangaan. Dân is hij reeds kapita
lisme, Verwertung des Wet·les, produktie van meerwaarde, 
die zichzelf doel. is, dit is, onophoudelijke en eindcloze vor
ming van meerwaarde, accumulatie van meerwaarde. 

2.3 

We zien niet hoe de definitie vao het ka.pita.lisme als ver
algemeende ru.il vcm waren kan opga.an . Het begrip drukt 
niet alleen uit dat de ruiJ een ruime verspreiding kent, maar 
bedoelt op de eerste pla.ats dat de a.rbeidskracht zelf een op 
de arbeidsmarkt gekochte en verkochte waa.r geworden is. 
Kan men het kapitalisme op a.fdoende manier typeren als 
hct systeem van de loonarbeid'! We menen va.n niet. 

ln het Eerste deel van Het f(apitaal vermeldt Marx zelf 
het feit dat de Joonarbeid zich buiten het ka.pitalisme voor
gedaan heeft . In Polen bebben vrije a.rbeiders bestaan (en 
zijn ze ook weer verdwenen) zonder dat dit tot kapitalisme 
leidde; in de Aûatische stede11 is helzelfde gebeurd (Bet Ka
pitaal, blz. 36). De loonarbeid is slechts een mogelijl.:heids
voorwaarde en niet de zaak zelf. Het begrip van veralgeme
ning kan ons hier niet van nut zijn. Als men het kapitaJisme 
opvat als het systeem van de loona.rbeid , vooronderstelt men 
reeds de zaak zelf, het kapitalisme. De loonarbeid is nog geen 
ka.pitalisme. 

3 Wat het kapitalisme is 

3.1 

Kan men het kapitalisme typeren als het systeem dat meer
waarde produceer't't Ja, maar op voorwaarde de zaak om
zichtig te bena.deren. Da.t er wa.ren zijn, dat er geld is, 
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en dat de waren een bepaalde ruilwaarde bezitten, is niet 
aan het kapitalisme eigen. Het geld kan best aJleen mid
del, nuttig instrument zijn in dienst van het ruilen van wa
ren (gebruikswaarden). fs er meerwaarde vanaf het ogenùlik 
waarop de ruil een surplus oplevert? Maar het begrip van 
kapito.listische meerwaarde impliceert de idee van de groei 
van de meerwaarde, van de Verwertung des Werts, als on~
houdelijk proces. In deze zin .is het kapitaaJ een a.ctiviteit, 
verwerten, en zoals Marx het een enkele keer zegt: zijn re
sultaat is de schepping van meerwaarde voor het kapitaal 
(MEW 26.l blz. 37.)). Het kapitaaJ is dus de schepping van 
mecrwa.arde, niet slechts een enkele keer1 maar de onophou

delijke vonning van m.eerwaarde ~~~-~!J het .kap~ta~l _geY.o~gd 
wordt, en die aJdus een nieuwe bron van schepping van meer
waa.rde word t. 

3.2 

~ Het kapitaaJ is fundamenteel groe-i van het kapitaaJ, vor
ming van meerwaarde als groeiproces, verrijking, verrijkin.q 
zonder doel, die haar eigen doel is, 1)erri.jkingsdrift. De ver, 
rijk~is een motor, een motjef, <lat met het motief van de 
produktie ter wille van_de produA:tie sarnenva:lt, in de zin dat 
~e met de groei van het kapitaal identie.k is. Toeëigenjng 
zonder doel, zoals Marx zelf zegt. In cruciale contexten legt 
Marx zelf het verband tussen de produktie ter wille van de 
produktie, de verrijking als het motief of als het doel, de 
accumulatie va.n de ruilwaarde zonder oog voor de gebruiks
waarde en de groei van abstracte rijkdom. We zien niet hoe 
men het kapitalisme zou kunnen definiëren, er de specifièi
teit van zou kunnen expliciteren, zonder met doeleinden en 
motieven rekening te houden, en met name deze van de pr·o-
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duktie ter wille van de produktie, of van de verr(ikingsdrift. 

3.3 

Wat is het verband met de gebruikswaa.rde? "Het resulta.at 
van het kapitalistische produktieproces is noch een eenvou
dig produkt (gebruikswaa.rde) noch een waar, dit is, een ge
bruikswaarde die een bepaalde ruilwaarde heeft". Anders 
gezegd, het kapitaaJ viseert niet de schepping van gebruiks
waarden, zelfs niet om ruilwaarden te creëren, beide zijn 
s]~cht ~_ mogelijkheidsvoonvaa.rden, of alibi, voorwendsel, ge
legenheid - voor iets anders, na.melijk voor de oneindige 
accumulatie van het kapitaal. Men merkt hier duidelijk dat 
het kapitaJisme de omkering van de natuurlij ke relatie tussen 
doeleinden en middelen instaureert. Het kapitaal is niet op 
de schepping van nuttige dingen uit. Als het kan accumule
ren zonder tot deze omweg verplicht te zijn, is het daarmee 
rneer dan tevreden. Misschien verkiest het deze situa.tie, 
wa.nt dan kan nog nauwelijks iets de goede orde verstoren 
( we denken aan de wapenproduktie, een zeel' veilige over
heidsbestelling). De kapitalistische arbeid moet, zoaJs Marx 
het in het Eerste deel van Het Kapitaal zegt, a.ls abstracte en 
fysiologische arbeid begrepen worden, dit is, als het verbruik 
van de energie van de arbeider, a.ls zuivere arbeidskracht -
zonder enige verwijzing naar een doel of naar een of ander 
praktisch of nuttig produkt. 

4 Spanningen 

Ondanks deze beschrijving van het kapitalisme kan Marx 
zich nochtans niet bevrijden van de idee dat het kapita
lisme nuttige dingen produceert, of in iede1· geval in zulke 
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prnduktie zaJ uitmondcn. Hij beschrijft dus het alibi, het 
voorwendsel, waarop het kapitaJisme berust, maa.r hij trekt 
er niet de conclusie uit. <lat zijn nut wellicht armzalig zal zijn 
en wel in de ma.te waarin het vrij spel zal hebben om zkh te 
ontwikkelen. 

Marx zegt <lat alleen de arbei<l die zich in de vorru van 
goederen voordoet, dus in de vorm van een gebruikswa.arde, 
in rekening komt om tegen ka.pita.al geruild te worden. Voor 
Marx is dat een evidente vooropzetting. Toch betwijfelen 
we ze. 

4.1 

De dubbelzinnigheid neemt toe als Marx van d.e gebr1J.iks
·wa.arde voor h~_t_ kap_i~(!_(J,l spreekt, in oppositie tot een ge
bruikswaarde zonder meer (nuttige a.rbeid of nuttig produkt 
volgens het voorbeeld van de schoenen van de schoenma.
ker, het hemd dat de kleermaker fabriceert, enz.). Marx 
àenkt blijkbaar dat men het onderscheid tussen beide ty
pes gebruikswa.arden nict moet handha.ven, omda.t, ten min
ste ultiem, de gebruikswaarde voor het kapitaal naar de ge
bruikswaarde tout court leidt. Maar zijn beschrijving wijst 
precies in tegengestelde richting. Het nut voor het kapitaal 
betekent mogelijkheid tot expansie, groei van de produktie
middelen, accumuJatie, Verwertung des Werts - aJlemaaJ 
zaken die helemaal niet naar een groeiende produktie van 
consumptiegoederen leiden, maar haast van zelf deze laat
ste tot voorwendsel nemen voor de grenzeloze expansie va.n 
het kapitaal. Wat nuttig is voor de mensen zal dan gek
walificeerd worden door wat nutt.ig is voor het kapitaal, en 
men zal de maatschappij stelselmatig op zulke wijze orga
niseren en reorganiseren dat ze nog slechts het aanhangsel 
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van de groei van het kapitaal is. Het nut verdwijnt daarbij 
meer en meer uit de horizon. Het foit <lat Marx het verschil 
tussen gebruikswaarde zonder meer en gebruikswaa.rde voo1· 
het kapitaal niet ma.akt, insinueert een dialectische identifi
catie. En wat dialectische redeneringen betreft, weet Marx 
va.n aanpakken. 

4.2 

Een andere dialectisc.he dubbelzinnigheid valt niet meer te 
omzeilen. Het gaat over het gebruik van het woord zuniichst. 
Enkele voorbeeJden: "De productiviteit van het kapitaal 
bestaat zunachst . . . in de dwang tot meerarbeid,,. "Uit 
wat voorafgaat blijkt dat de produktieve arbeid een bepa
ling van de arbeid is die zuniichst niets te maken heeft met 
de bepaalde inhoud van de arbeid, met zijn bijzonder nut 
of met de specifieke gebruikswaarde, waarin hij zich presen
teert'' (MEW 26.1 blz. 376). In Het Kapitaal kan men lezen: 
"Geld als geld en geld als kapitaal onderscheiden zich aan
vankelijk [zuniichst] slechts door het versclùl in hun vorm 
van circulatie" (K, blz. 91). Het werk van Marx wemelt van 
zu.niichsts. Wat wil dat zeggen? Zunachst betekent: aanvan
kelijk is er iets, maar per slot van rekening is het (hetzelfde 
en toch) iets anders. Chronologisch kan dat min of meer 
kloppen. Het kapitaal wordt eerst als meerarbeid bepaald, 
maar het proces houdt daarbij niet op - wat niet betekent 
dat de meerarbeid nu geëlimineerd wordt. De arbeid heeft 
vooreerst niets te ma.ken met een of andere bepaalde inhoud, 
maar uiteindelijk krijgt hij er wel een - zo denkt Marx. Het 
geld en het kapitaal onderscheiden zich vooreerst, maar het 
onderschei<l wordt ontwikkeld, enz. Marx bedoelt iets fun
damenteels. Zunâchst is een dialectische term. Hij duidt 
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aan dat wat vooreerst gebeurt, iich uiteindf>li.ik in icts an
ders ornzet, en dat dit a.n<lere om zo te zeggen va.n meet af 
a.an aanwezig was. De chronologie is niet enkeJ <:hronologie, 
ze is ontologie. De term vooreerst spreekt zich uit over <lE> 
noodzakelijke gang van de geschiedenis, van het kapitalisme. 
· Door middel van onze begrippen noodzakelijke voorwaarde, 
en de zaak zelf ll.2_Qe.!1 we dit dialectisch misbruik te ontmas
keren. Wat zegt Marx in feite'? Uij zegt <lat het kapitalisme 
niet zonder meerarbeid kan hestaan, dat de meerarbeid cluo
nologisrh het kapitalisme voorafgaat. Uit deze chronologi
sche presentatie besluit Ma.rx ten onrechte da.t iu een zekcre 
zin het kapitalisme reeds in de meerarbeid a.an het werk is en 
zodanip.; dat het cr ooit (en noodzakelijk) moet uit ontsprin
gen. ln feite heeft hij alleen getoond <lat er geen kapitalisme 
is zonder· rneerarbeid. 

Dezelfde reJatie betreft de verhouding tussen geld en ka.pi
taal. Ilet geld bestond reeds v66r de komst van het kapita
lisme. Het kapitalisme gebruikte het gcld als noodzakelijke 
voorwaarde voor zijn ontwikkeling. Maar de conclusie volgt 
niet: <lat daar wa.ar het geld bestaa.t, het kapitatisme niet 
op zich zal laten wachten. Trouwens, het is Marx zeJf die 
voorbeeldcn van het tegendeel geeft. 

Door de gelijkschakeling of de identificatie van de voot
waarden en de zaak zelf, moet Marx als het ware ondanks 
hemzelf het kapitalisme begrijpen als in het geheim aan het 
werk overal daar waar er minstens sprake kan zijn van een 
of andere conditie - de meerarbeid, dE> ruil, het gcld, de 
a.rbei<lsdeling zelf inbegrepen. Wat 'binnen' is, moet 'naar 
buiten komen', kortom, zich vertonen. 8venwel, we betwij
felen of de zaak zdf 'binnen' is. Marx slaagt er wel in te 
tonen dat er voorwaa1·den zijn ( onder andere historische en 
chronologische voorwaarden). Maar niets meer. Marx ziet 
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wel <lat de produktie van meerwaarde in principe niets met 
de nuttige inhoud va.n de arbeid te ma.ken heeft, maar, in het 
kadcr van zijo geloof in het kapitalisme en van ziju histori
sche zending. heeft hij de dialer:tiek v,m de 'zunâchsts' nodig. 
Hij meent <laarom te kunnen r;tellen dat de inhou<l vom'eerst 
afwezig is, en hij eindigt ermee zichzeJf crvan te overtuig~n 
<lat niteindelijk <le in hon<l niet verloren gaat. Maar in de 
beschrijvingeu die hij geeft, <luidt niets daar op. Ais men de 
beschrijvingen tenminste niet vervaJst door op bedrieglijke 
wijze dialecti8che presupposities binnen te smokkelen. 

4.3 

Andere formules m~t dezelfde betekenis zijn: op zich, in in
tentie, rw.ar zijn bcstemming. "Zijn result.aa.t, zijn produ kt, 
is schepping van meenvaarde voor het kapitaal en dus fei
telijke omzetting van geld of waar in kapitaal, wat ze vo6r 
het produktieproces slechts in intentie, op zich, volgens hun 
bestemming iijn" (MEW 26.1 bJz. :H.5). «Geld, <lat op de 
laatste wijze circuleert, verandert in kapitaal, wordt kapi
taaJ en is reeds naa.r zijn bestemming slechts kapitaal" ( Hel 
Kapitaal, blz. 91 ). De betekenis is steeds dat er voorwaar
den bestaan, die effe<:tief ( op zich, in intentie, potentieel, 
essentieel, of volgens hun bestemming) reeds de zaak zelf 
zijn. De potentialiteit of de mogelijkheid waarover Marx 
hier spreekt, is het wezen zelf, is de zaak zelf. Ze is geen 
vrije mogelijkheid, neen, ze leidt met noodzaak naar de zaak 
zelf. 

Marx meent dus dat er daar waar er geld, waar er ruil, 
waar er arbeidsdeling is, waar er klassentegenstellingen zijn, 
enz. - die condities van het kapitalisme zijn - het kapi
taal in de grond, in het hart, in de ziel, dit is, in wezen, 
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r('C'ds pr0sent is. Vrocg of la.ai rnoet hf't aa,11 de oppervlakte 
\'Ni-a:h ij nt'n. We 1.ouden HH!IH'lJ da.t zelfo, volgern; de voorop
zet.t:ing<>n va.n Ma.rx ze!f, rno<'iii.ik te begrijpeu vaJt waarom 
dat niet direct zo zou zijn. t:n uochtans houdt Marx niet 
op voorbeel<len van het tegenovergestelde te geven, noodxa.
kelijke voorwaarden aa.n t<> duiden, maa.J' die gecnszins door 
kapita.lisme gevolgd worden: er is geld, er is meerarbeid, Cl' 

is ruil, maar het kapitaJisme volgt. niettemin niet. 

4.4 

1':cn anticipa.tic dringt zidi op (zic bet hoofdstuk over de di
alectiek) om t;e vermij<leu dat <le k1zer zkh al te gefrustreerd 
begint te voelen. Wf' dcnken na.J.nelijk dat ht'l gehccl van de 
voo1·waa1'(:Ü:n nog niet. toela.at de ::aak zelf t<=: begrijpen. llier
voor is nodig da.t ze met elkaa.r verbon<len worden en dat 
we deze band, deze relatie, begrijpen. Ze constitueren een 
gehcel, een bctekcnis, een structuur, en we zeggen misschien 
terecht een Gestalt. Het hegrip verolgemening doet het niet 
omdat het blijkbaa.r insinueert <lat de verzameling van al de 
demeuteu voldoende is op<lat het ka.pitalisme ( of elke andere 
maatschappijformatie) zich zou voordoen. Zou het ka.pita
lisme zich dus installeren zodra al de waren geruild worden, 
zodra. ook de arbeidskrac.ht. een waar geworden is? Waarom 
zou dergelijke puu:r kwantit.a.ticve zaak reeds de zo.ak zelf 
zijn'! We moeten immers de band begrijpcu die de voor
waarden verenigt - wat trouwens impliceert <lat men reeds 
van kapitalisme ka.n spreken lang voordat de veralgemening 
reëel geworden is. 

Onder de leiding van Marx begrijpen we die band als de 
verrijking, ais de drift tot verrijking, als de produktie ter 
wille van de produktie. Men kan onmogelijk van <lat elemcnt 
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abstractie ma.ken, het blijft hct onverklaarde als men poop;t 
het kapitalisme te denken va.nuit de dialectiel< of vanuit de 
idee van de vera~gemeende ruil. De veralgemeende ruil of de 
veralgemeende loonarheid leiden niet noodzakelijk tot ac
cumulatie. Ze zijn alleen condities, en niet de zaak zelf. 
Niemand beter dan Marx zelf begrijpt het verschil tussen 
de ont.sta.ani,c:ondities en de bestaansc:ondities vau een zaak 
enerzijds, en die zaak zelf, anderzijds. Maa.r ter wille van 
zijn geloof in een noodzakelijke gang van de geschiedenis, 
waarvoor de dialectiek de waarborg moet bieden, ontneemt 
Marx zich de mogelijkheid om ten voUe het genoemde on
derscheid te honoreren. 

5 Voorlopige conclusie 

Voor Marx heet de arbeid in het kapitalisme die meerwaarde 
produceert produktieve <trbeid. Dat is de definitie. Alle an
dere eigenschappen van de arbeid betreffen de voorwaarden, 
historisch noodzakelijke voorwaarden, of structureel noodza
kelijke voorwaarden. Voor Marx is de produktie van meer
waarde het systeem van de accumulatie van de meerwaarde. 
Het is de reden waarom Milton een onproduktieve arbei
der is. Deze laatste produceert geen meerwaarde, terwijl 
de hankbediende dat wel doet. Het onderscheidende ken
merk is de produktie van meerwaarde, en niet hct feit <lat 
het proces de materie bewerkt. In het geval waarin het pro
ces van meerwaardevorming niets materieels oplevert, zal 
de produktie vaak moeilijk een hoge vlucht nemen, zoals het 
geval is met de zangeres in dienst van de operadirecteur. 
Ondanks zijn beschrijvingen dacht Marx klaarblijkelijk dat 
het materiële aspect van de produktie belangrijk is, in die 
zin dat het de waarborg is voor het nut van de produktie -
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minstens potentiecl. Maar uit zijn commentaar blijkt vce
leer het tegenovergestelde. Het systeem produceert op de 
eerste plaats een omkering van de natuurlijke verhou<lingen. 
De nuttige goederen zijn slechts alibi voor de ontwikkeling 
van de produktiemiddelen. Zowel de consumptiegoederen 
en diensten ais de produktiemiddelen ondervinden nefaste 
omkeringseffocten, en uitein<ldijk moet die perverse omke
ring uitiopen op de destructie van de mogelijkheden om een 
goed leven in te richten. Hieruit volgt <lat we de controverse 
over wat produktief en wat onproduktief is ais onvruèhtbaar 
verwerpen. Per slot van rekening cirkelt het kapitalisme om
heen de prod uktie van meerwa.a.rde, en dat is het einde van 
de discussie. 

6 Produceren om te produceren. 

Latcn wc nu direct naar de kern van de zaak gaan en ons ex
clusief op het Eerste De.el vau Ret Ka pitaal ( 1867) steunen, 
het werk waarin Marx het duidelijkst en het u:it~oerigs:Lzijn 
kritiek op hct kapitalisme geformuleerd heeft. Hier explici
teert Marx hct kapitalisme als een geheel van omkeringen 
van doel en middelen. 

(U De omkering van de verhouding tussen ruilwaarde en 
gebruikswaarde op basis van de omkering van de ver
houding tussen concrete arbeid en abstracte arbeid 

bt het Eerste deel van Het Kapitaal vertrekt Marx van de 
oppositie van gebruikswaarde en ruilwaarde in het kapita
lisme. Hij plaatst zich direct binnen deze maatschappijfor
matie, zonder evenwel in staat te zijn deze positie te hand
haven, vermits hij tegelijk op dubbelzinnige wijze algemene 
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en abstracte kenmerken bespreekt. 
De kapitalistische economie is een enorme accumulatie van 

waren, zegt Marx. Elke waa.r incorporeert de twee types van 
waa.rde. De waar is vooreerst ( znniichst) een ding dat voor 
de behoeftenbevrediging bestemd is. Dat <le behoeften van 
de mens, zegt Marx, de maag of de verbeelding tot oor
sprong hebbeu, vera.ndert niets aa.n de ~èLalc HeL object kan 
de behoeften direct of langs een omweg - als het een pro
duktiemiddel is - bevredigen. We begrijpen dat Marx de 
gebruikswaarde opvat als iets wat de behoeften bevredigt en 
<lat de gebruikswaarde van een produktiemidde1 afqeleid is, 
zoals de theoretici van de kapitalistische economie eveneens 
denken, want, inderdaad, een produktiem.iddel ontleent zijn 
belang aan het feit <lat het uitelndelijk tot de - natuurlijke 
of ook kunstmatige - behoeftenbevrediging moet bijdragen. 

Marx stelt toch weinig belang in de gebruikswaarde als een 
ding dat de behoeften van de mensen moet bevredigen. Hij 
beklemtoont vecleer en eenzijdig het belang van de pmduktie 
van ruilwaarden. De behoeften en de gebruikswaarden zijn 
volgens hem het eflect van de produktie. Marx heeft in feite 
geen theorie van de behoef ten. 

Toch heeft Marx in een zekere zin het gelijk aan zijn kant. 
Hij heeft gelijk zich op het standpunt van het kapitalismc 
te plaatsen. Hij heeft in een zekere zin gelijk de behoeften 
van de men-sen te verwaarlozen, voor zover hij zich namelijk 
binnen het kapitalisme plaatst (waar dat zo is). 

De ruil van de waren houdt rekening met de arbeidsuren 
die in die waren geïncorporeerd zijn, zegt Marx. Hij merkt 
diepzinnig op dat de arbeid in het kapitalisme grondig van 
karakter verandert als hij waren moet produceren. De ar
beid houdt dan immers op concrete, nuttige arbeid te zijn, 
en wordt louter verbruik van menselijke energie. Het is de 
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omkering van de verhoudingen tussen doeleinden en midde
len op het niveau van de menselijke activiteit, analoog a.an 
de omkering vau de verhoudingen op het niveau van de wa
ren zelf ( omkering van de V<irhonding van de gebruikswaarde 
en van de ruilwaarde). Men ruilt een abstracte kwaliteit van 
de waren, a.bstracte arbeid. Direct heeft men aldus met ruil 
ter wille van de 1'Uil, te maken, dit is, met de ruil om een 
surplus te behalen. Marx is op da.t punt niet zeer duidelijk. 
Hij drukt zich uit alsof elke ruil ruil ter wille van de ruil zou 
zijn, tenvijl hij zeer goed weet <lat men geld als middel kan 
gebruiken, en dat het geld dan niet het doel van de transac
tie is. Nochtans duidt Marx klaar de omkering aan. VoJgens 
ons wil <lat zeggen dat het nuttige karakter van de waar, en 
het nut in het algemeen, het meer en meer zullen laten af
weten als het kapitalisme tot ontwikkeling komt, vermits ze 
het bijkomstige effect zijn van wa.t men rechtstreeks najaagt: 
geld, accumulatie. 

6.2 Twee circulatievormen 

Afdeling 11, De omzetting van geld in kapitaal, die slechts uit 
een enkel hoofdstuk bestaat met dezelfde titel, bekleedt een 
sleutelfunctie in Het Kapitaal. We wonen hier het ontstaan 
van het kapitaal als kapitaal bij. Ilet is een punt dat in het 
artikei over produktieve en onproduktieve arbeid ontbrak. 

"Wanneer we afzien van de materiëJe inhoud van de warencircula
tie, va.n de ruil van de vcrschillende gebruikswaarden, en wanneer we 
sJechts de economische vormen besclLOuwen die door dit proces ont
sta.au, dan zien we ais eindprodukt het geld. Dit eindprodukt van de 
wa.rencirculatie is de eerste verschijningsvorm van het kapita.al" (K, 
hlz. 91). 
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Het begrip van het kapitaal veronderstelt dat we van de 
stoffolijke gebruikswaarde abstra.h.eren, zodat de ruilwaarde 
- die in geld vertegenwoordigd wordt - aai.1 bod komt. 
Maar het feit dat de economie cen geldeconomie is, is on
voldoende om van het kapitalisme een juist idee te krijgen. 
Het geld moet eerst nog kapita.aJ worden. Dat gebeurt in een 
specifi.eke circulatievorm. WP.1 iR het 7,0 <lat het kapitaal, zegt 
Marx, zich eerst van fMt g~:ondeigendom moet emanciperen, 
en in de vorm van geldkapitaal moet bestaan, als vermogen, 
als koopmanskapitaal en woekerkapit.aal (K; blz. 91). Maar 
deze geboorte van het kapitaal, zegt Marx, herhaalt zich 
elke dag voor onze ogen. Elk nieuw kapitaal komt vooreerst 
op de ma.rkt als geld, dat zich door bepaalde processen in 
kapitaal omzet (K, blz. 91). 

"Geld aJs geld en geld aJs ka.pitaaJ onderscheiden zich a.a.nvankelijk 
slechts door het verschil in hun vorm van circula.tie" (K, b1z. 91). 

Marx beschrijft vooreerst een drculatievorm die niet kapi
talistisch is, hoewel hij ook binnen het kapitalisme voorkomt. 
Het gaat om de drculatievorm W-G-W (waar-geld-waar), 
die zonder eruge twijfel aan het kapitalisme voorafgaat, als 
geld reeds circuieert en de ruilhandel reeds bestaat. Marx 
spreekt van de onmiddellijke vorm van de circulatie van de 
waren W-G-W, die een omzetting van waar en geld en her
omzetting van geld in waar is, verkopen om te kopen. Naast 
deze vorm bestaat de vorm G-W-G, omzetting van geld in 
waar en heromzetting van waar in geld, kopen om te ver
kopen. Het onderscheid is niet zo banaal als op het eerste 
gezicht kan lijken. 
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"Geld, dat op de laat,ste wijze circuleert, verandert in léapitaal, wordt 
kapitaal en is reeds naar zijn bestemming slechts kapitaal" (K, blz. 
91) 

Het kapitalismc bestaat blijkbaar in de circu)atievorm G
W-G zelf, en is daar te vinden waar het geld hi.i voorbaat - -
volgens zijn bestemming - deze fu.nctie verkrijgt. 

Het doel van deze tweede circulatievonn is naar het )?;eld 
terng te keren. Dat is slechts niet zinloos als de tweede 
G groter is dan de eerste, wat Marx aangeeft door van G' 
te spreken. De onmiddellijke of eenvoudige circulatie ( die 
ten onrechte circulatie genoemd wordt, vermits in feite niets 
c:irculccrt) begint met cen verkoop en eindigt met een koop. 
Geld is slechts middel om een 'ding' in handen te krijgen, 
waarnaar behoefte bestaat, en dat gebeurt door een tegen
prestatie die in de eerste W aangegeven wordt. Geld is tus
senschakel. De kringloop eindigt met de koop, en hiermee 
is de circulatie afgesloten. Het is duidelijk dat een nieuwe 
circulatie kan beginnen, maar die onderhoudt met de voor
gaande circulatie(s) geen logisch verband. Het gaat om de 
consumptie, om de behoeftenbevrediging, om de gebruiks
waarde, die hier het doel is (K, blz. 93). Let wel dat Marx 
weer spontaan - en terecht hier -- de gebruikswaarde met 
menselijke behoeften in verband brengt. 

"De kringloop G-W-G daarentegen gaat uit van het geld en komt t.en 
slotte bij het gel<l terug. De voornaamste drijfveer, bet uiteindelijke 
doel, is hier dus de ruilwaarde zelf" (K, blz. 93) 

Hier is wel sprake van een echte circulatie, die anders dan 
in de onmiddellijke warencirculatie, naa.r haar uitgangspunt 
terugkeert. Let wel dat Marx - en dit in een zeer belangrij-
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ke context -- niet bang is van een motief en van een doel ( een 
bedoeling) te sprckcrn. En inderdaad we zullen uiteindelijk 
moeten erkennen dat in de logica van Marx zelf de men
selijke su~iectiviteit onmogelijk te elimineren valt en vee
lecr in de definitie van het kapitalisme zelf geincorporeerd 
moet worden. Of de circulatie nu met bewustzijn of 'be
wusstlos' gebeurt, zoals Marx soms zegt, is niet zeer belan
grijk, te meer daar wat Marx over deze 'bewusteloosheid' 
vertelt, over da.tgene wat achter de rug van de (hewuste) 
mens gebeurt, 7.eer onduidelijk en zeer onzeker is en hij het 
begrip van het bewusstlose of van het im Rücken ook nooit 
geëxplidteerd heeft. ln füite bedoelt Marx met het bewust
zijn het reflexieve, thematische, heldere hewustzijn. En de 
ontkenning van dat soort bewustzijn is niet het bewusteloze 
of onbewuste, rnaar het onbereftecteerde, niet-thematische, 
hoewel besefte, het impliciet aa.nva.a.rde of gekende ( en voor 
explicitatie vatbare). De explicitatie van het kapitalisme is 
trouwens gebeurd, en dit door belangrijke filosofen en eco
nomcn zoals Quesnay, Turgot, Smith, Ricardo, Sismondi, 
Malthus, Mill en vele anderen. 

ln de eenvoudige warencirculatie - eenvoudig omdat er 
slechts een ~nkele beweging is, die niet terugkeert, die dus 
geen cirkel is - zijn de beide extremen waren, verschillende 
gebruikswaa.rden. En het is het onderscheid der waren <lat 
men op het oog heeft. ln G-W-G viseert men niet echt een 
waar. G wordt G - <lat lijkt het. enige gebeuren te zijn. 
Het enig belangrijke is dat G G wordt, of beter G' wordt, 
dat een verschil in grootte gerealiseerd wordt, dat G G plus 
~ G wordt. 

"Deze vermcerdering of dit overschot op de oorsprollkelijke waarde 
noem ik - rneenva.arde (Mehrwert, surplus value)" {K, blz. 94). 
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Voorde eerste keer -- in zijn hoofdwerk -- gebruikt Marx 
hier· het woord mecrwaarde. Het wijst nog eens op hP-t ex
trerne belani?: van de tweede A bschnitt. De meerwaarde ont
staa.t in de G-W-G-<:irculatievorm -- niet in de enkelvou
<lige warencirculatie (zodat men dus, voor zover warendrcu
latie in voor-kapitaJistische tijden voorkomt, daar best niet 
over meerwaarde svreekt). De oorsproukelijke voorgescho
ten waa.rde blijft niet aUeen behouden, zegt Marx, ma.a.r in 
de circulatie verandert zij haar waardegrootte "voegt een 
meerwaarde toe of verwertet sich" (K, bJz. 94). Voorde eer
ste keer ook gebruikt Marx de term sich 11erwerten. Marx 
gebruikt het d_ynamische concept sich ver-wer-ten. 

Marx verduideJijkt verder - vooreerst <loor middel van 
een nota (K, blz. 93, nota ô) waarop Rudolf Boehm de aan
dacht gevestigd heeft. Marx zegt <lat de ruil van geld tegen 
geld niet slechts de kenmerkende circula.tievorm van het han
delskapitaaJ maar van aJle kapitaal is. Moeten we echter niet 
vee]eer omgekeerd beweren <lat het handelskapitaal slechts 
in intentie ecn G-W-G-relatie is'! Want de produktiesfeer 
is absoluut noodzakelijk voor het tot stand komen van het 
kapitalisme. Wel zouden we kunnen stellen dat het han
delskapitaaJ reeds G-W-G, en dus kapitalisme is, maar op 
haJfslachtige wijze, dat het nog op zoek ü naar zijn echte 
reafüatiemogelijkh.eden, naar de produktie van meerwaa.rde, 
die het s1echts zaJ vin<len als het de produktiesfoer binnen
dringt om de produktie aan zijn drift om het verschil tussen 
G en G' te creëren, a.an te pass<m. ln genoem<le nota ver
gE>lijkt Marx de circulatievorm van het ka.pitalisme met een 
spel - zeer terecht, zoals Boehm uiteengezet heeft -- ver
mits er dezelfde doelloosheid, zinloosheid1 omkering van de 
verhoudingen tussen doel en middel in aan te treffen is als in 
het spel. Wat geen veroorde.ling van het spel is, dat slechts 
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verkeerd is als het niet op zijn plaats in ·het leven blijft, waar
<loor "het leven zelf in een spe] omgezet wordt" (Fkhte in 
Der geschlossne_ Handelsstaat - die met deze uitdrukking 
op zijn beurt hct kapita]isme typeerde). 

Marx weet natuurlijk <lat ook in de W-G-W-circulatie de 
beide wa.ren kwantitatief kunnen verschillen ( eu natuurlijk 
ook altijd kwalitatief). De boer kan zijn koren onder of bo
ven de waarde verkopen. En hij kan uitgehuit worden. Dat 
is bijkomstig voor het begrip van de enkelvoudige ruilver
houding. Het is echter essentieel dat in de tweede circulatie
vorm de tweede G groter is dan de eerste - anders wordt 
de beweging zinloos. Ais men verkoopt om te kopen (W-G
W), zegt Marx, ligt het <loel en de maat van de bewcging, 
van het proces, in de consumptie, in de bevrediging van een 
behoefte. Hij gaat verder: 

"Bij de koop om te verkopen da.arentegen zijn begin en einde het
zelfde: geld, ruilwa.arde; en daardoor allP.en al kent de beweging geen 
einde" (K, blz. 95). 

H~ kapitalisme is dus niets anders dan die eindeloze e11 
rusteloze beweging, dan dit prnces, Verwertung des Werts. 
De behoefte van de llerwertung des Werts is onbegrensd, ze 
begint steeds opnieuw, omdat ze alleen in de venueerderü1g 
belangstelt, niet in een of andere inhoud. Het einde van elke 
afzonderlijke kringloop vormt van zelf de aanvang van een 
nieuwe kringloop (K, blz. 95). 

"De eenvoudige warencirculatie - verkopen om te kopen -<lient a!s 
middel tot een einddoel, dat huit.en de circulatie ligt: de toeëigening 
van gebruikswaa.rde, de bevrediging van behoeften. De circulatie van 
het geld a1s ka.pitaaJ is daarentegen doel op zichzelf, wa.nt de vermeer-
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<lering binnen deze steeds hernieuwde beweging. De beweging va.n 
hct kapitaal is derhalvc onbeperkt" (K. blz. 95). 

ln een nieuwe -- belangrijke - nota (K, hlz. 95-96) ver
wijst Marx naar Aristoteles' chrematistiek, de kunst om geld 
te makcn. Aristoteles stelt in zijn Politiek dezelfde einde
loosheid en doelloosheid van de bcwcging vast. Het gaat om 
absolute verrijking, verrijking die zichzelf doel is. In dezelfde 
zin kenmerkt Marx de kapitalist.ische warencirculatie: 

"Als bewuste ve.rtegenwoo.rdiger [Trager] van deze beweging wordt 
de geldbezitter kapitalist . . . Oe objectieve inhou<l va..n deze circu
latie - - de waar<levermee.rdering - is zijn subjectief doel en slechts 
voor zover de groeiende toeëigening van abstracte rijkdom de enige 
motiverende kracht van zijn handelingen is, vervult hij d<! functie 
van kapitalist, van verpersoonlijkt, met wil en hewustzijn uitgerust 
kapitaal. Da.a.rom moet me11 de gebruikswaa.rde JlOoit beschouweu 
ais het direkte doel va.n de kapitalist, evenmin is de winst van de 
afzonder.lijke t ransactie zijr1 doel, maar de ona.f.s.!:~?ken bewegi~g 
van het ma.ken van winst. Deze drift naa1 absolute verrijking, <leze 
hartstochtelijke jacht op waa.rde, heeft de kapitalist met de schatver
gaa..rder gemeen; maa..r terwijl de schatvergaarder slechts de dwaze 
kapitalist is, is de kapitalist de rationele schatvergaarder" (K, blz. 
96-97). 

Onvermoeihaar wijst Marx op de beweging die het kapita
lisme is: 

"Beschouwt men afzonderlijk de verschillende verschijningsvormen, 
die de groeiende waarde in de kringloop van haar leven a.fwisselend 
aanneemt, dan krijgt men de volgende verklaringen: 'kapitaa.l is geld' 
en 'kapitaal is waa..r'. In feite echter wordt de waa..rde hier het subject 
van een proces, waarbinnen zij - bij een voortdurende vormveran
dering van geld en waar - haar eigen grootte verandert, zich ais 
meerwaarde )osmaakt va.:i1 haar oorspronkelijke waarde en zichzelf in 
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waarde vergroot"(K, blz. 97). 

Het kapitaal is Verwertung als Se.lbstverwcrtung. Het is de 
beweging van de meerwaar<le naar meer meerwaa.rde, einde
loos, omdat het doel van de beweging de beweging zelf is. 
Elk extern doel - zoals in de circulatievorm W-G-W - is 
verdwenen, bestaat slechts - zoals de wa,ar in de cyclus -
al~~~~. als noodzakelijke voorwaa.rd~. Het kapi
taaJ is, zegt Ma.rx, een prozessierende, sich selbst bewegende 
Substanz, voor dewelke de waren ]outer vormen zijn (K, blz. 
98), de waarde wordt dus prozessierender Prozess, prozes
sierendes Geld en als zodanig kapitaal (K, blz. 98). Alle 
kapitaal is van die aard, zegt Marx. We moeten in feite zeg
gen dat bij uitstek het industriële kapitaal a.an de bepaling 
beantwoordt. In het volgende hoofdstuk zal Marx dan ook 
over het arbeîdsproces en over het produktieproces spreken, 
waarin de meerwaarde feitelijk tot stand komt. Men moet 
namelijk de waar produceren, de W die de tussenschakel is 
tussen de beide G's. Deze waar is het resulta.at van de pro
duktie. In de waar incarneert zich de onbetaalde arbeid, die 
als de waar verkocht wordt, voor de aangroei (6.G) zorgt 1• 

. 
1 Ais we Het /( apitaal met· Zur J( ritik der politischen Okonomie ver

gelijken, merken we een intezessante evolutie op (punt 3 Geld in het 
tweede hoofdstuk waarin Marx twee vormen van drculatie G-W-G en 
W-G-W vermeldt). In de vorm G-W-G, zegt Marx, is het resulta.at 
tegelijk het vertrekpunt. Maar Marx heeft weinig interesse voor het 
onderscheid. Hij gebruikt het niet om het ka.pitalisme te typeren. Ais 
hij in punt a) Schatzbildung over de accumulatie spreekt, brengt hij 
de idee in verba.nd met de produktie ter wille van de produktie, die de 
ontwikkeling van de produktieve krachten is. Men ziet <lat de relatie 
tussen de produktie om de produktie en de ontwikkeling van de pro<luk
tiekrachten cen oude idee van Marx is. Maar M.ux legt geen verband 
met de circulatievorm G-W-G en ziet geen nefaste effecten. In de laat-
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De derde omkering, die de arbeid betreft, is even fundamen
teel als de omkering van de circulatievorm. 

De a.rbeid in het kapitalisme is z11iver middel in dienst van 
wat normaal ~esproken middel zou moeten zijn, te weten, 
het geld, de ruilwaarde. Het kapitalisme kan G slechts in G' 
tra_!!sformeren O..E_ voorwaarde dat het de betekenis van de 
arbeid vervormt. De meerwaarde steunt fundamenteel op 
deze wijziging van j.e zin ~ d~ arbeid. 

Marx onderscheidt enerzijds de concrete, nuttige arbeid 
die passende gebruikswaarden schept en anderzijds de ab
stracte arbeid die zuiver verbruik ~ menselijke energie is, 
die onverschillige arbeid is, het verhruik van een energic die 
verregaand bij iedereen dezelf de is, reden waarom Marx de 
abstracte arbeid ook maatschappelijke arbeid noemt. De 
abstracte arbeid is het steunpunt voor de creatie van meer
waarde. Deze reductie van de menselijke arbeid tot abstrac
tie arbeid constituee1't de ziel van het kapitalisme. Maar de 
reductie is zelf niets anders dan de omkering van de normale 
verhoud.ingen tussen doel en middel, hier bekeken vanuit de 
arbeid. Voor ons impliceert de reductie van de arbeid tot 
een abstracte en louter fysiologische prestatie de perversie 
van alle produktieve en sociale verhoud.ingen. 

De kern van het kapitalisme steekt niet in het feit <lat 
het loonarbeid en evenmin in het feit dat het niet-betaalde 
arbeid veronderstelt, veeleer in het feît da.t de arbeid mee
rarbeid creëert door middel yan de degradatie van de arbeid 

ste nota verwijst hij naar Aristoteles die de twee vormen van circulatie 
ontwikkeld heeft, en die de vorm G-W-G als 'chrematistiek' bepa.a.ld 
heeft. Het cita.at in het Eerste deel van Het K apitaal bevindt zich in 
de tweede afdeling, wat erop wijst dat Marx een idee beklemtoont <lie 
in Zur KrUik nog maar een idee naast andere was. 
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tot abstracte en louter fysiologische arbeid, wat de genoemde 
omkering va.n doel en middel meebrengt. Als <le natuurlijke 
relatie die is waarbij de a.rbeid een nuttig produkt voort
brengt, waarvoor natuurlijk eveneens het gebruik van ener
gie vereist is, waarvoor inspanningen nodig zijn, is in het 
kapitalisme het nuttig karakter van de arbeid louter voor
wendsel tot het gebruik van onverschillige menselijke energie 
geworden. De abstracte arbeid wordt zelf het doeL 

Het is zeker <lat de scheiding van de arbeider van zijn pro
duktiemiddelen een historische en effectieve voorwaarde is 
om de arbeider te dwingen zich aan dergelijke arbeid over 
te leveren. Maar het fundamentele punt is <lat het kapita
lisme vanuit een motief functioneert, dat zich vervult, dat 
zijn realiseringscondities opzoekt en ze verwerkelijkt. De 
meerwaarde is de onophoudelijke schepping van abstracte 
arbeid. Het~ de arbeid die produktief geworden is op de 
wijze waarop het kapitaal dat wil zijn, zuiver verbruik van 
onverschillige energie. 

Marx wist zeer goed dat zijn arbeidsconceptie zeer oor
spronkelijk was: 

"Het beste va,n mijn boek is 1. (da.arop berust alle begrip van de 
feiten) het reeds onmiddellijk in het Eerste Hoofdstuk beklemtoonde 
dubbel karakter van de arbeid, aJ na.argela.ng hij zich in gebruiks
waa.rde of ruihvaarde laa.t uitdrukken" ... (MEW 31 blz. 326, brief 
va,n Marx aan Engels van 24 augustus 1867). 

lnderdaad, geen enkele maatschappijformatie buiten de 
kapitalistische heeft de arbeid tot louter abstract-fysiologi
sche arbeid gereduceerd, van deze gereduceerde arbeid het 
dominerende kenmerk van de maatschappij gemaakt. 
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Hocwel cr nog andere dialectische infiltraties in het Eerstc 
deel van Het Kapitaal zi.in (:wa.18 trouwens in het geheJe 
œuvrc van Marx het gevaJ is), insistereu VfC op de spannin
geu die aan het licht treden als Marx de relaties poogt op te 
helderen die bestaan tussen arbeidsproces en valorisatieprv
ces. Onze opheldering zal er ons eens te meer van overtuigcn 
da.t de idec van de produktie ter wille van de produktie in Ilet 
centrum van Het Kapitaal sta.at. 

Het gebruik van de arbeidskracht is de arbeid, zegt Ma.rx 
(K, blz. 116). De kopcr zet de arbeider aan het werk. Om 
zijn arbeid in waren orn te zetten, moet de arbeid nuttig zijn, 
zich in <le vorm van gebruikswaarden realiseren, Sachen, die 
zur Hefriedigung von Bedü1jnissen irgendeine,· Art dienen. 
Wat er ons van overtuigt <lat Marx onder gebruikswaarden 
spontaan (maar in welke dubbelzinnigheid!) dingen verstaat 
die behoeften moeten bevredigen. 

"De algemene waarde van de produktie van gebruikswaarden of 
goedereu ondcrgaat geen verandeting door de omstandigheid, dat 
die produktie teu bate van de kapitaJist eu 011der dienl:' toezicht 
plaatsvindt. Het arbeidsproces dient dus allereerst onafhankelijk 
van enige bepaalde maatschappelijke vorm te wor<len beschouwd" 
(K, blz. 116). 

Deze belangrijke zin maakt veel duideJijk. Hij laat zien 
dat Marx inderdaad "de ontwikkeling van de produktieve 
krachten" opvat als de ontwikkeling van de mogelijkheden 
tot de bevrediging van de behoeften - een proces <lat blijk
baar moeilijk verkeerd kan lopen eu dat men daarom aJs 
goed op zich kan opvatten. Marx staat zich het recht toe 
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.in de outwikkeling van de produktieve krachten de bemi<l
deling, de schakeJ, te :lien t.ussen kapita.lisme en socialisme. 
()c gesdtiedenis gaat steeds op dezelfde manier vooruit, in 
rechte li.in naar de maxima.le ontwikkeling van de produk
tieve krachtcn, die op <le beltoeftenbevrediging afgestemd 
zijn. ln deze zin 'corrigeert' de Fl'anse vertaling2 ( die door 
Marx bewerkt is geworden) het Duitse origineeJ door lu~t 
hoofdstuk in plaa.ts van de titel "arbei<lsproccs en vaJorisa
ticproces'' de titel "produktie van gebruikswaarden en pro
duktie van meerwaarde" mee te geven, en als ondertitel 
te schrijven "produktie van gebruikswaarden" (waar in hct 
Duitse origineel en dus ook in de Nederlandse vertaling ge
woon "ar beidsproces" staat ). 

Marx denkt het arbeidsproces te kunnen kenmerkcn als 
iets dat aJgemeen of universeel is, tenminste in de eerste 
plaats, zu.nâchst. 

"üe arbcid is in de eerste pla.a.ts een proces, <lat tussen mens en 
uatuur pla,atsvindt; een proces, wa.a.rlJij de mens zijn stofwisseling 
met de nat.nur door mi<ldeJ van zijn eigen ac:t.iviteit tot stand brengt, 
regelt en controleert" (K, bfa. 116). 

ln dezelf<le alinea spreekt Marx over het doelbewustzijn 
dat aan de arbeid eigen is. Wat Marx hier zegt is juist , 
maar te algemeen, wat hij heklemtoont is waar, maar wat in 
het algemeen waar is, is ook abstract. Marx merkt terecht 
op dat de arbeid een hemiddeJingsda.ad is, een funct.ie van de 
stofwisseling tussen mens en natuur. Maar dat is een al te 
aJgemene wa.arheid. In zijn methodologische reffecties (waa
rover we in het volgende hoofdstuk zutlen spreken) windt 

2K. Marx, Œuvrcs, Economie 1, Bibliothèque de la Pléiade. 
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Marx zich heel weinil?; op voor aJgemene uitspraken zoals: 
de mens moct alti.id arbeiden, hij moet aJtijd produktiemid
<lelen te zijner besc:hikkin~ hebbcn, enz. Deze uitspraken 
zijn waar, ongetwijfold, e-venwel, hun belang hangt af van de 
economiscbe en sociale c.ontext waarnaar ze verwijzen. We 
bedoefon <lat aJs men de a.rheid bcpaalt als stofwis1,eling tm,
sen <le mens en OP. na.t1mr, men nog heel W<'\inig ge7,egt1 heeft 
aJs men verzaa.kt. de context te verrnelden waa.rin dat stof
wisselingsproces zich afapeelt. (S.roor Marx stelt <lat stofwis
selingsproces zich hier expliciet in dienst van de behoeften
bevrediging, het ga.a.t dus over wncrete, nuttige, prakti1,che 
arbeid. ln het kapitaJisme da.arcntegen strut het i;tofwisse
lingsproces zich klaarblijkelijk in dienst va.n de meerwaar
decrcatic, waarvan we hebben aangetoond - met behulp 
van Marx' eigen uiteenzettingen ·· ·- dat ze veeleer tegen de 
schepping van gebruikswa.arden indruistJ 

Het is dus klaar <lat Marx te veel investeett in een alge
meen of universeel kenmerk, en dit om zijn stelling te kunnen 
handhaven dat hct arbeidsproces neutraal is, ten aanzien 
van de maa.tschappijformatie. Men wu knnnen zeggen dat 
Marx als vulga.ir marxist spreekt: vennits de mens een na
t uurwezen is, volstaat het de stohvisseling tussen hem en de 
natuur in ogenschouw te nemen. Men vindt zo wat overal 
dergelijke banale detinitie van arbeid. Het .is waarschijnlijk 
Hegel die er de oorsprong van is. 'le is juist, in de zin waa
rin bijvoorbeeld Heidegger de juistheid begrijpt, maar ze is 
niet waar. We zouden zeggen <lat ze van een noodzakelijke 
voo~waarde gebruikt maakJ; , aJsoJ die voorwaard~ de zaak 
zetf ~s. Z~ p1.aatst de ai:beid buiten elke concrete en histori
sche maatschappelij ke constellatic. De voorwaa.rden blijven 
wat ze zijn onafhankelijk van de historische en maatschap
pelijke context. Deze laatste bepaaJt ze niet mede, wijzigt 
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~ hun betekenis uiet. Men kan klaarbli.ikeli.ik in de arbeid van 
doeleinden en motieven abstractie maken. En nochtans - · 
het is Marx zelf çiie de klemtoon l~gt op het feit <lat de men
seli.ike a.rbeid zich door doeJhewustzijn kenmel'kt. H i.i legt 
dat uit in de aansluitende passage, waarin hij de arbei<l van 
de mens met die van de bij vergelijkt. 

"üe slechtste architect onderschei<lt zich echter a.l dire.kt van de bcste 
bij doordat hij de cellen in zijn gedachten heeft gebouwd voorda.t hij 
;;;e in werkelijkheid vormde. Aan het einde van het arbeidsproces 
komt eell resultaat te voorschijn, dat Val\ het begin af aa.n in de 
fantasie van de arbeider, dus ideëel rceds aanwezig was. Niet alleen 
dat hij een vormverandering van het natuurlijke tot sta11<l brengt, 
hij realiseerl in het natuurlijke tevens zijn doel dat hij kent, <lat ais 
een wet zijn wijze van handeleu bepa.alt eu waa.ra.an hij zijn wil moet 
onderwerpen. En deze onderwerping is niet eeu op zichzelf staande 
handeJing. Behalve de i11spa111ù11g van de orga.nen, die werken, is voor 
de gehele duur van de arbeid de aanwezigheid van de doelbewuste 
wil - die ûch aJs oplettendheid manifesteert - nodig en dit des 
te meer naarmate die arbeid door zijn inhoud en door de wijze van 
uitvoering de arbeider minder boeit, hij dus minder van die a.rbeid 
geniet a.Js spel van zijn eigen lichamelijke en geestelijke krachten" (K, 
blz. 116-117). 

Hier wordt de arheid niet gekarakteriseerd als stofwisseling 
met de natuur (hoewel dat metabolisme na.tuurlijk noodza.
kelijk is), maa.r door het doelbewustzijn, door zijn ideëel en 
vrijwillig aspect. Het is evident dat Marx wil zeggen dat de 
arbeid gebruikswaarden produceert en dat dit een universeel 
kenmerk is. Wat wellicht het geval is in alle tijdperken uit
genomen in het kapitaJisme. Marx geeft een definitie die de 
deu.r wagenwijd openzet voor opvattingen die van de arbeid 
een techniek maken, aJleen met efficiëntie begaa.n, en die uit
sluitend oog hebben voor de manipulatie van middelen en 
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materies, enz. We verzoeken de lezer zich de passage te he
rinneren als we het probleem van de arbeid in om, laatstc 
hoofdstuk zullen behandelen. Beperken we ons hier tot de 
opmerking <lat de Marx zo dierbare formule "het [vrije] spel 
van <le lichamelijke en geestelijke krachten" (in de Franse 
versie is sprake van ''le libre jeu") geen goedc formule is orn 
er de nuttige en concrete arbeid mee te typeren. 

Marx verwijdert ûch nog verder van de idee <lat de ar
beid als doelmatige activiteit begrepen moet worden als hij 
op het belang van de wcrktuigen wijst. Volgens Marx kan 
men immers de economische tijdperken door middel van de 
werktuigen karakteriseren. O-pnieuw vergeet Marx hier wat 
hij over het doelbewustzijn gezegd heeft. 

"De economische tijdperken onderscheiden zid1 onderling niet door 
wat gema.akt werd, maar hoe, met welke arheidsmiddelen gewerkt 
we1d. De arbeidsrnid<lelen zijn niet slechts de graadmeters voor de 
ontwikkeling van de menselijke arbeidskracht, maar ook indicatoren 
voor de menselijke ve.rhoudingen waaronder gewerkt wordt. Onder de 
arbeidsmiddelen vormen de mechanische (die men, ais geheel gezien, 
het beender- en spierenstelsel van de produktie zou kunneu noemen) 
duidelijker kenmerken voor de bepaliug van een maatschappelijk pro
dukt.ietijdvak dan de arbeidsmiddeJen, welke, zoals bijvoorbeeld bui
zen, vaten, manden, kruiken, enzovoort, slechts dienen als reservoirs 
van het arbeidsvoorwerp en waarvan het geheel in het algemeen kan 
wOTden aangeduid ais het vaatstelsel van de produktie. Pas in de 
chemische industrie spelen zij een belangrijke rol" (K, blz. 118). 

Wat Marx hier zegt, bedreigt ernstig de verworvenheden 
van de voorgaande hoofdstukken. Hoe zouden de tijdperken 
zich laten kenmerken door middel van de arbeidsmiddelen, 
en niet door datgene wat ze voortbrengen? Achtergrond va.n 
de uitspraak is wellicht de idee van de eerste alinea van het 
hoofdstuk, die veronderstelt dat de arbeid hoe da,n ook ge-
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bruikswaarden produceert - een punt waarover Marx hier 
het stilzwijgen bewaa.rt, omdat het voor hem algemeen en 
universeel is. htderdaad, als de mens een stuk natuur zou 
zijn dat onvcranderlijk op nuttige dingen van allerlei aard 
uit is, zou men misschien kunnen stellen dat het resterende 
verschil tussen de economische constellaties dit van de ar
beidsmiddelen is. Vermits de natuurlijke behoeften dan geen 
enkel probleem stellen, betreft het enige verschil nog alleen 
de produktiemiddelen. 

J Ais het echter zinloos is abstractie te maken van wat ge-
fabriceerd wordt (gebruikswaarden), hoe moeten we dan de 
poging beoordelen om het kapitalisme te kenmerken vanuit 
de produktiemiddelen? Moeten we dan niet ongeveer alles 
vergeten wat Marx ons geleerd heeft over het produceren om 
te produceren, over de produktieve arbeid? Deze laatste is 
fundamenteel meerwaardeproduktie. Het is alleen nadat men 
een definitie van het kapit.alisme gegeven heeft, dat men een 
betekenis kan toekennen aan het hierboven weergegeven c.i
taat, als men namelijk de vraag stelt naar de voorwaarden 
die voor de 'toepassing' van de definitie vereist zijn. lnder
daad, het kapitalisme eigent zich zijn eigen condities toe, 
schept ze zelfs als dat moet; kortom, het organiseert en re
organiseert de maatschappij, om ze in overeenstemming te 
brengen met het project dat het is. Als men weet wat het 
kapitalisme is, kan men zekere vermoedens uiten over de 
richting die de ontwikkeling van de produktiemiddelen zal 
inslaan. Het tegenovergestelde lijkt ans onmogelijk. De evo
lutie van de produktiemiddelen verschaft geen inzicht in het 
kapitalisme. lets dergelijks geldt voor aile maatschappijfor
maties. Men moet ze typeren door wat ze bezielt, niet door 
het aangeven van de aard van hun produktiesysteem. Wat 
schept het kapitalisme? Meerwaarde. De vraag hoe het ze 
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creëert, is belangrijk, maar ze betreft alleen de voorwaarden. 
De vraag is afgeleid, 1,e hangt vast aan wat we onder het ka.
pitalisrne verstaan. 7,o zou de sociaJistische maatschappij 
produktiemiddelen moeten voortbrengen die zo rechtstrceks 
mogelijk op consumptiegoederen uitlopen. De produktie
middelen zouden zidt aan dat doel moeten aanpassen. 

M ,i.:rx zelf heeft de problematische ka.nt van zijn hetoog 
ingezien aJs hij als volgt verdergaa.t: 

"Beschouwt men het gehele proœs vanuit het resuHaat, het pro
dukt, dan vcrschijnen beide, arbeidsmiddcl en arbeidsvoorwerp, ais 
produktiemiddel en de arbeid zclf ais produktieve arhei<l" (K, blz. 
119). 

en de nota laat volgen: 

"Deze omschrijving van produktieve arbeid, zoals de:i:e va.nuit hct 
sta.ndpunt van het eenvoudigc arbeidsproces voortvloeit, is gcenszins 
voldoende voor het kapitaJistische arbeidsproces" (K, blz. 119). 

Het is zeker. Maar hoewel Marx bij het begin van afdeling 
5 de inhoud van de nota terug opneemt ( en precics da.ai· 
waar hij het kapitalistische produktieproces uitdiept) heeft 
hij ondertussen het arbeidsproces en het vaJorisatieproces 
laten uiteenvallen. Trouwens, is het wel waar, zoa1s Marx 
insinueert (wa.nt tot nu toe wekt hij de indruk nog niets 
over het kapitaJisme gezegd te hebben) dat het beschreven 
arbeidsproces niet in het kapitalisme thuishoort'? Het zou 
lachwekkend zijn <lat te beweren. Marx spreekt van een 
einfaches Arbeitsprozess. Waa.r treft hij <lat aan? In de niet
kapitalistische tijden? Of gaat het om een abstractie'? Maar 
dan zegt die niets over de arbeid binnen de verschillende 
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tijdperken. We zullen op vergelijkbarc moeilijkheden stoten 
als we de methodoiogische reflecties van Marx bestuderen3

• 

8 Gebruikswaarde voor het kapitaal 

De verwarring, of de dubbelzinnigheid, houdt aan - reeds 
in de zin die op het laatste citaat volgt: 

"~vena.1s een gebnükswaarde ais produkt nit het arbeidsproces te 
voorschijn komt, gaan andere gebruikswaarden - produkten van 
vroegere arbeidsprocessen - als pTOduktiemiddelen in dit arbeid" 
sproces in. Dezelfde gebruikswaarde, die het produkt is van de ene 
arbeid, is het. prodnktiemiddel voor de anden: arbeid. Produkten 
zijn dus niet alleen resultaat, maa.r tevens voorwaarde van het ar
beidsproces'' (K, blz. 119). 

Het blijkt dus dat voor Marx elk produkt dat het pro
duktieproces verlaat een gebruikswaarde kan zijn. .Hij zegt 
dat een gebruikswaarde in het produktieproces kan binnen
treden. Op die manier verliest het begrip gebruikswaarde 
de betekenis die het had als Marx het introduceerde. Het 
woord betekent nu alles wat het produktieproces creëert. 
Maar dat is slechts waar op voorwaarde dat men in het ka
pitalisme alles - zowel de arbeider ais de produktiemiddelen 

3 De afdeling 5 "De produktie van absolute en relatieve meerwaarde" 
begint met een recapitulatie. Marx herinne:rt er ons aan <lat hij aan
vankelijk (zuniichst) het arbeidsproces abstract bestudeerd heeft, onaf
hankelijk van zijn historische vormen, ais een proces tussen mens en 
natuur (K, blz. 388). ln de Franse versie is het woord ztmiichst weg
gelaten, en abstract wordt vertaald ais sous son aspect le plus simple. 
Jn <le oorspronkelijke Duitse versie ( dus ook in onze Nederlandse ver
ta.ling) vermeldt Marx hier de nota die hij ingelast heeft en die zegt 
dat "deze bepa.ling van de produktieve arbeid niet voldoende is" ter 
karakterisering van het kapitalisme. 
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- ais gebruikswaarde opvat - maar vanuit h'et .<Jtandpunt 
van het kqpitaal. Zou Marx zeJf zo gefascineerd zijn door 
de kapitalistische redene~ing dat hij de idce voor eigen re
kening neemt? Het is zeker dat de produkten niet aUeen 
re.sultaten zijn, maar dat ze tegelijk - ~lthans een groot 
.aantaJ van hen - voorwaarden voor het produktie-proces 
zijn. Betekent dat iets anders dan dat het produktieproces 
met dingen, met produkten in het algemeen bezig is? De 
identificatie is klaarblijkelijk waar in he.t kapitalisme. Marx 
zegt verder: 

"We zien dus dat, ltet antwoord op <le vraag of een gebruikswaar<le 
dienst doet aJs grondstof, arbeidsmiddel of produkt geheel en aJ af
ltankelijk is van zijn specifieke functie ill het arbeidsproces, van de 
plaa.ts die zij in dat proces inneemt; verandert deze plaats, dan ver
andert ook deze f1mctie" (K, blz. 120). 

We zien hier hoe de tcrrn gebruikswaarde elke vaste bete
kenis verliest. Helaas, het is op grond van deze dubbelzinnig
heid dat Marx meent dat het kapitalisme voor het socialisme 
een stevig steunpunt ka.n zijn. 

9 JJe technologie en de dialectiek 

We commcntariëren nu ecn passage die aan het. licht brengt 
wat we wellicht het belangrijkste vooroordeel van Marx kun
nen noemen: 

"De technologie ont.huit het actieve handelen van de mens ten op
zichte van de 11atuur, onthult het direkte produktieproces van zijn 
leven en da.a.rdoor ook zijn maatschappelijke levensomstandigheden 
en de geestelijke voorstellingen, die hij zich hierbij maakt". 
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Marx cloet. alsof dE:' tech nologi(' eeu nat u urlijk gegeven is. 
Ma.ar heel't hij ous ni<'t p;<"le<'rd <lat het. ka.pit.aJi.sme de tec:h
nieken vooreerst neemt :-mals 1/-e zijn, zonder ze t,e vervor
rnen <:>n vervolgens in dienst ste1t van de Verwertwng, d..ie 
ze actief en bewust wijzigt'! l)oor t.e zeggen dat de techno
logie de a.ctivite.it van de mens teu a.anzien van de natunr 
onthult., blijft Marx op de vla.kte. De uitdrukking zou waar 
7,ijn aJs Marx iou menen <lat de ontlmllend" functie condi
ties hetreft. We gcloven inderda.ad da.t de technologie tot 
het domein van de rnnrlities hoort. Ais het waar is dat de 
doeleinden de condities of middde11 bepalen, dan kan de ge
schiedenis van de technologie om onrechtstreeks heel wat 
over de doeJeinden Jcren, niet alleen over wat ze zijn of moe
ten zijn, maar eveneens over de gevolgen die van gevai tot 
geval uit de doelein-den voortvloeien. Maar wat Marx met 
de ncutraal nitziende formule bedoelt, wordt duidelijk in het 
vervolg van de passage, waarin zijn ·geloofsbelij<lenis en di
aJectiek te voorschijn treden. Het. betrcft e_gn der weinige 
teksten waarin Marx ( weliswaar impliciet) over diale~tiek 
handelt. Hij geeft streng de voorwaa.rden aan die vervuld 
moeten worden om van diaJectiek te kunnen spreken. Wat 
ons betreft, de tekst past uitstekend in de c.ontext van onze 
reflecties op de zaaf zelf en haar mogelijkheidsuoorwaarden, 
hier de voorwa.ardeu van techuoiogische aard. 

~zelfs iedere go<lsdienstgeschicdcnis, die van deze materiëlc basis 
abst.ra.heel't, is niet kritisd1. Ilet is in feite veeJ eeuvoudiger door 
analyse de a,ardse ker.n van de religieuze scha<luwbeel<len te vin<leu, 
dan, omgekeerd, uit de werkelijke levensomstandigheden, die eeus 
bestaan hehben, hun hemelse vorrn af te leiden. De laatste methode 
is de enige materialistische en da.ardoor wetenschappelijke methode. 
De gebreken van het abstrakt-natuurwetenschappelijk materialisme, 
dat het historische pro<:es uitsluit, ont<lekt men reeds door de ab-
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stractf? en ideolologische <lenkheeldcn van zijn woor<lvoimlers, zo<lra 
zij zich buitcn het gebied van hun cigen specia.liteit wagen" (K, blz. 
:37.5). 

We kunnen Marx volgen als hij zegt <lat men zich, als 
de godsdienst gegeven is, kan afvragen welke de voorwaar
den voor Ilet bestaan van die godsdienst zijn - sodaal
economische factoren, en dergelijke. Als we een begrip van 
de Griekse godsdienst opgeda.an hebben, kunnen we onge
twijfeld inzien dat hij zonder velerJei voorwaarden niet kon 
bestaari. Ais we hebben hegrepen <lat het kapitaJisme de 
produktie ter- wille vau de produktie is, dan zieu we meteen 
in <lat het iu groeiende mate het a.rbeidsproces zal zoe.ken te 
transformeren. Het omgekeerde il,; volgens Marx veel moei-

J-- lijker, en misschien wel onmogclijk. Uit de economische 
condities moet men immers de Criekl'ie religieuze denkbeel
<len afleiden. Marx mag dan al beweren <lat deze laatste 
methode de enig waarlijk materialistische en wetenschappe
üjke is, hij zeJf heeft ze nergens in de praktijk gebracht, hij 
heeft nooit meer kunnen doen clan zijn geloof belijden. Hij 
toont duidelijk dat het produceren om te produceren een 
bepaald produktieproces impliceert, maar nergens toont hij 
het omgekeerde aan, met name dat bepaalde produktiepro
<:essen bepaalde motieven en doeleinden voortbrengen. Hij 
toont niet aan dat de visie in het hoofd of in het hart van 
de man van d~ straat of van de theoreticus uit de produktie
middelen, uit zekere tedmoJogische of industriële processen 
oprijst. Het tegenovergestelde, aantonen namelijk dat de 
verrijkingsdrift, de accumulatiedrift, zich een weg banen, is 
veel plausibeler. In de geciteerde passage spreekt Marx nfet 
van diaJectiek. Misschien getuigt dat stilzwijgen van zekere 
aarzelingen. Ma.ar uit liefde voor de wetenschappelijkheid 
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zou Marx heel zeker tz:ewenst hebben dat men uit <l<> 111a.teri
alistische ha.sis de correspondürnnde wereld visie zou k u li Cl<'ll 

afleiden. 
ln hetzelfde licht moetcn we Ma,rx' herhaaJdelijke verkla

ringen plaatsen <lat op een bepaajde trap de grote industrie 
''ook tedmisch in strijd met haar op handwel'k en ma.nufac
tuur gehascerde grondslag1' ( K, blz. 284) gcraa.kt. 

De vaJ;tst,el!ing is correct. Maa.r ze is in volledige overeen
stemming met onze steliing dat een vi.sie zoals deze van hct 
kapitalisme zich haar meest eigen condities bevecht en vero
vert en daarbij voor niets terugschrikt. Zolang de visie, het 
project, het motief ongewijzigd blijven - en tot op heden is 
dat onveranderd zo - stoot het kapitalisme onophoudelijk 
op grenzen die het tot op heden steeds weer heeft weten te 
overwinnen. Als het kapitaJisme eensdaags door het soci
alisme 'overwonnen' zou worden, in de zin zoals Marx dat 
verhoopt, zou men tegen nog meer limieten aanbotsen, en 
zou men die pogen te verleggen. Het gevolg zou echter de
sastreus zijn - voor het socialistisch project. Met elke over
stijging en elke nieuwe technologische en in<lustriële fase zou 
de omkering ergcr worden. Het is misschien wat zich he<le11 
in de kapitalistische landen afapeelt. Zouden we ongemerkt. 
reeds in het socialisme verzeild zijn? De dialectiek verhio
dert niet aJleen de betrekkingen tussen infra.struduur en su
prastructuur te begrijpen, ze belet zelfs het kapitalisme te 
vatten. 

10 Het kapitalisme is revolutionair 

Marx legt ten onrechte het accent op het revolutionaire ka
rakter van de tedrnologie: 
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"ln de moderne industrie wm:dt de bestaande vorm van een pro<luk
ticproces nooit ais iets definitiefs beschouwd of beha.itdeld. Daarom 
is haar technische basis revolutionair, terwijl de tedmische ba.si.s van 
alle vroegere produktiewijzen in wezen conservatief was. Door mid
del va.i1 machinerie, chemische processen en ancfore methoden brengt 
zij voortdurend veranderingen teweeg in de technische basis van de 
produktie en derhalve ook in de fuucties van de arbeider en in de 
maatschappelijke combinaties van het arbeidsproces. Daardoor re
volutioueert zij tevens voortdurend de arbeidsdeling binnen de maat
schappij en slingert zij onophoudelijk kapitaaJ en massa's arbeiders 
van de ene produktietak in de andere" (K, bfa. 371-372). 

Maar we ~eloven dat de technische basis slechts dan re
volutiona.ir zou 7,ijn als hij de kern van· het kapitalisme zou 
aantasten, wat hij niet doet, vermits hij de condities van 
het kapitalisme waarborgt. Marx loopt hoog op met de ont
wikkeling of de ontplooiing van aJ de potentialiteiten van 
zowel de cconomie als van de mens. Hij wenst onophoude
lijke verandering, die hij ongelukkig genoeg met vooruitgang 
identifü:eert. Hij identificeert ze dialectisch. Hij schakelt de 
ontwikkeling van de produktieve krachten en de ontwikke
ling van nuttige dingen geHjk. En nochtans weten we dat 
Marx bcter dan wie ook de negatieve aspecten van de in
voering van machines gezien heeft, wat van Het Kapitaal, 
en speciaal van het hoofdstuk da.t we nu interpreteren, zo'n 
menselijke tekst inaakt. 

Marx wil die 'moeilijke periode' die het kapitalisme is 
door om tot de socialistische maatschappij te geraken. De 
Umwâlzung zal volgens hem van binnenuit gebeuren (K, blz. 
373): 

"En evenmin kan er enige twijfeJ over bestaan of de kapitalisti
sche vorm van de produktie en de daarbij behorende economische 
arbeidersverhoudingen lijnrecht in tegenstelling staan m~t dergelijke 
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revolutionaire fermeuten en met het doel: <le opheffing van de oude 
arbeidsdeling. De ontwikkeling van de tegenstellingen van een histo
rische produktievorm is echter de enige historisch.e wijze, waarop die 
tegeusteLJingen kunnen worden opgdost eu een nieuwe vorm krijgen." 

Marx meent dus da.t de tegenstellingen (Widersprüche) in 
het systeem zelf steken, niet aan het systeem extern zijn, 
maar in het systeem en uit het systeem zelf groeien. We 
hebben echter, met behulp van Marx) eigen refiecties, be
grepen dat het kapitalisme zich ontwikkelt door zijn eigcn 
voorwa.arden te creëren. Trouwens, het js na:ieJ, zoaJs Marx 
doet, in de stichting van teclrnische scholen (K, blz. 372) een 
van de tegenstellingen te zien, <lie zich in de schoot van het 
kapitalisme ontwikkelen. We geloven dat het kapitalisme al
leen stuk zaJ breken als men zal begrepen hebben wat het in 
feite is, en hierbij steekt Marx ons meer dan een handje toe, 
want hij is het die het kapitaJisme kenmerkt als produktie 
ter wille van de produktie, dit is, aJs een motief, een doel, als 
een illusoire en bedrieglijke belofte van geiuk en welzijn. Het 
kapitalism~_ zal niet aan zijn interne contradicties ten onder 
gaan, want die zijn er niet. Het zal ma.ar verdwijnen ais de 
mensen het niet langer accepteren. Dat wil tegelijk zeggen 
dat we de mening van Marx niet delen dat de geschiede
nis zich als een dialectische beweging vervult. Er zijn geen 
historische wetten. 

11 Enkelvoudige en uitgebreide reproduktie 

Marx hespreekt vervolgens de accumulatie van het kapitaaJ 
vanuit het versdii1 tussen enkelvoudige reproduktie en uit
gebreide reproduktie. We bereiken zo langzamerhand het 
hoogtepunt van Het kapitaal. 
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De enkelvoudige reproduktie is het feit <lat het kapitalisme 
zich onophoudelijk moet reproduceren om te bestaan, <lat 
het dus bestendig al de maatschappelijke en economische 
relaties opnieuw moet voortbrengen. Marx beschrijft het 
proces als volgt: 

'°A11.ngezien het produktieproces tcvens het proces van consumptie 
van arbeidskracht door de kapitalisten is, wor<lt het produkt van de 
arbeider niet alleen voortdurend omgezet in waren, maar in kapitaal, 
in waarde die de waarde-scheppende kracht uitzuigt, in bestaausmid
delen waarmee personen worden gekocht, in produkt.iemiddeJen waar
mee producenten worden gebruikt" (K, blz. 438). "Deze onafgebro
ken reproduktie of vereeuwiging van de arbeider is een voorwaarde 
sine qua non van de kapitalistische produktie. De consumptie van de 
arbeider is van tweeërlei aard. ln de produktie zeJf consumeert hij 
door zijn arbejd produktiemiddelen, die hij omzet in produkten met 
een waa.rde, welke groter is dan die van het voorgeschoten kapitaaJ. 
Dit is de prodnkt.ieve consumptie van de a.rbeidP.r. Deze produktieve 
consumptie is tevens consumptie van zijn arbeidskracht door de ka
pita.list, die de arbeidskrach.t heeft gekocht. Aan de andere ka.nt 
besteedt de arbeider het voor de aankoop der arbeidskracht betaalde 
geld aan bestaansmiddelen: dit is zijn individuele consumptie. Pro
duktieve en individuele consumptie van de arbeider zijn dus totaal 
verschillende dingen. Bij de eerste treedt hij op ais bcwegende kracht 
van het kapitaal en behoort hij toe aan de kapitalist; bij de twee<le 
behoort hij toe aan zichzelf en verricht hlj zijn levensfuncties buiten 
het produktieproces. Het resultaat van de ene is het leven van de 
kapitalist, dat van de andere het leven van de arbeider zeJf. Bij onze 
uiteenzetting over de arbeidsdag, enzovoort, zagen we <lat de arbei
der vaak wordt gedwongen zijn individuele consumptie te ma.ken tot 
!outer en alleen een aanhangsel van het produktieproces. In dat ge
val gebruikt hij levensmiddelen om zijn arbeidskracht aan de gang 
te houden zoa.ls de stoommachine kolen en water krijgt en het. rad 
olie. Zijn consumptiemiddelen ûjn dan enkel consumptiemiddelen 
van een produktiemiddel, zijn individuele consnmptie is dan ditekt 
produktieve consumptie. Maar dit schijnt een misbruik te zijn, dat 
niet essentieel is voor het kapitalistische produktieproces" (K, bJz. 
438-439). 
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Maar zou niet reeds de individuele arbeider in funktie 
van het kapitaal consumeren '! Ma.rx spreekt van een mis
bruik. Het is echter niet noodzakelijk <lat de arbeider tot 
het besta.ansminimum herleid wordt om van een omkering 
te mogen spreken. Het gaat hier inderdaad no~maals om 
de ornkering tussen doeleinden en middelen. Als de omke
ring het principe zou zijn, zou het ook werkzaam zijn in een 
periode van hogere loneu, en in de 'consumptiemaatschap
pif ( die die naam ten onrechte draagt., vermits ze in feite 
een 'produktiemaatschappij1 is, en zelfs een maatschappij 
van produktie ter wille van de produktic). Zowel de indi
viduele arbeider als de arbeidersklasse zijn functies van het 
kapitaal. Het is voor de zoveelste keer het optimisme van 
Marx <lat hem verhindert de waarheid te zien. Nochtans be
grijpt Marx dat de klasse vau de arbeiders uitsluitend reflex 
van het kapitaal is. Hij legt dat in een zeer mooie pa.ssage 
uit. Wel moeten we beseffen dat de situatie van de arbei
ders heel zeker veel erger was dan Marx het zegt, vermits hij 
onvoldoende met de omkering van de verhoudingen tussen 
doeleinden en middelen rekening houdt. 

"Dat ligt anders zodra wij niet meer de afzonderlijke kapitalist en 
de afzonderlijke arbeider, maar de kapitalistenklasse en de arbei<lers
klasse beschouwen, uiet het op zichzelf staande produktieproces van 
de waar, maar het kapitalistische produktieproces in zijn verloop en 
in zijn maatschappelijke omvang. Wanneer de kapitalist een deel van 
zijn kapitaal omzet in arbeidskra.cht, maakt hij daardoor zijn totale 
kapitaal pro<luktief. Hij slaat twee vliegen in een klap. Hij profiteert 
Iliet alleen van hetgeen hij van de arbeider ontvangt, maar ook van 
hetgeen hij hem geeft. Het in ruil tegen a.rbeidskracht uitgegeven 
kapitaaJ wordt omgezet in 1evensmid<lelen, waarvan de consumptie 
<lient om spieren, zeuuwe11, beenderen en hersenen van de aanwezige 
arbeiders te reproduceren en om nieuwe arbeiders voort te brengen. 
Binnen de grenzen van het absoluut noodzakelijke is de individuele 
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consumptie van de arhei.dersklasse dus herom:u:Uing va.Ji de door heL 
kapitaal tegen arbei<lskrad1t afgestane bestaansmi<l<lek11 in door ht:t
kapitaal opnieuw uit te buiten arhcidskracht. De i11divi<luele c:on
sumpt.ie is pi-odukt.i.e én reproduktie VaJ1 het door de ka.pit.a.lisl.en 
ouontbeerlijkst.e produkt.iemiddel: de a.rbeider zelf. De individuele 
consumpt.ie van <le a.rbeider blijft. <lus een eleme.ut van de prodnktie 
en reproduktie van kapitaaJ, onvcrschillig of ûj plaatsvindt hi1tnen 
of buiten de werkplaats, de fabriek, e11:.1ovoort, binnen of huiten het 
arbeidsproces, zoals het er ook niet toe<loet of het schoonmakcn van 
<le machine tijdens het a.rheidsproces of gedurende zekere 011derbre
kingen van het. arhei<lsproces gel>curt. Het. doet niets ter zake daL de 
a.rbcider z~jn illdividuele c:onsurnptie verricht. ter ,ville van zichzelf en 
niet t.er wiUe van de kapitalist. Zo is de consumptie door het trek
vee niet. een minder noodzakelijk element van het produktieproces 
omdat. de dieren 1.elf genieten van hetgeen zij vreten. De ouafge
broken instandhoudiug en repro<loktie van de arbeiderskla.sse blijft 
voortdurend een voorwaarde voor de reproduktie van het, ka.pita.al. 
De kapitalist. kan dit. rnstig overlaten aa,n de drang tot zelfbehoud 
en voortpla.nting van <le axbei<lers. Hij zorgt er alleen voor <lat hun 
indivi<l uele consumptie zo mogelijk beperkt blijft tot het. noodzake
lijke en hij denkt er niet aan de Zuid-Amerikaanse bruutheid toe te 
passen, waar de arl>eider wor<lt gedwongen hel, steviger in plaats van 
het minder stevige voedsel te eten. Daarom beschouwen de kapita
list, en zijn ideoloog, de ecouoom, alleen <lat deel van de indivi<lu
ele cons11mpt.ie van de arbeider ais produktief, <lat nodig is voor de 
vereeuwiging van de arbeidersklasse, <lat dus in werkelijkhei<l moet 
worden verteerd wil het ka.pita.al de a.rbeidskrad,t kunnen verteren; 
wat de arbeider boveudien voor zijn genoegen moge verteren, is 011-

produktieve consumptie" (K, blz. 439-440). "Van maatschappelijk 
stan<lpont bezien is de arbeiderskJasse ook buiten het dircktc a.r
bei<lsproœs, evenals het dode arbeidsinst.rnment, onderdeel van het 
kapitaal" (K, blz. 440). 

Marx vcrgeet dat ook de kapitalist in feite maar een 'on
derdeeP van het kapitaal is. En ook zijn g.enot is er maar 
naar. Marx meent misschien dat de kapitalist zich aan de 
uitbuiting onttrekt - hoewel niets minder zeker is als het 
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waa,r is <lat het kapitaal <fo 1uaa.t;sd1appi_j in haar g:du~el per
vcrteC'rt. fü,t, is evident dat de kapita.Jist genrnkkelijker dan 
de a.rbeider de nefaste effecten zal weten te ontvluchten. 

De ccnvoudige reproduktie is in feite maar een abstract 
moment. In realiteit is het kapitalisme de accumulatie van 
hct ka.pitaal. Het kapitalisme reprodnceert zic:h voortdu
rend, maar het reproduceert zich op de wijze van een ex
pausieve spiraaJ. Het is de reden waarom Marx overgaat 
van de beschrijving van de eenvoudige reproduktie naar de 
reproduktie op grotere schaal, op erweiterte Stufenleiter. 

"Hierboven gi11ge11 we na hoe de meerwaarde voortvloeit uit, het ka.
pitaaJ, nu :,rnllen we onclerzoeken l1oe het, kapita.al uit de meerwaarde 
voortvloeit. Gebruik van meerwa.arde ais kapit,aaJ of heromzettiug 
vau meerwa.arde in kapitaal noernen we accurnula.tie van het kapi
taal" (K, blz. 445). 

Uit onze reflecties hebben we geleerd dat het onderscheid 
tussen kapitaaJ en meerwaarde uitgewist wordt als men ziet 
hoe het kapitaal zelf groeiende meerwa.a.rde is, G die G, 
wordt, wat slechts mogelijk is als het kapitaal in zich de 
meerwaarde ops!orpt. Wat in fo.ite groeit is het kapitaaJ 
zelf. Hf>t kapitaal 'slaat neer' in materiële produktiemidde
len, inca.maties van G'. Aileen gel<l dat in produktiemiddelen 
omgezet wordt, kan toenemen en dus kapitaaJ worden. Het 
Ï8 de reden waarom de luxe van de kapitalist de vijand van 
het kapitaal is. En inderdaad Marx zegt expliciet dat het 
deel van de meerwaarde dat in luxe getransformeerd wordt 
haaks staat op de ontwikkeling van het kapitaal. Het netto
pro<lukt bestaat nit het volgende: 

"Misschien uit dinger1, die bestemd zijn voor de bevrediging van 
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hd,odt.,:n en lusten der ka.pita.li1;t.enklai.se, dus uit <lingeu die tC>t. 

l11rn co11s11mptiefo11ds horcu'! War~ clit. alles, dan zou de m~erwa.ar<le 
~t helemaal doorgejaag<l zij11 en zou slecht.s enkelvoudige rcpro<luktie 
plaat.svinden" ( 1-,:, bl:.1. 446). 

Of a.nders ~cie~d. -- wa11t de e~nvoud.ige reproduktie Ï8 

een abstractie ·- dat zou het einde vau het ka.pitalisme 
zijn. Wat dus voor het kapitalismc specifiek is, is niet de 
schepping va.n luxegoederen. Dat is veeleer de taak van de 
v66rkapitalist.ische rnaa.tschappijen. En inderda.a.d: 

"Om te accumuleren moet men een dcel van het meerpro<lukt om
zetten in kapit,aa.l. Maa.r ten:,;ij eT wonderen gebeuren kan men alleen 
zulke dingen in kapitaaJ omi,etf.en, die in het arbeidsproces bruikbaa.r 
zijn, <lat wil r.eggen produktiemiddelen, en verder de zaken, waa.nm,e 
de arbeider zich in stand kan houden, du1; bestaansmidclelen" (K, blz. 
446). 

Het kapitaal schept niets anders dan kapitaal; op de eer
ste plaats produktiemi<ldelen, en dat is des te meer het 
geval naa.rma.te de ontwikkeling van de produktieve krach
ten voortschrijdt en de rela.tievc-meerwaardeproduktie veld 
wint; op de tweede plaats de bestaansmiddelen voor de re
produktie van de arbeidskracht. Het kapitaal groeit dus op 
de volgende manier: 

"l)e k:ringloop van de enkelvoudige reproduktie wor<lt., volgens de 
uitdrukking van Sismoit<li, veran<leid en omgezet in een spiraal" (K, 
blz. 447). 
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12 l~igen<lonvwe-rhotuiin_qcn en accuniulatic 

Marx g0.troost 7,kh veel moeite om aa.n te toneu dat het ka
pitaa.l, wat ook zijn oors1Hong is, niets anders is dan mecr
waarde in de vorm va.n onbetaalde arbeid. Ma.rx legt. dm; 
de klemtoon op de eigeYAdomsve1·h01tdingen. Ze zijn uitlmi
t.ingsverhoudingen. 

Wat. is hun statuut'! We rnoeten hun lwla.11g niet over
schatten. 8n opnieuw --- we kunnen dat stellen op basis vau 
Marx' eigcn analyse (hoewel we natuurlijk ook tegeJijk tcgen 
Marx ingaan). 

Ilet privaateigendom, de uitbuiting van de a.rbeiders, zijn 
noodzakelijke voorwaarden van het kapitaaJ. Men moet er 
niet de kapitalistische zaak zelf van maken. Dat wil zeggen 
dat de opheffing van de scheiding tnssen arbeid en kapitaal 
misschien nog niet de doodsklok van het kapitalisme luidt. 
Het zou dus kunnen dat het produceren om te produceren na 
de vernietiging van de privaateigendom, aanhoudt, <lat men 
ermee doorga.at de groei van de economie te stimuieren als 
doel op zich. Nog meer wellicht, men zou de vernietiging van 
de ptoduktieverhoudingen kllnnen aangrijpen om de hoop 
die men in de groei of in de ac:c:umulatie van het kapitaal 
stelt, nog op te zwepen. Want inderdaad, men kan menen 
dat de ontplooing van de produktieve krachten uiteindelijk 
door de eigendomsverhoudingen afge1·emd wordt. Deze laat
ste zijn immers beperkingen die men moet overwinnen. Marx 
hecht da.a.rom veel, heel veel, belang aan de wetten van het 
eigendom en van de kapitalistische toeëigening. 

"ln dezelfde mate ais waarin de wa.renproduktie zich volgens ha.ar 
eigen immanente wetten ontwikkelt tot de kapitalistische produktie, 
worden de eigendomswetten van de war1mpro<luktie omgezet in wet-
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ten van de kapitaJistische toeëigenint' (K, blz. 451-45:.i). 

Dat bctckent niet dat Marx het ka.pitalisme zijn waardig
heid, zijn historisch belang ontzegt, wel integendeel: 

"Slechts voor :wver de kapita.list, verpersoonlijkt kapitaal ü,, bezit hij 
een historische waa,rde ... Slechts in zoverre 1.it zijn eigeu, vert1,an
kelijke noodza.kelijkheid opgesloten in de verga.nkelijke noodzakelijk
heid van de ka.pita.listische prodnktiewijze. Maar iu zoverr.e zijn ook 
niet gebruikswaarden en genot, maar ruilwaaxde en vergroting van 
de ruihvaarde zijn motiverende drijfkra.cht. Ais fanaticus van de ver
grotiug va.n de waarde dwingt hij meedogenloos de mensheid tot pro
duktie om der wille van de produkt,ie, dus tot een ontwikkeling van de 
maatsd1a.ppelijke produktiviteit en tot schepping van die materiële 
pro<luktievoorwaar<len, die de enige zijn welke de reële basis kunnen 
vormen van een hogere maatschappijvorm, waarvan het grondbegin
sel de volledige en vrije ontwikkeling va.n ieder individu is. Slechts aJs 
personificatie van het ka.pitaal is de kapitaJist achtenswaardig. Ais 
zodanig beeft hij met de schatvormer de drift tot absolute verrijking 
gemeen. Wat echter de schatvormer een persoonlijke manier is, is 
bij de kapitalist de uitwerlcing van een maatschappelijk mechanisme, 
waa.rvan hij slechts een drijfwiel is. Bovendien maakt de ontwik
keling van de kapitalistische produktie een onafgebroken vergroting 
noodzakelijk van het in een industriële 011derneming geïnvesteecde 
kapitaal en de concurrentie legt iedere individuele kapitalist de im
manente wetten van de kapitalistische produktiewijze op als externe, 
dwingende wetten. De concurrentie dwingt hem zijn kapitaal voort
d1J:rencl te ve:rgroten ten einde het in stand te houdeo en hij kan 
het alleen maar vergroten door een steeds toenemen<le accumulatie. 
Voor zover dus zijn doen en laten enkeJ functie is van het door hem 
met wil en bewustzijn begiftigde ka.pita.al, moet zijn eigen particu
lien: consumptie worden gezien aJs een roof op de accumulatie van 
1.ijn kapitaal . . . Accumuleren is het veroveren van de wereld van de 
maatschappelijke rijkdom" (K, blz. 456). 

Die bela.ngrijke passage resumP.ert zo ongeveer Het Kapi-
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taal. Maar de klemtoon ligt op de zogezegd positieve kant 
van het kapitaJisme. Het is de reden waa.rom we een laatste 
keer onze opvatting precisereu. Het is nict noodzakelijk te 
herhalen dat voor Ma.rx het kapita.lisme zich kenmerkt door 
een doel, de produktie ter wille van de produktie. We moeten 
veeleer de apologeet van het kapitalisme tegenspreken. We 
moeten tegelijk en voor de eerste keer de conceptie aanvallen 
<lie Marx zich van de 'nieuwe maatschappij' vonnt. 

18 Besluit 

Het kapitalisme stelt. zichzelf in dienst van de ontwikkeling 
van de produktieve krachten, dat weten we, het stimuleert 
eveneens de vrije ontplooiing van alle menselijke mogelijk
heden, het cultiveert de behoeften, zoals Marx ergens in de 
Grnndrisse zegt. We vrezen dat deze vrije ontplooiing van 
de menselijke vermogens de directe voortzetting van de ont
wikkeJing van de produktieve krachten is, dat ze dns onder 
dezelfde omkering van de verhouding tussen doeleinden en 
middelen Hjdt. In de grond is Marx overtuigd dat het kapi
talisme een grote beschavende roi te spelen heeft ( zoals hij 
uitdrukkelijk in de Grun.drisse zegt ). 

We lezen in de geciteerde passage <lat het kapitalisme zich 
ondanks, of doorheen, de kapitalist ontvouwt. Dat is Marx 
II, die in een dialectische ontwikkeling van de geschiedenis 
gelooft. Nochtans begrijpt men iets heel anders als men de 
versie die Marx van het kapitalisme geeft, ernstig neemt. 
Men ziet dan dat de kapitalist datgene doet wat hij beweert 
te doen, men ziet dat hij er een helder bewustzijn van hccft, 
dat hij hetzelfde geloof heeft als Marx zelf, dat hij name
lijk van de produktie ter wille van de produk:tie alle heil voor 
de wereld verwa.cht. Het is dus nutteloos het onderscheid 
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te maken tussen ideologisch bewustzijn en wetenschappe1ijk 
bewustiijn. Ricardo, Smith, Keynes, Friedma.n, Samuelson, 
zo goed a1s Marx, zijn tegelijk wetenschappelijk e11 ideolo
gisch. Ze delen dezclfde overtuigingen. Zoals de a.pol.ogeten 
van het kapitaal wenst Marx de ontwikkeling van de produk
tieve krachten, en met het doel exact dezelfde resnltaten te 
bekomen. We zullen elders - in het laatste hoofdstuk -··· 
aantonen dat Marx op vele - al te vele - terrefoen bour

geois blijft. 
We aarzelen al evenmin te ontkennen dat de kapitalist en

kel en alleen een radertje in het mechanisme zou zijn. tr 
is narnelijk geen mechanisme. Er is veeleer het heldere be
wustzijn van ontelbare mensen die hun geloof in de produktie 
ter wille van de produktie belijden, die de omkering besef
fen, maar die niettemin hun conceptie handhaven, omdat 
ze nog niet begrepen hebben dat de omkering werkel~ik een 
omkering is, dit is, dat ze niets van wat ze verhopen zal ople
veren. Als de kapitalist zich een radertje weet, is <lat vooral 
ter oorzake van de concurrentiewetten. Maar vergeten we 
toch niet dat hij, ultiem, in de c:oncurrentie het volste ver
trouwen heeft, zelfs ais hij weet <lat die wetten hard zijn, en 
slachtoffors ma.ken. Maar de concurrentie is noodzakelijk, zo 
meent hij, om zo vlug moge!ijk vooruit te komen. 

We menen daarom dat het kapitalisme en zijn mec.ha.
nisme, de concurrentie, best kan ineenstorten, ~narn_elijk 
de mensen er h.un geloof in verliezeu, ais ze beginnen te be
grijpen dat 'de immanente wetten' slechts de voorwaarden 
van de kapitalistische zaak ·zijn, die als een motief en als 
een doel functioneert. We weten best dat het economische 
motief niet het enige motief is: er is het motief van de weten
schap die theoretisch en objectief is, er is het motief van de 
activiteit die doel op zich is, die vrije activiteit is (we komen 
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in het laatste hoofdstuk op dit punt terug). Ue motieven 
convergeren echter in die zin dat ze a.Ile om keringen van <le 
verhoudingen tussen doeleinden en middelen zijn. Het is op 
deze omkering dat de moderne mens zijn hoop stelt. On
danks zijn zeer belangrijke kritiek op het kapitalisme, dat 
hij beschrijft als p1'oduktie ter wille van de produktie, bJijft 
Marx slachtoffcr van de 'moderniteit.'. 

Het wan-~ onvergeeflijk de volgende mooie passage van Het 
Kapitaal onvermeld te laten. Ze is het laatste woord van dit 
grote boek. Marx bespreekt er de grenzen ·van het kapita
lisme, die in de richting van het socialisme moeten worden 
overstegen. Marx zegt dat de massa's uiteindelijk de kapi
talisten zullen onteigenen. 

"Deze onteigening voltrekt zich door het spel va.n de immanente wet
ten van de kapitaJistische produktie zelf, door de ceutra.lisatie vau 
de kapitalen . . . Tegelijk met deze centralisatie of onteigening van 
vefo kapitalen door enkele kapitalisten komt de cooperatieve vorm 
van het arbeidsproces op steeds grotere schaaJ tot ontwikkeling, de 
bewust technische toepassing van de wetenschap, de systematische 
bebouwing van de grond, de verandering van de a.rbeidsmiddeleu 
in arbeidsmiddelen die a.lleen gemeenschappelijk kunuen worden ge
bruikt, de besparing van alle produktiemiddelen door hun gebruik 
ais produktiemiddelen van gecombineerde, maatschappelijke arbeid, 
het verstrikt raken van aile volkeren in het net va.n de wereldmarkt 
en daarmee het internationale ka:rakter van laet kapitalistische re
gime. Met bet gestadig afnemend aantal kapitaaJmagnaten, dat zich 
aile voordelen van dit omwentelingsproces toeëigent en deze mo
nopoliseert, neemt de omvang van de ellende, de druk, de knech
ting, de ontaarding, de uithuiting, maar ook de woede van de steeds 
groeiende en door het mechanisme van het kapitalistische proces zelf 
geschoolde, verenigde en georganiseerde arbeidersklasse toe. Het ka
pitaa.lmonopolie wordt een kluist.er va.11 de produkt.iewijze, die doôr eu 
In€t haar t.ot bloei is gekomen. De centraliliatie vau de pro<luktiemid
delcu t:n <le vermai1.lsd1appelijking van <le arheid bereiken een punt, 
waarop :r.ij onverenighaar worden met hun kapitalistisch omhulsel. 
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Oit om hulsel wordt verbrijzel<l. Ret laatste unr van het kapitalisti
schc: privaatbezit hedt gesla.gcn. De onteigenaa.rs worden onkigend" 
(K, blz. 595). 

De pa.ssage roept meer problemen op dan, ze er oplost. Hoe 
zou de vermaatschappelijking va.n de arheid op zich waar
devol zijn '! 1s de vermaatschappelijking van bijvoorbeeld de 
wapenproduktie een vooruitgang? Hoe zou de uitbreicHng 
van de wereldma.rkt op zich een goede za.ak zijn? Zouden 
het obje(:tieve wcten, het zuiver theoretische weten, de mo
derne technologie, op zkh weldadig zîjn? Zou men niet beter 
nadenken over de weg die wetenschap en technologie moeten 
inslaa.n'? En om alles samen te vatten, is de ka.pitalistische 
zaak werkelijk op zich excellent, kan ze zonder onderzoek 
aanvaard worden? Alsof de onderwerping aan het kapita
lisme niet veeleer een groot ongeluk zou kunnen zijn. Marx 
ziet de uitbuiting en hij ziet klaarblijkelijk juist. Maar de 
uitbuiting betreft a.lleen de onbetaalde arbeid. Ze is echter 
de omkering van aile nattrnrlijke verhouclingen , op de eerste 
plaats die van de arbeidsved1oud.inge11 zelf. De arbeid ver
liest zijn zin . Ilet geloof va.11 Marx slaagt er n iet ÏJl op de 
feiten te steunen. Het is de reden waarom zijn J<ritiek van 
de politieke economie hal verwege blijft steken. Marx laa.t 
zich meeslepen door de irrationele gedachte dat de ontwik
keling van de produktieve krachten niet verkeerd kan zijn, 
nog rneer, dat deze ontwikkeling noodzakelijk een goede zaa.k 
is. En norhtans, hij duidt klaar de omkering, de perversie, 
de ontsporing a.an. Als we, zoals Marx uiteindelijk doet, wei
geren de om.kering te zien, zetten we ons op weg naar een 
superka.pHalisme, en zien we in _het bestaa.nde ka.pitalisme 
sleclits hindernissen die overstegen moeten worden. Ona.f
hankelijk van de vraag of het kapita.lisme noodzakelijk zijn 



1 (l(j 1irod11ceren on1 te produceren 

doel za.l h<'reike11. tonen cie rcftecties va.n Ml\.rx ons <lat de 
wt11.l,en va.u dt' 0111.wikkding va.n het. k,tpitalisnw weinig IH·
lol'lcvol ;.:iju. Ais ze licNsen, da.n heersm1 ze ten koste va.11 
de n1eusc11. Gelukkig heerseu ze ma.ar in de mate waarin 
de mensen ze oevestigen. De geschiedenis ha.ngt grotendeels 
van docleil1den af die de mensen zelf poneren. Da.t hetekent 
niet. da.t. ze van de ene dag op de andere de geschiedenis kun
nen maken of brek<m. De geschiedenis .is alti.id reeds onze 
Rituatic. Ze hceft zich in de instellingen , Em io de geP.sten, 
geïncarneerd. 1'och is de omkering die in het kapitalisme aan 
het werk is, een menselijke aa.ngelegenhei<l, een zaak van re
fl.ectie en van filosofie. We voegen er a.an toe dat het evi<leu t 
is dat die reflectie, die filosofie, de actie niet kan vervangeu, 
dat ze sler.hts het begin van de actie is, maa.r <lat ze er hcel 
zeker de noodzakelijke voorwaarde van uitmaakt. 
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1 lnleiding 

We hebhen }wt onderscheid gemaakt tussen Marx I en Ma.rx 
II. Marx I hcschrijft schitterend het kapitalisme als produktie 
ter wille van de produktie(middefon), a.ls de omkering va.n de 
natuurlijke verhouding tussen doel eu middel, vooreerst op 
het niveau van de arheid zelf, die tot abstract-fysioJogische 
arbeid, tot zuivcre arbeidskracht, tot doelloze, zinlozc a.r
beid, gereduc.cerd wordt. Vervolgcns fungeren de gebruiks
waarden nog alleen ais voorwendseJ, als alibi, voor de om
gang met de rniddelen, dk grenzeloos uitgebreid worden. 
Ilet kapitalismc is wezenlijk ontwikkeling van de produktieve 
krachten, van de produktiemiddelcn. Vecl commentatoren 
merken nauwelijks op dat wat in feite groeit de produktie
middelen zijn en dat meer en meer alles va.nuit dit oogpunt 
geactiveerd wordt. Marx heeft ~et volste vertrouwen in dat 
soort groei. Hier ziet hij <le grote opdra.cht van het kapita
lisme. Het is het gcloof van Marx IL Hij slaagt er echter 
niet in het waar te ma.ken. Om zijn visie te funderen heeft 
Marx dialectiek en een soort, naturalisme nodig, die, beide, 
geen ruimte meer biedcn voor de werkzaamheid van doel
stellingcn en motieven, waarover Marx hct nochtans blijft 
hebben. Marx moet de geschiedenis a.ls een noodzakelijke 
evolutie opvatten. 

Als <lat alles waar is, dan valt te verwachten dat ook de 
methodologisclte reflecties van Marx niet zuiver op de graat 
zullen zijn, <lat we ook hier het verschil tussen Marx I en 

' f . ) 
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Marx Il znllen a.a.ntreffen. Het. t.henia. vau dit lioof'dst.uk 
bm;taa.t er i11dNda.a.d in de beidc Ma.rxen uit dk<t,a.r I.<' hou<len 
e11 :œ, prerie8 zoa.li; in <le voorga,ande hool'd1-;t.11klœ11, t.ege11 
clka.ar uit. le s1>el1~n. 

Ilet, werk va.11 Marx hcvat. weinig kla.re uit8pra.ke11 ov0.r dia.
lecüek. Waa.rsch.ijnlijk heeft hij altijd g<'aa.rr-cld zich ronduit 
teu g;u11sl.f~ va.11 de diafoct.iek uit. te spreke11. lk l>eroerr1<lste 
passa.ges ovpr dt, dia.lecl.ischc werkwijzt\ sl.ètall in de Grnnd
risse. Ilet zijn pai;i,ages waa.rin Marx hct prodnœrut mn te 
produceren dialectisch lij kt te willen fu n<leren. De teht ei n
digt in voile dubbeh:i11nigheid. Men begrijpt <lat de tekst 
voor ons dubbcl belangrijk is. We zullen hem uitvoerig in 
een eerste paragraaf becommentariëren. 

Voorafgaandelijk willen we een woord over dialectiek in 
hct algcmcen zeggen, ovcr de dialectiek van HegeP, dezc 
van Engels, en - · wat veel minder evident is -- deze van 
Marx r.elf. 

Wat is de bedoeling van de dialediek? 'L,e is die van Marx 
zelf voor zover hij stelt dat het kapitalisme voor het so
cialisme noodzakelijk is en de geschiedenis a.ls een onont
wijkbare ontwikkeling kenschetst. De dialectiek moet ero
ver waken dat men deze noodzakelijke geschiedenis waar

kan noemen, <lat ze de gewenst.e richting uitgaat, concreet 
gesproken, <lat het kapitalisme in het socialisme uitmondt. 
De vastgestelde contradicties moeten aanvaMdbaar gemaakt 
worden. Ze moeten met elkaar verzoend worden. Het effect 

1 We wijzen de lezer hier op het. belangrijke a.rtikel van Rudolf 
Boehm, "Hegel uud <lie Phiinomenologie", iu Vom Ge.'lichtspt.mkt der 
Phiinomcnologic, Zweite1· Band, Martinus Nijhoff, Den Ha.a.g, 1981, blz. 
15-40. Vgl. ook mijn boek over Merleau-Ponty, hie.rin de hoofdst1tkken 
over de dia.lectiek van Hegel ell Engels, en over de hypcrdialectiek van 
Merleau-Ponty. 
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moet de harmonie van alles met alles zijn. De tegenstellin
gen moeten met de eenheid verzoend wmden. Men moet ze 
dus aanvaarden, maar zo dat men het risico vermijdt dat ze 
de geschiedenis doet uiteenspatten. 

> Rudolf Boehm heeft aangetoond hoe men de dialectische 
relatie tm,sen kapitalisme en socialisme moet begrijpen. Hij 
schrijft: geen kapitalisme zonder socialisme, geen socialisme 
zonder kapitalisme. De beide formules samen zijn de dialec
tiek in de praktijk. Wat is bedoeld? Dat het kapitalisme de 
noodzakelijke voorwaarde van het socialisme is. Anders ge
zegd dat het kapitalisme noodzakelijke doorga:ngsfase, nood-
7,akelijke overgangsfase naar een socialistische maatschappij 
is1 via de ontwikkeling van de produktieve krachten. Maar 
tegelijk dat het kapitalisme niet zonder het. socialisme kan 
zijn, wat betekent dat het kapitalisme noodzakelijk in het 
socialisme overloopt, er noodzakelijk uit volgt. Als het ka
pitalisme eenmaal bestaat, bestaat bijgevolg noodzakelijk 
het socialisme - natuurlijk wel met een tijdsinterval tussen 
beide. ln feite vloeit het ene op zulke wijze in het andere 
over <lat men ze]fs moeilijk nog het verschil tussen beide ziet. 
De bemiddeling is ons goed bekend - ze js de ontwikkeling 
van de produktieve krachten. Om dialectisch te zijn, moet 
de bemiddeling zo geaard zijn <lat er geen verschil meer is 
tussen kapitalisme en socialisme. De bemiddeling, de be
roiddelende term, moet zelf elk der beide uitersten zijn, die 
om deze reden ophouden onderscheiden te zijn. De jonge 
Marx heeft een bijtende kritiek geleverd op deze dialecti
sche bemiddeling (bij Hege1)2

• ln zijn latere werk valt Marx 

2hi ltet kader van de bemiddeJing tussen de vorst, de regeringsmacht 
en de sta.nden bij Hegel zegt Marx het volgende (MEW 1, blz. 291-
292): "ln de wettelijke ma.cht moet de vorst de bemiddeling tussen de 
regeringsmacht en de standen zijn. Welnu, de regeringsmacht is na-
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blijkbaar op de dialcctis(:he bemiddelint?; van de tegenstellin
gen terug. De dialectiek maakt van de gehele werkelijkheid 
een enkele reusachtige Zaak, een enkel systeem waarbij al
les met alles, via noodzakelijke stappen, verbonden is. Er 
is een enkele wetmatigheid, die alles één maakt. Hegel en 
Engels hebbeu dat goe<l begrepen. Marx gelooft evP-neen~ 
in de noo<lza.kelijke ontwikkelingsgang van de geschiedcnis, 
wa.arbij elke fase goed, want noodzakelijk is. l'~ngels heeft uit-

tuurlijk de bemiddelen<le term tussen de vorst en de maatschappij van 
<le stan<le11, en deze laatste hevinden zich tusseu hem en de burgerlijkc 
ma,üsclta.ppij. Hoe 7,011 hij <le bemiddelende term kunne11 zijn tussen de 
elementen die hij uodig heeft. om ais middenterm te dieneu, ten einde 
geen geïsoleerd extreem te ûjn? Oe gehele a,bsurditeit van deze extre
men die a)tematief de roi va.n uiterste en die van midden vervullen, ziet 
men hier in voile duidelijkheid. Ze zijn Ja.nuskoppen die zich nu eens 
langs de voorka.nt, dan weer langs de achterzijde vertonen, en waarvan 
het karakter naargelang de zijcle anders is. De term die eerst ais mid
denterm tussen de twee uitersten verscheen, vertoont zich 1111 zelf als 
uiterste, en een van de twee uitersten waa.rvoor hij als tussenschakel 
diende, verschijnt terug ais uiterste (omdat hij van het a.ndere uiter
ste onderscheiden i.s) tussen zijn uiterste en zijn middent,erm. Men 
wenst e!kaar we<lerzijds gelnk. Het is zoals wan11eer een man tussen 
t.wee twistenden trecdt en dan weer een van de twisten<len tussen de 
bemiddelende ma.n en de twistende. Het is de geschiedenis van de echt
genoot en de vrouw die met.elkaar twisten, en van de geneeshee1 die 
tussen beiden wil bemiddelen, waarop de vrouw zich tussen de genees
heer en haar echtgenoot plaa.t,st en de echtgenoot tussen de vrouw en 
de geneesheer" . . . "Het is rnerkwaardig dat Hegel die deze absurdi
teit der bemiddeling tot haar ahstract,e, logische, dus onvervalste, nids 
toegevende uitdrukking reduceert, ze tegelijk ais speculatief mysterie 
der logica, ais de rationele verhouding, ais de rationele conclusie ken
merkt". Het antwoord· van Marx luidt: "Werkelijke extremen kunnen 
niet met elkaar hemiddeld worden, daar ze juisi werkelijke extremen 
zijn. Maa,r ze ltebben ook geen hemiddeling nodig, want ze zijn tcge11-
gestelde wezens. Ze hebbeu niets met elkaa.r gemeen, ze verlaugen niet. 
naar elkaar, ze vnllen elkaar niet a.an. Het ene heeft niet in zijn schoot 
de Sehn.mcht, de bchoefte, de anticipatie van het andere". 
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drukkelijk de dialectiek verdedigd. We ~aan in een volgen<le 
paragraaJ eventjes op de dialectiek van Engels in. 

Onze uiteenzetting betreft hoofdzakelijk de meest dialecti
sche tekst van Marx - die we als onhoudbaar zullen brand
merken. Dat zal in een eerste paragraaf gebeuren. We stel
len bij de lezer geen enkele kennis van wat dialectiek is voo
rop. Met behulp van de tekst van Marx zullen we begrij
pen hoe de dialec:tiek functioneert. In een tweede paragraaf 
brengen we onze reflectie op Marx' uiteenzettingen over de 
relatie tussen het concrete en het a.bstracte onder. Het gaat 
opnieuw over de inleiding tot de Grundrisse. Bn we moeten 
nogmaals het verschil tusseu Marx I en Ma.rx Il a.a.ngeven. 
De correcte Marx duidt op de dominantie van het geheel, 
van de consteJlatie, de structuur, t.en overstaan van de (ah
stracte) delen. Dat betekent d.at het geheel een betekenis
volle eenheid is, die aan de delen hun specifieke zin verleent, 
zodat het niet langer relevant kan zijn om van abstracte de
len te spreken die elk op zich zijn wat ze zijn, van elkaar 
onafhankelijk. Maar de tekst strandt in volle dubbelzinnig
heid. Marx gaat er echter toclt mee door de abstrncta a.ls 
onveranderlijke algemeenheden te bespreken, ook als ze in 
het geheel thuishoren. Het gevolg moet zijn dat de gehelen 
toch weer als een Som van alge:mene, abstracte elementen 
verschijnen, en de verleiding blijft dan bestaan om de rea
liteit vanuit de abstracta op te bouwen. Men zal begrijpen 
dat dit ook wel de enige mogelijkheid is om een noodzake
lijke ontwikkel.ing van de geschiedenis te 'redden '. 
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2 De dialectische relatie tussen produktie en consumptie 

Bekijken we de tekst Produktion und Konsumtion uit de 
Einleitung zur Kritik der politischcn Ôkonomie3

• ln punt 
2 van I. Produktion, Konsumtion, Distribution, Austausch 
{Zirkulation), waarmee de Inleidiny begint, bespreekt Marx 
de algemene relatie van de prodnktie tot de distributie, de 
ruil en de consumptie ( 2. Vas allgemeine Verhiiltnis der 
Produktion zu Distribution, Austausch, Konsumtion). In a) 
Produktie en consurnptie ontwikkelt hij zijn opvatting van 
de identiteit van produktie en consumptie4 • Marx begint aJs 
volgt: 

"De prod11ktie is onmiddellijk ook consumptie. Dubbele consumptie, 
subjectieve en objectieve" ... (MEW 13 blz. 622) 

Direct herinneren we ons citaten uit het Eerste deel van 
Het Kapitaal, over de reproduktie van het kapitaal, <lat zowel 
produktiemiddelen ais arbeids.kracht 'consumeert'. En reeds 
onmiddellijk worden we wantrouwig. 

Marx maakt het onderscheid tussen subjectieve consump
tie en objectieve consumptie. We zulleu begrijpen dat het 
onderscheid analoog is aan <lat tussen constaJ1t kapita.al en 
variabel kapitaal. Maar in de tekst die we voor ons hebben, 
lijkt Marx niet speciaal het kapitalisn1e, eerder algemene 
momenten van elk produktieproces, op het oog te hehben. 

De subjectieve consumptie bestaat in het feit dat het in
dividu zijn pot.entialiteiten verteert in de daad van het pro
duceren zelf, juist zoaJs de natuurlijke voortplanting het 

3 We grijpen een pa.ar keer naar enke!e a.ndere citaten uit de 
Einleitung. 

4 We citeren uit MEW 13. 
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verbruik van 1.evenskrachten is. De ohjectieve consumptie 
hesta.at in het foit da.t de produktiemiddelen vcrbruikt en 
veri:;leten worden, dat de grondstoffeu opgebr11ikt worden. 

"De act van de produktie zelf is dus in al zijri mornt,nten ook ccn 
ad van de <:ons11mptic" (MEW l:l, blz. 6~2). 

De economisten, zcgt Marx, noemen deze identiteit pro
duklicve consumptie. Ue produktieve consumptie wordt on
dersch~!i<lcn van de eige1ilijke consurnptie, die veeleer ais de 
veruietigende tegenstelling tot de produktie opgevat wordt 
(MEW 1:J, blz. 622). 

Uekijken we vooreerst de consumptie. Ze is ook produk
tie, zoals in de natuur de consumptie van de elementen en 
van de scheikundige st.offen de produktie va.n de plant is. In 
de voeding ( consumptie) prodncecrt de mens zijn ci1:?;cn li
chaam. Dat geldt echter voor elke soort consumptie, die op 
de een of andere manier de mens pro<luceert. Ue produk
tieve consumptie en de consumerende produktie vormen een 
eeuheid, dte hun dualiteit laat bestaan. 

"De pro<luktie is bijgevolg onmi<l<lellijk consumptie, de consumptie 
is onmi<ldeHijk produktie. Ieder is onmiddeUijk haar tegendee1. Te
gelijk ec:ht.er vindt een bemiddelende beweging tussen beide plaats. 
De prodnktie bemiddeU de cons11mptie, wa.arvan ze het. materia.al 
schept, voor dewelke zonder haar het objed. zou ontbreken. Maa.r de 
consumptie bemiddelt ook de produktie, daar ze voor de produkten 
eerst het subject schept, voor hetwelk ze produkten zijn" (MEW 13, 
622-623). 

Het produkt bereikt zijn voltooiing pas in de consump
tie, zegt Marx. Een spoorweg waarop niet gereden wordt, 
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die dus niet 'geconsumeer<F wordt, is niet echt een spoor
li.in (MF,W 13, bJ1,. 62:3). We merken terJoops op <lat. Ma.rx 
nod1 in dit voorbceJ<l nocb in de andere die gaan volgen, 
het ver~chil maakt tussen nuttige dingen en pro<luktiemi<l
delen. Voor Marx is een spoorweg blijkbaar zonder mecr 
nut.tig, ;,;i_jn gebruik d1u:, eveneens, hi.i stelt de vraag naa.r de 
bestemming niet.. i\.lsof het 11iet bela.ngrijk zou zjjn t.e we
t.en of de spoorweg arbeidsvee, grondstoffen, manager·s, of 
toNisten vervoert. 

Marx Jegt het probJeem in de aansluitende passage uit. 

"Zonder produkti., geen consurnpt.ic, maar ook :.1onder con;;umpt.ic 
geen produkt.ie, da.ar de produkt.ie anders doeJloos zou zijn" (MEW 
13, blz. 623). 

De formule is dialectisch. Ze bedoelt een identiteit tusi:;en 
tegenstrijdigc begrippen tot stand te·brengen. Als consump
t.ie en produktie tiict zonder elkaar kunneu bestaan, hore11 
ze onverbrekelijk samen. Als een van de 1eden bestaat, dan 
ook het a11dere !id, en omgekeerd. Elk wijziging in het ene 
brengt een wijziging in het andere mee, en v.ice versa. ln 
foit.e zijn ze eeu enkele zaak. 

Marx redeneert dus zoals Hegel. Ook Hegel denkt materie 
en geest sa.men. Hij vat ze op als een totaliteit die een enkele 
zaak is, die hij idûe, geest, begrip noemt. En wat doet Ma.rx'! 

--t) ln Jeite hcrleidt Marx de consumptie tot de produktie. En 
op die manier bereikt hij zijn doel. Hij wil namelijk aanto
nen dat een bepaalde factor determinerend is: deze factor 
is de ontwikkeling van de produktie, die zich aan het geheel 
opdringt, en die de waarborg voor de geschiedenisgang is. 

Kan Marx slagen in deze reductie, a.ls hij ons poogt te 
zeggen waarin produktie en consumptie id~ntiek zijn'! 
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Marx bedoelt te zeggeu da.t de produktie een middel is, 
dat het produkt het rnateriaa.l va.n de c:onsumptie is. Er 
is ma.ar consumptie mogelijk op voorwaa.rde <lat men het 
te consumeren ding e.erst produceert. De uitdrukking geen 
consumptie zonder produktie gaat inder<laacl volstrekt op. 
Het is eveneens correct te zeggen <lat als men niet zou <.:on
snmere11, de produktie zonder doel ( zwecklos) zou zijn. De 
produktie bestaa.t dus in funct.ie van de consumptie, die het 
doel van de produktie is. De produktie is het middel. Men 
zou kunnen zeggen <lat de produktie bestaat door de con
sumptie, die er het doel, de 1'eden van is. De produktie is 
daarentegen datgene zonder· he/.wdk de consumptie niet kan 
bestaan. 

Waar zouden wc het recht kunnen halen ook maar een en
kel ogenblik het genoemde onderscheid uit te wissen'? De 
produktie is de voonvaa1'de van de consumptie. Men kan 
nauwelijks consumere.n zonder ?,;eprodur.eerd te hebben (ais 
men activiteiten zoals veriameien en jaien meerekent.). Het 
tegenovergestelde echter is vals. Men kan best produceren 
zonder te consumeren. Marx zelf heeft ons geleerd dat de 
groei van het kapitaal op de eerste plaats de groei van de 
produktiemiddelen is, waaraan helemaal geen proportioncle 
groei van de consumptie hoeft te beantwoorden. De wet van 
Say - waa.rover Marx zo dadelijk zal spreken - gaat niet 
op. Het kapitalisme is immers fonda.menteel in de produk
tiemi<ldelen geïnteresseerd. 

Hoe zouden dus de produktie en de consumptie hetzelfde 
zijn'! Men kan in het algemeen stellen <lat ais consumeren 
mogeJijk moet zijn, produceren dan noodzakelijk is. Maar 
de produktie kan zich gemakkelijk verzelfstandigen, zich ont
wikkelen zonder dat de consumptie in dezelfde verhouding 
toeneemt. Er is dus geen identiteit. ln normale of natuur-
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lijke relaties heeft de consumptie het primaat. De produktie 
is er puur middel. Ze is verbonden met de wil van de mens, 
die zijn behoeften zoekt te bevredigen. Deze bevredip;ing is 
zijn doel, ter wiile waarvan hij de middelen, dit is, de pro
duktie, orga.niseert. Laten we na.der toekijken hoe Marx zich 
uit de slag poogt te trekken. 

Marx toont vooreerst aan hoe de consumptie de produktie 
produr.ecrt (MEW 13, blz. 62:l). gn wc begrijpeu direct hoe 
het mogelijk is t.wec zo verschillende begrippcn ais produk
t.ie en consumptie gelijk te schakeJen. Marx doet <lat zo <lat 
hij de begl'ippen door middel van het hegrip produktie als 
identiek laat verschijnen. Het is evenwel evident <lat de con
sumptie niet op dezelfde manier produceert als de produktie 
<la.t doet. De consumptie is het doeJ, de produktie staat in 
voor het doel. Aileen de verwarring tussen doel en middel 
kan tot de conc!usie leideu dat beide - de consumptie en de 
produktie - dezelfde zaak zijn. Marx explicitccrt als volgt: 

Als de consumptie produccert, zegt hij, gebeurt dat op 
twee verschillende ma.nieren (MEW 13, blz. 623). 
1. Door de consumptie wordt het produkt werkelijk een pro
dukt ( <lenk aan het voorbeeld van de spoorweg). 
2. De consumptie schept de hehoefte aan een nieitwe pro
duktie. Ze schept de ideële, innerlijk drijvende grond van de 
produktie (MEW 13, blz. 623). Marx verduidelijkt: 

"De consumptie schept de aandrift (Trieb] van de produktie; ze 
schept ook het object <lat aJs doelbepalend in de produktie actief is. 
Wanneer het duidelijk is <lat de produktie het object van de consump
tie extern [a.usserlich] aa11biedt, dan is dus evenee11s duidelijk dat de 
consumptie het object van de produktie ideëel poneert, al.s innerlijk 
beeld, als hehoeftfi, aJs drijfveer en ais doel. Ze schept de objecten 
van de prodnktie in nog subjectievere vorm. ~fonder behoefte geen 
produktie. Maar de consuruptie reproduceert de behoefte" (MEW 
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lJ, blz. 623) . 

We zouden ,:eg~en <lat het cvident is <lat de consumptie 
- of correcteT, dat de behoefte die door middel va.n de con
sumptie naar bevrediging streeft - scheppend is, maar dat 
ze <lat doet op zeer bijzon<lere wijze, niet te verwarren met 
de scheppint:i; in de zin van maken of doen, dit is, van produ
œren. De behoeftenbevrediging is het doel. De produktie is 
het middel, de voorwaarde, die Vomussetzung, zegt Ma.rx. 
Scheppen in de zin van een doel poneren en maken of produ
cercn in de zin van het realiseren van <lat docl zijn fundamen
teel verschillende zaken. De voorwaarden, de Voraussetzun
gen, ziju de voorwaarden van de doeleinden. De consumptie 
schept de behoefte aan een nieuwe produktie, zegt Marx. 
In werkelijkheid 8chept de consumptie de behoefte niet (bij 
uitzondering van een nog te bespreken geval). De produk
tie is de veruitwen<liging van datgene wat het streven naar 
behoeftenbevrediging zich ideëel, dit is, in de idee, ais doel, 
voorstelt. De consu mptie poneert het abject als innerlijk 
becld, zegt Marx. We begrijpen <lat het vertrekpunt de wiJ 
is om de behoeften te bevredigen, de wens om te consume
ren. Hiervoor maakt men zich een idee van de produkten 
die aan de behoeften tegemoet kunnen komen ( en men stelt 
zich de omweg voor die men moet maken om tot het pro
du kt te komen; men beeldt zich de produktiemiddelen in). 
EvenweJ, het is vals met Marx te beweren <lat er zonder 
behoeften geen p·roduktie is. We moeten veeJeer zeggen dat 
door de behoeften ( ter oorzake van de behoeften) - ingeslo
ten de voorstelling van doel en beweegreden, tot en met de 
produktie van het produkt - de produktie ontspringt. Wei 
is het in een zekere zin correct te zeggen <lat de· consump-
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tie de behoefte reproduceert. lnderdaad., het merendee! van 
onze behoeften herleeft enige tijd na hun bevrediging. Marx 
heeft dus gelijk als hij zegt dater geen behoeftenbevrediging 
zonder produktie is1 maar dat is fundamentcd verschillend 
van de idee <lat er geen produktie zonder consumptie is. De 
gelijkscha.keling van produktie en consumvtie slaa.gt niet. 

Vervolgens toont Marx aan wat langs de kant van de pro
duktie met de consumptie overeenstemt. Hij onderschei<lt 
drie aspecten (MEW 13, blz. 62;3). 

1. De produktie levert aan de consumptie het materiaal, 
het object. Een consumptie wnder obje<:t is geen consump
tie. Vandaar, r.egt Marx, <lat de produktie de consumptie 
pmduceert. 

Maar het gaat hier niet om de schepping van een behoefte, 
van een consumptie. Marx maakt een woordspeling, in feite 
zijn de betekenissen disparaat, heterogeen. 

2. De produktie geeft aan de consumptie haar bepaald
heid, haar karakter, haar finish, zegt Marx (MEW 13, blz. 
62a). Wa.nt: 

"Ten eerste is het object geen object in het aJgemeen, maar een 
bepa.ald object, dat op een bepaalde, door de produktie zelf weer 
te bemiddelen wijze moet. worden geconsumeerd. Honger is honger, 
maa.r honger die zich door gckookt, met vork en mes gegeten vlees 
bevredigt, is een a.ndere honger dan de honger die rauw viee.s met 
behulp van hand, nagels en tanden verslindt. Niet alleen het object 
der consumptie, rnaar ook de wijze va.n consumptie wordt dus door 
de produktie geproduceerd, niet alleen objectief, maar ook suhjectief. 
De produktic schept.dus de consument" (MEW 13, blz. 624). 

We handha.ven nochtans de idee dat produceren in de zin 
van maken geen produktie is in de zin van het zich voor
stellen van een doel. Marx haalt dus de doeleinden en de 
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oorza.ken of de middelen en de voorwaa.rden ( de prod u ktie 
is voorwaarde) door elkaar _ Hij schakelt de schepping in de 
zin van het ter beschikking stellen van de voorwaarden ener
zijds, en de schepping in de zin van het zich voorstellen van 
een doel of het zich scheppen van een doel anderzijds gelijk. 
l-let doel ontspringt immers aan de behoefte, a.an het gebrek 
dat erom vraagt opgevuld te worden. 

Waarom toch zou de geschiedenis niet ook de geschiedenis 
van de behoeftenbevrediging van de mens zijn, een ontwikke
ling die op hetzelfde niveau staat als die van de produktieve 
krachten zelf? Aileen de poging om dialectisch consurnptie 
en produktie gelijk te schakelen, kan er ons van weerhouden 
aan de behoeftenbevred.iging een relatief autonome positie 
toe te kennen_ De mens bestaat en ha.ndelt toch op beide 
vlakken. Dat hij zijn behoeften niet altijd op dezelfde ma
nier vervult, komt door het feit <lat hij een project nodig 
heeft dat ertoe leidt_ Op <lat niveau schept de produktie 
helemaal niet. En <lat is even waar bij de aanvang van de 
geschiedenis als bij haa.r ein<le, in onze dagen, en altijd. Va.n
uit zijn behoeftighEüd stelt de mens zich doeleinden voor, 
vindt hij ze uit ( wel niet vanuit niets ), ontwikkelt hij een 
produktieapparaat, ontwerpt hij _produktieverhoudingen en 
produktiewijzen. En hier vermengen zich aUerlei elementen, 
natuurlijke en culturele. De natuurlijke en culturele behoef
ten stimuleren de creatie van materiële en maatschappelijke 
structuren, enz. De mens is een historisch wezen, een totale 
en globale, existentiële en natuurlijke, individuele en inter
subjectieve ervaring. Marx heeft ge.lijk als hij erop wijst <lat 
alles wat bestaat de mens kan motiveren, zowel de mense
lijke structuur van de behoeften als de prnduktiestructuur 
en de behoeften die er als het ware in gesedimenteerd, in 
geïncarneerd zijn, enz. Maar het is zeer twijfelachtig of de 
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produktie de beboeften schept. De produktie produceert de 
behoeften of de ten<lens om ze te bevredigen niet. Ze mo
tiveert - wat maa.r mogelijk is als de mens op relatief zeJf
sta.ndige wijze op behoeftenbevrediginp; uit is, of bepaalde 
hehoeften reeds geassurueerd heeft. De besta.ande produk
tieverhoudingen zijn voor de mens een aanbod. Maa.r dat 
wil niet zeggen <lat we het recht hebben om te doen alsof 
de consumptie zelf reeds <le produktie is, of ook maar om 
te denken <lat de produktie hepaJend is. Het ongenuanceerd 
gebruik van het begrip produktie sticht heilloze verwarring. 
Het is evenwel slechts door middeJ van dergelijke wa.rboel 
dat de dialectiek zich kan handhaven. 

3. Het der<le aspect verduidelijkt de zaa.k verder. 

"De produktie levert de behoef'te niet slechts een materiaaJ, ze levert 
het materiaal ook een behoefte" (MEW 13, blz. 624). 

Vooraleer commentaa.r te geven, laten we Marx nog even 
aan het woord. Ais de consumptie, zegt hij, uit haar eer
ste Naturroheit, uit haa.r onmiddeUijkheid, getreden is, -
en het volharden in deze toestand van barhaa.rsheid is zelf 
nog het resultaat van een produktie die in de Naturroheit 
blijft steken - dan is ze zelf als aandrift door E>en object 
bemiddeld (MEW 13, hlz. 624). Marx 7,egt ook: 

"l)e behoefte die ze naar het object voelt, is door de waarneming 
crvan geschapen. Het kunstvoorwerp - evenals elk ander produkt 
- schept een kunstziunig publiek dat vermag van schoonheid te ge
nieten. De produktie proàuceert. dus niet alleen een object. voor een 
subject, maar een subject voor ee11 object" (MBW 13, l>lz. 624). 
"Evenzo produceert de consumptie ltet tuie11t [Aula.ge] van de pro
ducent, daar ze hem ais doelbepaalde behoefte solliciteert" (MEW 
13, bl:1,. 624). 
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Zou de produktie het ma.teriaal een behoefte leveren'! .Men 
bcgrijpt da.t het matcria.a.l ccn hchocfte sollicitF.ert (.Marx 
gebruikt het woord in verband cnct de consnmptie). Evenwel 
- sollicitf'ren is gccn produceren. Solliciteren is aansporen, 
beroep doen op, uitlokken, stimuleren, bezielen. Misschien 
leert de mens de (nieuwe) aa.ngeboden objecten kennen door 
middel van een proces van na.bootsen, va.n op zoek gaan naar 
de specitieke inhoud van ·wat zkh bij hem?:elf zowel als bij 
de anderen aanbiedt, op de manier waarop een kin<l leert 
schrijven door de gebaren van de onderwijzer na te bootsen. 
Er is creativiteit nodig langs de ka.nt van diegene rlie met 
het abject in contact komt. Het materiaal, het abject, is 
alleen 'creatief' door een zin a.an te bieden, Het materiaal, 
of het object, is allecn r.reatief, of ·produceert' alleen door 
een aanbod te doen. De mens kan voor Ilet aanbod blind 
hlijven, het. op eigen manier interpreteren, het negeren, er al 
of niet iets van maken. Het materiaal 'produceert' niets als 
de mens er blind voor blijft. 

Er grijpt heel zcker een soort van dialoog tussen de be
hoefte en het materiaal of het object plaats. Het materia.al 
kan motiveren, kan sollidteren. Maar alleen omdat de mens 
zelf er ûch va.nuit zijn lichamelijkheid en vanuit zijn cultu
rele bagage voor interesseert. Het materiaal is dus motief. 
De mens echter begrijpt, interpreteert, assumeert, engageert 
zich en stemt op die manier toe in de inwel'king van het ob
ject op hem. Dat is zo sedert de aanvang van de mensen
geschiedenis. Dat de mens in het stadium van de barba
rij blijft steken, hetckent daarom niet <lat dit stadium hem 
daa.rin gekluisterd houdt en hem als barbaar produceert of 
reproduceert. Het betekent veeleer <lat de mens de weg niet 
vin dt of niet wenst te vinden om die toestand achter zich te 
iaten. Eris van de kant van de meus een initiatief vereist en 
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dat iuitiaLief kau men niet bcgrijpen aJs causaaJ door de an
t(\n)denten bcpaa.ld. Het is een menselijk project, het is een 
snhjecticvc i11t<\t1tie. DaL <le consumptie (zeJfs in het primi
t.iev~ sta.clium) <loor het. ohjert beïnvloeo is, zegt. nogma.als 
niets anders. Heel zeker is er altijd bemiddeling, want het 
is alleen door het gebruik van de uatuur, door de produk
tie, enz., da.t de mens zkh als mens realiseert en <lat hij zijn 
hehoeften bevredigt. fü~L is evident dat. het. objec.t. evenals 
de produktievc en sociale verhoudingen, condities vastleg
gen. Nochtans wist <lat geenszins het onderscheid tussen 
behoeften en middelen, tussen consumptie en produktie uit. 

Het is duidelijk <lat men systemat.isch kan zoeken a.1 deze 
verschillen door elkaar te halen, dat men dus de middelen ais 
<loeJeinden kan voorstellen en omgekeerd. Het kapitalisme 
doet da.t voortdurend. Marx forrnaliseert dus <le bemid.de
ling en slechts zo idaagt hij erin de volgende condusie te 
trekken: 

"Zonder produktie geen consnmptie; zo11der consumptie geen pro
duktie" (MEW 13, blz. 625). 

Marx eindigt zijn uiteem:etting ( a) met de volgende cru
ciale beden king: 

"Hietop a.fga.a.nde is voo1· een hegeliaa.n niets eenvondigers dan prn
duktie en consumpt.ie identiek t,e stellen" (MEW 13, blz. 625). 

Marx heeft dus begrepen <lat zijn redenering hegeliaans-
dialectisch is. Wij vermoeden dat hij de identificatie van 
produktie en consumptie wenst af te wijzen - hoewel hij 
zich slechts 1,wakjes verzet tegen zijn eigen hegelianisme, zo-
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aJs we da.deJijk zien. 

Judcrdaa.d, de diaJectiek va11 Hegel - en in feite alle di
alcc:tick - poneert da.t a niet. kan zijn ( of gcdacht wordcn) 
z;onder b f'll b niet ka.n zijn ( of geda.cht wonlen) rnnder a. 
De bedo<'ling is tot de identiteit van a en b tP. hesJuiteu, 
identiteit die alles met alles moet verzoeuen, een tota.Jiteit 
moet voortbrengc11 die tegelijk een nood.zakelijkheid is. Ais 
de diaJectiek de genoemde procedure is, dan moet men zeg
gen <lat Marx diaJec.tisc.h redeneert. Bn <lat blijft ook zo 
aJs hij stra.ks het begrip identitfit door dit van totaliteit zaJ 
vervangen. Het is daarom Marx die niet consequent is ais 
hij een hegeliaanse redenering opbouwt., om :œ dan achtera.f 
weer in vraag te stellen. 

Say, zegt Marx, heeft de identiteit van produktie en con
sumptie geponeerd, ais hij zegt dat, als men een volk of de 
menshei<l beschouwt, men ziet <lat de produktie de consum p
tie is. Storch, zo gaat Marx verder, heeft Say erop gewezen 
dat ecn volk niet geheeJ zijn produkt consumeert, maar ook 
produktiemiddelen i;chept. Marx vervolgt: 

"De rnaa.tschappij ais een enkd subject. heschouwen, is ze bovendien 
vals beschollWt'.11 - speculatief. Bij cen snhject vnschijnen produktie 
en cousnmptie als momeuten vau ee11 eukele act. Het is belangrijk t.e 
zien <lat wa.nn1>:er men produktie en consumptie aJs ac.tiviteiten van 
cen enkel 1mbj1>:d of vau talrijke afzon<lerlijke subjec.ten beschouwt, 
2:c in ieder geval a.ls moment.en van cen proces verschijnen, waarin de 
produktie het werkelijke nitgangsp11nt. en daarnm ook het doordrin
gende (iibcrgreifende] moment is. De c.onsumptie ais nood {Not,durft], 
aJs hehoefte, is :i,df een intern moment van de produktieve act-iviteit. 
Maa.:r de laatste is het 11itgangspunt van de realisering en dus ook 
haar doordringen<l [iibergreifend] moment, de a.et, wa.arin het gehele 
proces zich hnhaah [sich wieder verliiuftJ. Het indivi<lu pro<luœert. 
een objec1. en keert door de consnmptie ervan weer in zich terug, 
ma.ar als produktief individu en aJs zichz1>:lf reprodncerend individu. 
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De consumpt.i~ verschijnt r.o ais moment van de pro<lnktie'' (lvltW 
13, blz. 6~5-626). 

De kritick va,11 Marx hetreft <lus blijkl>aar alleen het. spccn
latieve element in het he~e1ianisme en in de kapitalistische 
economie. Zij zien de maatschappij a1s een enkeJ suhject) 
zcgt Marx. Ze beschouwen niet de afzonderlijke mensen, z~ 
gaan llÎt van de mensheid - een begrip. Maa.i· we moeten 
ons de vraag stellen of Marx zelf zo anders te werk gaat aJs 
hij de individuele mens tot producent herleidt, waarbij con
sumeren dan als produceren ka.n verschijnen? En zegt hij 
iets anders over de ma.atschappij, aJs hij ze typeert als een 
totaaJ en globaal produktieproces, waarin de ene produktie
fase niet zon<ler de andere bestaat, en omgekeerd? Zegt Jüj 
iets anders als bij volkomen ongelijkaardige zaken zoals doel 
en middel, zoals produktie en behoeftenbevrediging, gewoon 
gelijkschakelt '! 

Wat MaTX beklemtoont, is het feit <lat dP. pwduktie en de 
consumptie momenten van een enkele act zijn, waarbij de 
produktie het werkelijke vertrekpunt en het dominerende of 
overheersende moment is. De consumptie wordt aldus eeu 
moment van de produktie. Dat is wat Marx klaarblijkelijk 
belangrijk acht. Trouwens, het vaJt op <lat hij de klemtoon 
op de produktievoorwaarden en op de produktieverhoudingen 
legt. Het is een dialectisering die niet meer beseft dat ze he
geliaans is en die ter wille van haar dialectische bedoeling de 
fundamentele begrippen fo,·maliseert - dit is, de specifici
teit van de begrippen uitwist. - om zo bij de eenheid, hier 
de prnduktie, te kunnen uitkomen. 

- -;, Hegel doet predes hetzelfde. Door te poneren dat het ene 
niet zonder het andere kan bestaan, en vke versa, reduceert 
hij alles tot alles, en tot een enkel subject, <lat hij geest, 
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begrip, idee, absoluut weten, noemt. Marx blijft dus hegeli0 

a,m daar ook hij alles tot alles herleidt, en met de produktie 
i<lentificeert. Hij slaagt er niet in aan te tonen hoe de bemid
dcling ··- de prnduktie - ertoe leidt produktie, bevrediging 
va..n de behoeften en consum.ptie gelijk te schakeJen. 

). [}iian: slaa,gt slechts in een totaa.1 ona,-anvaardbare formali 
sering. Hij geeft slechts aan alles de bena.rn.ing 'produ.ktie' . 
Waar moet h.et op uitlopen't Op iets dat veel dichter bij 
het kapitalisme staat dan Marx misschien denkt. Het is 
producercn om te produceren, waarvan het doel klaarblijke
Jijk niet de behoeften.bevrediging is, vermits,ze veeleer zelf 
ook produktiemiddel is. Het is Marx zelf die dat zegt! De 
veronderstelling van een ideëel doel, de behoeftenbevredi
ging, enz. zijn nog alleen alibi, voorwendsel, middel om het 
produktieve individu t.e produceren en te reproduceren. De 
produktie zelf wordt doel. Het externe doel wordt tot con
ditie herleid. De uiteenzetting van Marx is de beschrijving 
van hct kapitalisme à l'état pur, zoals hij het in Het Kapitaal 
onder kritiek gebracht heeft. Ook voor Marx is de mens een 
produktief wezen, de produktie is zijn wezen. De produk
tie is op zich een goede zaak, ze is zelfs de enige werkelijk te 
noemcn 7,a.ak, datgene wat werkelijk gebeurt. Marx 'vergeet' 
dus het doel van de produktie. Zo wordt hij, of hij het wil 
of niet, de apologeet van het kapitalisme] 

Het is waar <lat hij lijkt te aarzelen. Maar zijn twijfel be
treft blijkbaar de idee van de identificatie. Hij vervangt ze 
door de idee van de totaliteit. Dat doet hij eens te meer 
als hij (in de volgende paragraaf) produktie, distributie, 
ruil en consumptie gelijkschakelt. Maar deze substitutie 
is slechts een terminologiewijziging. Want de belangrijke 
vraag is te weten over welke totaliteit het hier gaat. Marx 
denkt ûch te kunnen redden door van een dominerende fac-
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tor ( iiber_qreifendes Moment) te spreken. ln feite versterkt 
lùj alleen maar de hegeliaanse identificatie. Het is evi<lent 
dat er een dominerende factor ii:; aJs men alles met alles ge
lijkschakelt. Bij Hegel is het de geest, het absolute bep.;rip -
waarvan de materie een moment is. Alles is met alles i<len
tiek. Maa.r Marx doet rùet anders. Hij identiJiceert alles J!!.... 
de totaliteit, die produktie ii:;. Alles is één, en is produktie. 

Marx gelooft dus dat het volstaat het speculatieve ge
zichtspunt af te wijzen. Hij begrijpt niet dat de dialectiek 
speculatief blijft ook al heet de dominerende factor produk
tie. Ook bij Marxiser een enkel subject, de produktie. De 
dialectiek is inderdaad in haar kern identifica.tie in een tota
liteit, die een enkele Zaak is, die alle elementen bevat, maar 
zo dat men moet zeggen dat niets kan bestaan zonder al 
de a.11dere elementen, en vice versa, waarbij alles voor alles 
noodzakeJijk is. 

Het is klaar dat we met onze kritiek niet wensen te ont
kennen dat de mens een produktief wezen is. lntegendeeL 
Ma.ar de produktie is doelgericht en haar doel is de behoef
tenbevrediging. We denken dus niet dat produktie als van
zelfsprekend betekent produktie. ter wille van de produktie, 
zoals in het kapitalisme het geval is. 

Dialectiek en naturalisme spelen Marx lelijke parten. Het 
is voor Marx blijkbaar niet nodig over doeleinden na te den
ken. Ze zijn gegeven, ze zijn natuurlijk en in die zin univer
seel en algemeen. Als we Marx' opvattingen over de arheid in 
het socialisme zullen bespreken, zal blijken dat hij van de ar
beid een spel maakt. Inderda.ad ook het speJ kenmerkt zich 
door a.fwezigheid van externe doelgerichtheid. Voor Marx 
wordt de atbeid het spel van de menselijke vermogens, het 
spel van de spieren, van het brein van de mens, enz. 
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We hesluiten met enkele opmerkingen over passages uit b) 
en uit c). Marx spreekt hier van de distributie die tot de 
produktie in dezelfde verhouding staat als de consumptie. 

"De stru<:turering [Gliedeerung) van de distributie wordt volledig door 
de structurering van de produktie bepaald. De distributie is zdf ccu 
produkt van de produktie, niet a.lleP-n t.en op?.id,t,c van hei objecf., 
het feit dat slechts de result.at.en van de produktie verdeeld kun
nen wOJ'den, maar ook ten opzichte van de vorrn, het, feit dat. de 
bepaalde wijze van deelname aaJ1 de produktie de bijzonderc vor
men der distributie, de vorrn waarin aan de dishibutie deelgenomen 
wor<lt, bepa.alt" (MEW 13, blz. f>n). 

Hetzelfde geldt voor de ruil, zegt Marx. De ruil is de tus
senschakel tussen produktie1 distributie en consumptie. [n 
de mate waarin deze laatste zelf een moment van de pro
duktie is, is de ruil klaarblijkelijk in deze laatste ais momeut 
ingesloten. Marx kornt zo tot het volgende bela.ngrijke rP.
sultaat: de eenheid van al de mornenten is een lotalittit. 

"Het resultaat waartoe we korneu, is niet <lat pro<lukt.ie, distribut.ie, 
ruil, consumptie identiek zijn, maar dat. ze a.lie leden van een totali
teit vormen, dat ze verschillen (U nterschiede] bim1en een eenheid zijn. 
De produktie doordringt [greift iiberJ zowel iichzelf in de tegenstrij
dige bepaling van de produktie ais de a11dere mornenten. Va.nuit de 
produktie begint het proces telkens weer opnieuw. Dat ruil e11 con
surnptie niet het dominerende ( Überg1-eifende] kunnen zijn, is vanzelf 
duidelijk" (MEW 13, b1z. 630-631). 

Hetzelfde geldt voor de distributie. 

"Een hepaalde produktie bepaa.Jt. dus eeu bepaa.Jde consumptie, 
distributie, ruil, de bepaalde verhoudingen van deze ver.,chillende mo
menten tot elkaat·. Alleszins wordt. ook de produktie in haar eenzij-
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dige vorm van haar kant door de andere momenten bepaa.ld" (MEW 
13, blz. 631 ). 

Opnieuw wijst Marx er dus op dat de produktie de andere 
momenten bepaalt - wat van fundamenteel belang is, ver
mits zo blijkt <lat de visie van Marx op de economie produk
tivistisch is en met doeloverwegingen - die de consumptie 
betreffen - geen rekening wenst te houden. Het kan Marx 
niet helpen in plaats van over een identiteit, over een totali
teit te spreken. Die totaliteit is toch die van een dominerend 
produceren <lat zichzelf doel is. Het geheel- een organisch 
geheel, zegt Marx - is de produktie. En daar komt het op 
aan. Alsof niet ook de hegeliaanse dialectiek een veelheid 
van momenten voorziet die een eenheid vormen! Alsof niet 
ook die eenheid van het absolute begrip als relatie, als band 
bestaat, die al de e}ementen bundelt, en wel zo dat ze aile 
noodzakelijkerwijs, onophoudelijk in aile andere momenten 
omslaan en ondertussen alles geest, begrip, absoluut weten 
blijft. We merken trouwens op dat Marx verplicht is het 
onderscheid te ma.ken tussen de produktie in enge zin ( de 
produktie in haa.r eenzijdige vorm) en de produktie als het 
organisch geheel zelf, een onderscheid <lat Marx bij refl.ectie, 
eindeloze moeilijkheden op de hals zou halen. In plaats van 
totaliteit identiteit schrijven, haalt niets uit ais hoe dan ook 
de dominantie van een enkel element al de andere tot niets 
moet reduceren. Het begrip van wisselwe1·king of van inte
ractie zal het al evenmin doen als het moet betekenen dat 
elke wederzijdse actie alweer produktie is. 
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;:J Ab1,tracta tn concreta 

Marx heeft nauwelijks in het openbaar in rnethodologische 
kwesties stelling genomeil en hij heeft slechts vaag de dî
alediek aangeprezen. Misschien heeft hij alti.id de ontoe
.reikendheid van Li.in methodoiogische refl.ècties aa.ngevoeld. 
Dat betekent niet dat hij ze niet aan het werk gezet heeft. 
De tekst die we nu gaan volgen, maakt dat nogmaals duide
lijk. Hij bevindt zich in de Einleitung van de Grundrisse, en 
hij heeft de titel 3. Die Methode der politischen Ôkonomie 
rneegekregen. Hij is de uitvoerigste methodologische tekst 
van Marx. Hij is evenwel ongepubliceerd en onaf gebieven. 
We volgen :Marx wccr op de voet en we pogen de dubbelzin
nigheden te ontwarren. 

Het schijnt, zegt Marx, dat mener in de politieke economie 
goed aan doet met het reële en concrete, met de werkelijke 
vooropzetting, te beginnen, en dus met de bevolking, die 
de grondslag van de gehele maatschappelijke produktieact 
is (MEW 13, blz. 631). Evcnwd, zegt Marx, dat is vals, 
want als ik met de klassen geen rekening hou, is de bevol
king een a.bstractie, en de klassen zelf zijn ahstract ais ik 
geen rekening hou met de elernenten waaruit ze bestaan, 
met de loonarbeid, het kapitaal, de ruil, de a,rbeidsdding, 
de prijzen, enz. Langs analytische weg kom ik tot de een
voudigste begrippen of bepalingen. Als ik dat punt eenmaal 
bereikt heb, zegt Marx, kan ik de terugreis aanvatten, tot 
ik opnieuw bij het geheel aanbeland, <lat evenwel ondertus
sen een rijke totaliteit van bepalingen en relaties geworden 
is (MEW 13, blz. 6:ll). De methode die erin bestaat vanuit 
het eenvoudige, zoals arbeid, arbeidsdeling, behoefte, ruil
waarde, naar het complexe op te stijgen, is klaarblijkelijk de 
wetcn.schappelijke mcthode (MEW 13, blz. 631). 
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"Het concret.,~ is concreet, <\aar het de samenvattiug van vele he
palingen, dns cle ee11heicl v,rn het inenigvul<ligc, is. f.n het denken 
vcrschijnt het dus ais J:)ror:es Vil.Il de s;imenvattiug, ais het resultaat, 
nie!. ah het uitgangspuut, hoewel het het. werkelijke nil,ga.ngspunl, en 
dns ook hd uitgangspuut van de aanschouwing en van <le vool'stelliug 
is ... Hegel maakte ûch daarom dP. illusie het rei;le ais resnlta.at van 
het zich in zichze]f samenv;i.t.t.ende, zich in zichzelf verdiepende, en uit 
zich1,elf zic:h bewegende denken op te vattt:n, t,erwijl de methode om 
van het a.bstracte na.ar het concrete op te st.ijgen, slecbts de manier 
va.11 het deuken is, om zich het, concrete toe l,e eigene11. Geenszius 
echter het ontsta.ansproces vau het concrete zelf" (MEW 13, bl:r.. 
623). 

De eenvoudigste categorie, zegt Marx, de ruilwaarde bij
voorbeeld, verondersteJt eeu bevoiking, die in bepaalde ver
houdingen produceert. De ruilwaarde bestaat nooit anders 
dan als abstracte, eenzijdige relatie van een reeds gegeven, 
concreet, levend gehee] (MEW rn, blz. 632). Als catego
rie daarentegen leidt de ruilwaarde · een reeds oud hestaan 
(MEW 13, hlz. 632). Voor het filosofische - hegeJiaanse -
bewustzijn is het werkelijke de wereJd in zijn abstracte cate
gorieën begrepen, verschijnt de beweglng van de categorieën 
als de werkelijke produktie, waarvan het resultaat de wereld 
is. En in de mate waarin <le concrete totaliteit aJs gedachtc 
totaliteit (als gcdacht concrcte) een produkt van het den
ken is, is <lat inderdaad correct, zegt Marx. De totaliteit, 
zoals ze in de geest aJs eeu gedacht geheel verschijnt, is het 
produkt vau het brein <lat zich denkend de wereld toeëigent. 

"Het reële subject blijft zowel voor als na buiten het hoofd in zijn 
zelfstandigheid hest,aa.u; zolang na.melijk aJs het boofd zid1 slechts 
specnlat,ief, slechts theoret.iscb, gedra.agt. Ook bij de theoretische 
methode dus moet het subject, de maa.tscl1a.ppij, ons aJs vooropzet
ting steeds voor ogen zweven" (MEW 13, blz. 633). 
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Dat is de prn;itie van Marx ten aanzien van He~el. Voor 
Marx is het vertrekpnnt van de politieke eronomie de con
crele en gestrudureerde rea.liteit. Men moet ze analyi;;eren, 
er de abstracta van opsporen, om ten slotte naar het concretc 
geheel terug te keren, <lat met behulp van de abstracte eJe
menten gerernnstrueerd wordt. De illusie va.n Hegel bestaat 
eriu te rnenen het resultaat aan te treffen in het opvat tende 
denken, in het den ken dat vana.f het vertrekpunt de reali
teit constitueert, opbouwt. Dan is de concrete realiteit niets 
anders dan de ontplooiing van het denken zelf. Voor Marx 
integendeel is de weg die van het abstracte naar het concrete 
leidt, slechts een methode die toelaat zich het concrete toe 
te eigenen, een manier om een realiteit die niet door het den
ken gecreëerd is, te reproduceren. Het denken steunt veeleer 
op de aanschouwing en op de voorstelliug. De reconstructie 
geeft dus niet het ontstaan van het concrete zelf weer. Het 
denken onderzoekt de realiteit achtera.f, analyseert ze, re
construeert ze. Het abstracte is dus alleen een moment van 
het concrete, dat een Jevende eenheid is, en richt zich op de 
concreet geworden werkelijkheid, het produceert of schept ze 
niet. Zolang als de mens specuJatief of theoretisch handelt, 
zegt Marx, is het werkelijke van het denken onafhankelijk. 
Zo lang dus1 zouden we zeggen, ais de mens zich objectief 
gedraagt. Want in de praxis, zegt Marx, werkt het brein 
wel degelijk op het concrete geheel in. De filosofie wordt dan 
praktische filosofie. De constante vooropzetting is voor Marx 
dus dit concrete geheel, de ma.atschappij. Bn wat houdt die 
vooropzct ting in? Ze is een concreet gestruct ureerd geheel: 
bevolking, klassen, produktiewijzen, produktiebetrekkingen, 
families, de staa.t; een wereld van mensen met hehoeften en 
belangen, gevoelige wezens, in onophoudelijk contact met 
de natuur en met de maatschappij, subjectiviteiten die sa-
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men een Lebenswelt vormen - zo menen we <le beschri.ivinp: 
van Ma.rx te mogeu exµlidt.eren. Marx real!:eert dus terecht 
tegen Hegel die poogt alle realiteit tot het denkeu te reduce
ren, of die, omgekeerd, poogt uit het denken de realiteit. t.e 
reconstrueren. We hebben gezien.dat voor Marx het denken 
alt> een a.ct.ieve factor in de concrete realiteit van het geheel 
opgeva.t moet wordeu. 

Maa.r stelleu we preciezere vragen betrefferHle de rela.t.ic 
tussen het abstracte en concrete. We moeten de betekenis 
van de autonomie of van de afüankelijkheid van de abstracta 
begrijpen. Zo znllen we ontdekken wat het voor Marx exact 
betekent dat het werkelijke vertrekpunt het concrete geheel 
is. 

Men kan zich de vraag stellen, zegt Marx, of de eenvou
digst.e categorieën - de arbeid, de ruilwaarde, enz. - niet 
ook een historisch of natuurlijk hestaan hebben ona.fhanke
lijk van hun opgenomen zijn in het concrete geheel. Als dat 
het geval zou zijn, zou de realiteit zkh van het abstracte 
in de richting van het concrete ontwikkelen en zou het ab
stracte en structurerende denken in feite geheel de realiteit. 
bepalen. 

Marx antwoorf ça dépend (MEW 13, blz. 633). Hij geeft 
enkele voorbeelden. 

Het geld, zegt hij, kan heBtaa.n en heeft historisch v6or het 
kapitaal, de banken, de loonarbeid, enz. bestaa.n. Men kan 
dus -:eggen <lat de eenvoudigste categorie de uitdrukking is 
van dominantiebetrekkingen van een minder ontwikkeld gc
heel of van betrekkingen van onderschikking van een meer 
ontwikkeld geheel, die historisch reeds bestonden vooraleer 
het geheel zich ontwikkelde in de zin die door een concre
tere categorie uitgedrukt wordt (MEW 13, hlz. 633). Het 
is in deze zin, zegt Marx1 dat het abstracte denken, dat op-
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stijgt van hct eenvoudige naar het complexe, met het reële, 
historische proces zou kunnen overeenstemrnen. 

Men begrijpt dat Marx de relatie tussen het eenvoudigere 
(abstrac:t.e) en het concretere (het meer ont.wikkelde) genu
anceerd bekijkt. Het abstracte hestaat steeds binnen een 
een voudiger geheel of als de een voudiger categorie van een 
meer ontwikkeldc organisa.tic. Slcchts op zulke wijze hestaat 
hct. eenvoudige of het abstracte v66r het concrete. Het een
voudige drukt eenvoudiger verhoudingen van een minder 
ontwikkeld geheel of ondergeschikte verhoudingen van een 
meer ont.wikkeld geheel uit. In wa.t volgt zal de prioriteit 
van het eenvoudige, van het abstracte, nog meer a.an han
den gelegd worden. 

Er bestaan, zegt Marx, zeer ontwikkelde maar nog histo
risch onrijpe maatsr.happijvormen, Peru is een voorbeeld, 
wa.arin men <le boogste vormen va.n economie, bv. de coo
peratie, een complexe arbeidsdeüng, aantreft, maar waarin 
geen geld voorkomt (MEW 13, blz. 634). Het geld, deze hee] 
eenvoudige categorie, verschijnt dus, zegt Marx, in voile in
tcnsiteit slechts in de meest ontwikkelde toestanden van de 
maatschappij. De categorie doorschrijdt geenszins alle eco
nomische verhoudingen - wat ze nochtans zou moeten doen 
verrnits ze een eenvoudige en oude categorie, een fundamen
tele en onafüankelijke categorie, is. Het is mogelijk dat de 
eenvoudige categorie historisch vo6r de meer concrete cate
gorie voorkomt - zo was het geldwezen in het Romeinse 
leger zeer ontwikkeld, hoewel dat niet in de maatschappij 
zelf het gevaJ was - maar het is eveneens mogelijk dat de 
categorie in haar intensieve en extensieve ontwikkeling eer
der tot een complexe maatschappijvorm hoort, terwijl de 
meer concrete categorie vollediger in een minder ontwikkelde 
maatschappij ontwikkel<l was (MEW 13, blz. 634). 
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Het mooiste voorbeeld is dit van de arbeid. De arbeid 
lijkt een heel eenvou<lige categorie te zijn, zegt Marx. En 
toch - vanuit economisch oogpunt gezien - is arbeid een 
even moderne categorie als de verhoudingen die deze een
voudige abstract.ie voortbrengen (MEW 13, hlz. 6:14). Het 
is immers alleen het kapitalisme dat arbeid zonder meer, als 
bron van djkdom, kent. Men zou kunnen denken <lat hier
mee slechts de abstra.cte uitdrukking voor de eenvoudigste 
en oudste betrekking van de producerende activiteit van de 
mens gevonden is, zegt Marx. Dat is in sommige opzichten 
waar, zegt hij, in andere vals: 

"De onverschilligheid tegenover een bepaalde wijze van arbeid veT
onderstclt een zeer ontwikkelde totaliteit vau werkelijke arbeidssoor
ten, waarvan geen enkele nog de allesbeheersende ii;. Zo ontstaan de 
algemeenste abstracties überhaupt slechts bij de rijkste concrete ont
wikkeling, waarbij een kenmerk aan veel, aan aile, gerneenschappelijk 
is" (MEW 13, blz. 635). 

Dan houdt het kenmerk op, zo gaat Marx verder, i,;lechts 
in bijzondere vorm gedacht te kunnen worden. Anderzijds, 
zegt Marx, is deze abstractie het verstandelijke resultaat van 
een concrete totaliteit va.n verschillende vormen van arbeid. 
De onverschilligheid tegenover de bepaalde vorm komt im
mers met een maatschappij overeen waarin de individ uen 
gemakkelijk van het ene werk na,ar het andere kunnen over
stappen. De a.rbeid is hier niet alleen in de categorie, maa.r 
ook in de werkelijkheid, middel tot het scheppen van rijk
dom überhaupt geworden en heeft opgehouden ais bepaling 
met de individuen in een bijzonderheid vergroeid te zijn. In 
het kapitalisme, zegt Marx, wordt de arheid zonder meer het 
uitgangspunt van de economie. De eenvoudigste abstractie 
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dus, die de moderne economie de eerste pJaats geeft en die 
oeroud tm voor aJJe maa.tschappijvormeu ~eldig is, verschijnt 
ais abstractie toch enkel in de moderne maatschappij ( MEW 
13, blz. 635). Wat in de US, zegt Marx, als historisch pro
dukt verschijnt, verschijnt bij de Russen als natuurlijke aan

leg. Het rnaakt geen gering verschil, zegt Marx. De Russeu 
zijn barbaren met aanlcg om voor alles gebruikt te worden. 
De Amerikanen zijn geciviliseerden die inderdaa.d voor a.Iles 
gebruikt worden. Marx vat de gehele toedra.cht als volgt 
samen: 

"Dit voorbeeld van de arbeid toont t.reffend <lat zelfs de meest ab
stracte categorieën, onda.nks hnn geldigheid - precies wegens hun 
abstractie voor aile tijdperken - toch in de bepaaldheid van deze ab
stractie zelf evenzeer het pro<lukt va.i1 historische verhoudinge11 ûjn 
en hnn voJle geJdigheid slechts voor en binnen deze verhoudingen 
bezitten" (MEW 13, blz. 636). 

Hoe abstracter, hoe onafhankeUjker, zo moeten we zeggen, 
maar ook hoe onbelangrijker, want uit de historische context 
geUcht - terwijl zelfs de abstracta altij<l zelf het resultaat 
van historische verhoudingen zijn, waarbinnen ze alleen huu 
volle beteken..is verkrijgen. Marx legt dezelfde zaak nogmaals 
uit in de paragraaf 1 van de Einleitung. 

"Wanneer dus van produktie sprake is, is aJtijd sprake va.n produk
tie op een bepaal<le maatschappelijke ontwikkelingstra.p - van de 
produktie van individuen die in eeu maa.tschappij leven. Het zou 
dus kunnen lijken <lat we om iiberhaupt van de produktie te spre
ken, ofwel het hist.orisch ont.wikkelingsproces in zijn versdtillende fa
sen moeten achtervoJgen, ofwel bij voorbaa.t moeten verklaren dat 
we met één bepaald historisch tijdperk te ma.ken hebben, du.s bij
voorbeeld met de moderne b11rgerlijke produktie, die inderdaad ons 
eigenlijk thema is. Nochtans, aile tijdperken der produktie hebbe11 
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zeke1e kenmerken gemeen, hebben gemeenscha.ppeltike bepalingen. 
De produktie in het al.9emeen is een abstra.ctie, maar een verstandige 
abstra.ctie, voor zover ze werkdijk het gemeenschapppelijke op de 
voorgrond plaatst, het fixeert en ons dus herhaling bespa.art" (MEW 
13, blz. 616-617). 

Maar, zo gaa.t Marx verder, dit algemene is zelf veelvou
diJ.?; gestructureerd en valt in verschillende bepalingen uiteen. 
Sommige ervan horen tot alle tijden, andere bepalingen zijn 
gemeenschappelijk aan de modernste en de oudste tijdper
ken. Zo kan men zich geen produktie zonder enkele algemene 
kenmerken voorstellen. Maar wat in feite hun ontwikkeling 
begrijpelijk maakt, zegt Marx, zijn toch precies de elemen
ten die niet algemeen en gemeenschappelijk zijn. Men moet, 
zegt Marx, de bepalingen afzonderen die voor de produktie 
überhaupt gelden, om niet de wezenlijke verschillen uit het 
oog te verliezen (MEW 13, hlz. 617). 

Marx heeft dan ook het volgende verwijt aan de moderne 
economisten. Als ze bijvoorbeeld zeggen dat er geen pro
duktie zonder produktiemiddelen is, verwaarlozen ze de ver
schillen en houden ze slechts trivialiteiten over. Ze zeggen 
bijvoorbeeld dat er geen produktie zonder geaccumuleerde 
arbeid is en op die manier maken ze van het kapitaal een 
natuurlijke, universele en eeuwige instelling. Marx gaat ver
der met erop te wijzen dat het mode is aa.n de economie een 
hoofâstuk over de aJgemene voorwaarden van alle produktie 
te laten voorafgaan. Het resultaat is de reductie van de eco
nomie tot zeer eenvoudige bepalingen die in oppervlakkige 
tautologieën neergeschreven worden. Marx resumeert: 

"Er zijn a.an a.ile produktietrappen gemeenschappelijke bepalingen, 
die door het denken ais algemeen vastgelegd wordeu; maar deze zo-
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ii;enoemde algemene voonva<1rden iijn niets anders dan de abst.ra.r:te 
moment.en, door mi<l<ld waarvan g;een werkelijke historischc prodn~
tieti-ap bcgrep<::n wol'dt." (MEW 1 :1, blz. 620). 

Ondertussen zijn we rijk gedocumeuteerd om te kunnen 
begrijpen hoe Marx de verhouding tusscn het concrete en 
hct abstra<:tc opvat. Laten we samenvatten. Wat is voor
eerst het abstracte'? Ilet is het algemene en als <lusdanig 
voorwo.arde - va.n en in een coucrete constellatie, eventueel 
algemene voorwaarde van alle constellaties. Het algemene of 
het abstracte bestaat slec.hts uitzonderlijk op zichzelf, want 
het is in foite meestal het abstracte van een concreet geheel. 
Het is het algemene, het gemeenschappelijke1 dat eventu
eel tot aile tijden hoort en zich dus van het begiu tot het 
einde doorzet. Marx zelf beklemtoont hoe men zich aan 
dit algemene kan vergrijpen, in die zin dat men er te veel 
kan wensen nit te trekken - met name eeu begrip van de 
concrete constellatie zelf. llit het voorkomen van dergelijke 
algemeenheden valt de ei!¾en aard van een bepaal<le maat
schappijformatie of van een economisch tijdperk niet aJ te 
ldden. De reductie van de werkelijkheid tot dergelijke a.lge
rneenheden is een re<l11ctie tot trivialiteiten en men is dan 
niet meer in staat de verschillen tussen de produktiewijzen 
te zien; uiteindelijk begrijpt men niets meer. Of wel bete
kent het volstrekt onhistorisch denken, <loor overaJ dezelfde 
trivialiteiten op te sporen, ofwel is het de poging om uit het 
abstra.cte en algemene, zoals Hegel doet, de ontwikkefrng zeJf 
te trekken. Dan wordt noodzakelijkerwijs alles met alles ge
lijkgeschakeld en geïdentificeerd met de abstracte begrippen 
zelf, vermits deze onmiddellijk zelf alle werkelijkheid zijn of 
reeds zelf de gehele werkelijkheid in zich bevatten. 

Moeten we dus niet veeJeer het concrete geheel als een 



ProdurcrN1 orn te producer(m 

Gt:.stalt, a.ls Pen be.tE'kt•nisgelwel, opvatten, en wel zo dat de 
sorn va.u de abstra.ct.a or algemene clementen die men eri11 
a.antreft, nog niet toelaat het geheel te begrijpen, omrla.t het 
n11 eenmaal nwer is dan de som van de delen, na.rnelijk, de 
spedfü,ke economische of maatschappelijke constellatie zelf? 
We menen inderda.ad -· wat wel enigs7.ins tegen de tenden~ 
van Ma.rx i.ndrnist - dat we de verho11diJ1g tusscn het ab
stract.e en het concrete moeteu begrijpen a.ls deze tussen de 
delen en het geheel van een Gestalt, die een strnctuur, een 
Gliedcrtmg is, zoals Marx zelf zegt. Dat is in feite de con
ceptie van Marx, althans is het die conceptie die hij in de 
praktijk brengt, zonder evenwel alti.id tot consequentie in 
staat te zijn. Als men van het concrete vertrekt, zoals Marx 
het wiL is het gevolg dat het abstracte of het algemene al
tijd reeds het ahstracte of het algemene va.n dit bepaalde, 
concrete is, zich aJs het ware binnen dit concrete bevindt, 
als iets <lat van het geheel zelf zijn zin verkrijgt. 

Maar dan moeten we Marx tegenspreken als hij de arbei<l 
van de Amerikaan en van de Rus ais equivalent beschouwt. 
Het is duidelijk dat hun arbei<l struc.tureel verschilt, vermits 
hij in een totaal verschillendc maa.tschappelijke constellatie 
thuishoort. We ontkennen zekcr niet dat het mogelijk is 
datgene op te sporen wat in verschifümde constcllaties iden
tiek is, maar <lergelijke identiteiten hebhen maar een gering 
belang, vermits ze hun betekenis verkrijgen van het geheel 
waartoe ze behoren. 

Wat ka.n bijvoorheeld het belang zijn van de algemene 
uitspraak dat er geen arbeid zonder produktieinstrumenten 
voorkomt? Zowel de zin van de arbeid als die van de produk
tiemiddelen moet immers bepaald worden va.nuit de struc
tuur waarbinnen die elementen zich bevinden. De uitspraak 
is waar en men kan systematisch pogen dergelijke algemene 
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waarheden op te sporen. Maar men zal zich vrnchteloos 
inspannen, vermits het. beslissend is ze in de concrete con
steJlat.ie onder te brengen. Het is evident da.t de arbeid van 
de Amerika.an en die va:n de Rus iets gemeenschappelijks 
bezitten. Maar deze i<lentiteit weegt weini1?; zwaa.r als men 
bedenkt <lat er geen weg loopt van het a]gemene concept 
na.ar de wncrete maatschappelijke constellatie. Marx denkt 
dat hij herhalingen kan vermijden door de algemene ken
merken op te sommen. Missc.hien, maar wat is het belang? 
Het procédé is <laarenboven gevaarlijk, zoals al evenmin de 
algemene tendens om het aJgemene en het abstracte op te 
zoeken onschuldig is. Geneigd om de opzoeking te minima
liseren, zal men immers al te licht tot. het besluit komen 
<lat het algemene nu eenmaal het algernene is, men zal aJ te 
vlug menen dat zijn functie in aile constellaties, waarin men 
het meent aan te treffen, dezelfde is. Niets is minder zeker. 
Trouwens hoe kan men er a priori zeker van zijn <lat een 
of an<lere algemeenheid tot een of andere maatschappelijke 
consteUatie hoort? Het voorbeeld van de afwezigheid van het 
geld in Peru hewijst de onmogelijkheid van het procédé. Er 
loopt geen weg van het aJgemene naar het concrete. Aileen 
het omgekeerde is niet zinloos. Men moet. dus observeren, 
toekijken - en pogen te begrijpen. Het is de realiteit die 
daarbij het vertrekpunt is. De klemtoon op de opsporing 
van het algemene is waarscltijnlijk de eerste stap in de rich
ting van het bezwijken on<ler de verleiding om de geduldige 
uitwerking van het specifieke begrip van het concrete ach
terwege te laten, en het is misschien reeds de poging om het 
concrete vanuit het algemene begrip te reconstrueren. Marx 
heeft zich niet volledig bevrijd van die impliciet dialectische 
methodiek. 

Dat merkt men ook als Marx het concrete das Kombi-
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niertf: en iloS 1/,usmnmcngt.·wachsnc noemt. 1kt i8 a.lsof ht•1. 
t.oclt we(~r niets amlers dan ee11 :;0111 van a.hstra.cta is. lfrt 
is alsof Ma.rx het c:oncrcte todi niet a.Js een structuur, ais 

een Gl-icclc-nmy. ais een :âuvolle eeuhcid, a,h; een Gf:slall di~· 
llÎ(~t met. de :=;om van de <'Onstitttercnde elemcntcn sarnen

valt, wil begrijpen. Marx lijkt d(' a.b8tra.,t.a. te willen wmbi-
1w1·en, t'll missdtien zict. hij ondanks alles het. conne1.e toch 
als hct. gehee! van de spedfieke combinat.ies va,n de :;amen

stellende clemeuten. ln dat geval is <le a.rbeid bij begin en 
einde van de geschieden is toch wecr dezelfde en blijft het geld 
hetzelfde geld zonder ver1ies of zonder winst van betekenis 
in welke constellatie het ook optreedt, in de kapitalistische 
maatschappijstructuur of in welke audere ook. Door zo te 
werk te gaan, houdt Marx uitejndelijk niet veel meer over 
van de sperifi.citeit van een economisclte of sociale constel
latie, en wat uog meer is, hij zet de <leur wagenwijd open 
voor de verleiding om de p;eschiedenis va.nuit algemeenheden 
te construeren. Dat is misschien de enige weg voor wie de 
ontwikkeling, de wet, de gedetennineerde loop van de ge
sc.h iedenis, wil ·ontdekken '. Marx is blijk baar niet bereid 
om van dergelijke gesdùedenisvisie afstand te doen. Maa.r 
in werkelijkheid begrijpt hij het concrete geheel als het reële, 
als betekenisvolle structuur, die men moet opsporen, obser
veren, heschrijven. Heel zeker kan men de overgang van de 
eue ma.atschappelijke constellatie naar de andere observe
ren. Maar hiervoor is vereist dat men vooreerst de struc
turen, de gehelen, begrepen heeft, en we zien niet hoe men 
ze als de opeen volging van abst·mcta zou kunneu construe
ren. Men zou het recht moeten kunnen opeisen orn de ab
stracta op zich te nemen, zeker te zijn dat ze zich hoe da.n 
ook doorzetten, en zodanig da.t de wncreta. er effectief door 
gedetermineerd zijn. Maar het is Marx zelf die dergelijke 
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gedachten~ang in twijfeJ trekt. 
We zuHen zien <lat Marx ons nog andere argumenten a.an 

de hand doet die onze opvatting bevestigen: maar <lat hij 
steeds weer dubbelzinnig blijft, zelfs als hij de geschiede
nis vanuit het huidige ogenblik - va.nuit het kapitalisme -
overschouwt. Hij legt die gedachte uit in de laatste bladzij
den van de tekst die we nog aJtijd volgen. 

"De burgerlijke maatschappij is de meest ontwikkelde en de meest 
gedifferentiee1de historische maatschappij die er is. De categorieën 
die ha.ar voonvaarden uitdrukken, hct begrip van baar struct.uren, 
la.ten tegelijk toe de structuur en de produktieverhoud.ingen van alle 
types van verdwenen maatschappijen te begrijpen" (MEW 13, blz. 
636). 

We moeten dadeJijk een vraag stellen. Op basis waar
van poneert Marx dat de burgerlijke maatschappij de rneest 
ontwikkelde maatschappij is? De reden kan toch niet zijn 
dat ze uiteraard de laatste maatschappijvorm is'! Marx in
sin u~ert dat de laatste vorm ook de beste vorm is, omdat 
zc <le meest ontwikkelde en de meest gedifferentieerde is. 
Maar waarom? Waarom zou er in de geschiedenis een con
tinuïteit steken die in stijgende lijn verloopt? Waarom zou 
men aile verdwenen vormen met de maatstaf van de laatste 
moeten meten? Marx zal het ons direct nader verklaren. 
AIieen vrezen we dat hij de meest ontwikkelde en de meest 
gedifferentieerde organisatie deze noernt die nu eenmaal de 
samenvatting is van het grootste aantaJ abstract,e en aJge
mene kenmerken - die blijven wat ze zijn, op zich, maar 
in een complexe totaliteit verenigd. We menen dat we de 
vraag naar de meest ontwikkelde maatschappijvorm op een 
andern manier moeten beantwoorden, dat we ons namelijk 
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een oordccl moete11 vormcn over de structurering1 over de 
Gestalt, over de algemene belichting1 zoals Marx straks zal 
zeggen, en niet door de ingewikkeldheid van de organisatie 
te bekijken. 

Dat Marx spontaan denkt dat de laatste vorm de sleutel 
is voor de vroegere vonnen, zegt hij allegorisch: 

"De ana.iomie van de mens is eer, sleutel tot de anatomie van de 
aap" (MEW 13, blz. 636). 

De veronderstelling van Marx is in<lerdaad dat de geschie
denis een continue stijgende lijn is en dat effectief de bur
gerlijke maatschappij, of het kapitalisme, de beste van alle 
vormen is. We zien niet dat hij een rechtvaardiging van dat 
'geloof' kan geven. En hij kan <lat des te minder ùa.a.rrnate 
hij a.an het bestaan van concrete structuren belang hecht. 

Dat Marx niettenùn zeer genuanceerd denkt, ziet men in 
wat onmiddellijk volgt. De virtualiteiten, zegt Marx, kunnen 
rnaar begrepen worden als de hogere vorm zelf reeds gekend 
is (MEW 13, blz. 636}. 

Hier stemmen we in, want het betekent dat we het verleden 
'noodge<lwongen, vanuit ·ons heden begrijpen. Het verleden 
is immers het verleden van het heden, of het staat er eventu
eel in contrast mee. Dat betekent echter niet dat het heden 
de absolute sleutel van het verleden is. Het wil wel zeg~t 
dat we het verleden vanuit onze. eigen ervaring ondervragen. 
De houding is kriHsch - ook en zelfs op de eerste plaats 
tegenover de actualiteit. We zullen zien dat Marx tegenover 
dergelijke opvatting gunstig gestem<l is, en ze zelfs als zeer 
vruchtbaar opvat. 

Men zegt dat de burgerlijke economie <le sleutel van de an-
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tieke economie, cnz. is, zegt Marx (MEW 13, bb;. 6:{6). Nif"t. 
zo er.hter d,tt alle verschillcn uitgewist worden en da,t men 
overal in feite de burgerlijke maatschappij projedeert. Men 
kan, ze~t Marx, schatting en tienden, cnzovoort, begrijpeu 
wanneer men de grondrente kent. Maar men moet ze er niet 
mee identificeren. En da.ar de burgerlijke maatschappij zelf 
een contradictorische ontwikkeJingsvonn is, zullen verhou
dingen van vroegere vormen er vaa.k slechts bedorven of in 
verklede vorm .in aanwezig zijn. 

"Ais het <lus waar is dat de categorieën van de l.>Urgcrlijke economie 
een waarheid voor alle andere maatschappijvormen bezitten, dan is 
<lat met een korreltje zout te nemen'' (MF.W H, hlz. 636). 

De verschillen hlijvcn wezenJijk, zegt Marx. De zoge
naamde historische ontwikkeling berust überhaupt op het 
feit dat de la.atste vorm de voorbije trappen als tra.ppen naar 
zichzelf toe beschouwt, en, zo zegt Marx, daar ze zelden en 
slechts onder hecl hepaalde voorwaarden in staat is zichzelf 
onder kritiek te brengen, vat ze ze alti.id eenzijdig op (MBW 
13, blz. 636). Men moet immers zijn eigen kritick uitsprekcn 
(MEW 13, blz. 637). 

,\ Dat is belangrijk! Wa.nt het betekent <lat we per slot van 
rekening de geschiedenis moeten aanpakken vanuit de kritiek 
op onze eigen maatschappelijke constellatie, wat wil zeggen 
dat we vanuit nefaste, ongelukkige ervaringen vertrekken, 
die we met haar gemaakt hebben. 

Maar aarzelt Marx niet? · 

"ZoaJs überhaupt bij elke bistorische, sociale wetenschap, valt bij 
de gang van de economische categorieën altijd te onthouden <lat, 
zoals in de werkelijkheid, zo in het hoofd, het subject, hier de mo-
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deme burgerlijke maatschappij, gegeven is, en dat de categorieën 
dus bei1taansvormen, bestaansbepaJingen, vaaJc alleen .i.faonderlijke 
aspecten van deze bepaalde maatschappij, van dit subject uitdruk
keu, en dat ze dus ook wetenschappeiijk gcenszins daar eerst begint 
te bestaan, waar nu van haar ais zodanig sprake is . . . ln a.ile maa.t
schappijvorrnen zijn het bepa.aJde produktievoorwaarden die a.an aile 
andere hun rang en hun belang geven. Er is een algemene belichting 
waarin a.lie kleuren baden, en die ze hnn eigenheid geeft" (MF,W 13, 
blz. 637). 

Voor Ma.rx dus is het vertrekpunt van de econornische we
tenschap de concrete constellatie, een gegeven, <lat bijgevolg 
niet uit al~emene elementen afleidbaar is. We moeten blijk
baar veeleer de algemeenheden vanuit het concrete J?;eheel 
begrijpen. We moeten ze in de algemene belichting hou
den, waarover Marx spreekt, belichting die ze hun specifieke 
betekenis gceft en ze wijzigt ( modifizie1-t). 

"Er is een bijzondere ether die aan ail.es zijn specifiek gewicht geeft" 
(MEW B, blz. 637). 

Het kapitalisme bijvoorbeeld is de economische macht van 
de burgerlijke maatschappij. Het moet het vertrekpunt en 
het eindpunt zijn, en het moet v66r het grondeigendom ont
wikkeld worden, zo zegt Marx (MEW 13, blz. 638). Na ze 
afzonderlijk beschouwd te hebben, moeten we hun wissel
werking begrijpen. Marx zegt: "Men kan de grondrente niet 
zonder het kapitaal begrijpen, maar men begrijpt wel het 
kapitaal zonder de grondrente,, (MEW 13, blz. 638). Marx 
schrijft dus opnieuw dat de Gestalt, de Gliederung, die niet 
de loutere som van de elementen is, dominant is. We moe
ten dus vooreerst het kapitalisme begrijpen alvorens er de 
voorwaar<len van te kunnen bepalen. 
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Het zou dus vaJs zi.in, zegt Ma.rx. de ecouomi:sd1<• cate.!!:O
rieën in de opcenvol~ing van hun historische a.ctiC' voor te 
stellen. "'Hu n opeenvoJging is, integcn,lccl, bepaaJd ctoor <le
rela.tie <lie ze onder elkaar in de moderne lmrgerlijke maat
sd1appij bezitt.en en die precies de orngekeerde verhouding 
is van hu11 khtarblijkelijk 11at.uurlijke orde of van hun histori
sche ontwikkeling" (MEW 1;1, blz. 638). Het gaat 11iet, zegt 
Marx, over de positie die de economisch~ betrekkingen histo
risdt in de opeenvolging van de maatschappijtypes !)ezetten. 
"Het 12:aat over hun structurering l Gliedf'T'ung] in dE\ schoot 
van de heden<laagse ma.atscltappij" ( MEW 13, blz. 638). Be
Jangrijk is dus de structuur, en ze kan niet automatisch uit 
de bestaandc clemeuten afgeleid worden. 

Hoe kunne.n we dan a priori wetcu dat cen bepaaJdc 8trac
tu ur zich zal voordoen en welke relatie ze met het verledeu 
zal onderhouden'! Het vertrekpunt is irnmers wat zidt voor
<loet, het gegeven. De geschiedenis is een discontinue opeen
volging van strncturen. 

4 Marx, Engels en de dialectiek 

Tot nu toe hebben we Engels buiten schot gelatcn. Engels is 
overtuigd <lialecticus. Marx, zo hebben we begrepen, heeft_ 
tot Hegel een dubbelzinnige verhouding, hoewel hij, zoaJs 
Engeb, in intentie dialectische bekommernissen heeft. Zo 
spreekt Marx in een brief a.an Engels van 16 januari 1858, 
uit de periodc van Zur i1:1·itik der politischen Okonornie over 
de Logik van Hegel, waarvan hij, zegt hij, veel hulp ouder
vonden heeft: 

"Als ooit weer tijd voor dergelijke werktm komt, zou ik grote Just 
hebben, in twee of drie drukvellen het rationele aan de methode die 
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Hegel ontdekt, maar te~elijk gemystifieerd heeft, voor het gezondt'. 
mcn,;e11verst.a.ncl t.ocf!,ankdijk I.e ma.ken" (MF,W 29, blz. 2(i0). 

We weten hoe krampachti~ Marx µoogt Hegel aa.n zijn 
kant te houd<m. Het is zeker dat. hij altijd gcfiloi-iofeerd heeft 
va.nuit zijn geloof in e~n wetmatigheid van de gcsc:hiedenis. 
En per slot. van rekening is de <lialectiek voor het han<lha
ven va.n dat geloof noodza.kelijk. Maa.r men mag veronder
stellen dat Ma.rx nooit a.bsoluut zelfvcrzckerd noch ook ooit 
absoluut met zijn dialectische methode tevreden was. Het 
is misschien het enige methodologische punt waarin Marx 
en Engels vcrschillen. Hoe dan ook> dnidelijk is <lat F,ngels 
steeds zondcr aarzelen voor de dialertiek gekozcn hc~ft. Dat 
blijkt helder uit zijn recensie vau Marx' Zur Kritik der po
litischen Ôkonomie, die we zo <la<lelijk zullen volgeu, en die 
ans in de gclegenheid stelt bondig Engels met Marx te con
fronteren. We znllen nogmaals zien ·dat Z.ur Kritik, evena,ls 
de Grundrisse, als van zelf voor dialectisering in ,tanmerking 
komen, ja <lat de dialectiek in ½ur /{ritik vcrmoedelijk in
tentioneel is. Met welke restricties zullen we in ecn andere 
tekst van Ma.rx begrijpen - in het nawoord bij de tweede 
uitgave van Het Kapitaal, waa.rin Marx een la.atste keer zijn 
methode uiteenzet. \Ve bespreken vooreerst dat nawoord en 
het is slec.hts <laarna <lat we de recensie van Engels benade
rnn. 

In het na.woord beaamt Marx vooreerst de weergave van 
zijn methode doOl' een zekere Russische recensent. Voor deze 
laatste is Marx de wet van de fonomenen op het spoor. Er 
zijn ontwikkelingswetten die met noodzaak werkza.am zijn, 
ook al zijn de mensen zich <laar niet van bewust. Marx be
schouwt de maatschappelijke beweging als een natuurproces 
dat zich onafhankelijk van de wil, van de plannen, van het 
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lww11st.1/,ij11 va.n d0 11w118<'11, doorz<'I,, dal, iJ1te~0.nd<,oJ IH~t be
w11:-;!.1,ij11. d<' wil <'n d<' p[;-i.1111<'n va.11 d<' HH'l18E:'H bepa.all.. Er 

Î8 ni<•t. een <'nkel0 wet, 111,1.a.r iedPr t.ijdpNk heeft. ;i;ijn eige11 
W<'I. ( h, hl;i;. X X II). l<'dN<\ t. i.id is 0c11 or~a.ni8ch geh eel, zep;t 
Marx.. DP uitspraak h<•rin nNt. ons .i..an r.i_jn tru!thodologischc 
refl<\<·tic::; nit. de (/ntwl,ri~sc. l11 H...t. Aapitaal noernt Ma.rx 
zijn methode 11itdr11kkelijk diaJectisch. Maar hij v<·r,,et. E!r 

:drh tegen nwt. H0gel op el'n hoop gegooid tE' won.leu. Men 
moet aHeszins de voorst<,Hin~swijic fornwel van de onder
zoekswijze onderscheiden, ze>gt Ma.rx. H<•t onder:wek rnoct 
;i;ich de st.of in dNaH t.oe~igenen, haar vcrschillende ontwik
kelingsvorrnen a11alyseren Pll er (le intH'rlijk<' hand vau ach
terhalen. Eersi na(la.t. deze arbeid voltooi<l is, ;;;egt Marx, 
kan de w0rkclijk<) beweµ;ing weegegeven worden. Gclnkt dit 
en spiegeh zidt nn het levC'n va.n <ic stof ideëel weer, da.n kan 
het er na.ar uit.zien da.t mC'n met <'eu apriorisdte corn,tructie 
te mal<e11 hœft. 

Het opzoekingswerk it- dns een analyse, zoals wc in de 
Einleitung gelecrd lwbben. Maa.r de elementen moeten dic
nen voor de reconstructie va.n een c:onc.retc samenhang. We 
weten hoe moeilijk de verhouding tussen de analytisdte ele
menten en d0. concrete constellatie ligt. Marx zwijgt hier 
over <leze moeilijkhedert. 

Uij ga.at ;ils volgt verder: 

"Mi.in <lialcctiscbe methocJ., is in wczcu uiet skcht!! ven;chillencl van 
de hegeliaa,usc, ma.a.r staa.L er lijnrecht mee in t.egenst.dling. Voor 
He!!;el is hct dcnkproces, da.t hij o.nder de na.am van 1dce zeJfs tot eeu 
zelfstandig irnbjcct hcrleidt, de schepper va.n het. werkclijke, welke 
slechts het uiterlijke versd1ijnsel va,n <lit proccs vormt. Daarentegen 
is h\i mij hct ideële niets anders dan l,d in hct menselUke brein 
~et.ransformccrcle en vert.a.a.Ide ma.t.eriël<:" (h, hl)',. XXII). 
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Marx denkt dus - i.n volstrekte overeenstern miug nwt l·'.n-
---t> gels - Heg<>.l afgewczen te hebb<'n. ln foite wrlood1('flt h.ij 

een oppervla.kkige vcrsie van het hegelianisme, <le iogezep.;d 
spirituelc Hegel. Wa.nt men zet de <liafodiek aJleen buiten 
spel als men de idee van een nooµzakelijke gang van de gc
schiedenis afwijst, ais men ophoudt de a.bstra.cte dcrnenten 
ais a.bsolutc op zich besta.a.nde dingen, die blijven wat ze 
zijn, in wclke concrete constellatie ~e ook terechtkomen, op 
te vatten, als men een zekere discontinuïteit in de geschie
denis aanvaardt, dit .is, als men de idee van een concret.e 
constellatie volledig ernstig neemt. Hct volstaat inderdaad 
de abstra,cte elementen aJs onafhankelijke dingen op te va.t
ten om in reconstructiepogingen te hervallen. 

Marx zet dus effectief het werk van Hegel verde.r. Hij wei
gert ook Hegel als een dode hond te beschouwen. Daarom, 
zegt hij, sprak ik me uit aJs leerling van deze grote denker 
en kokctteerde zelfs hier en daar in het J1oofdstuk over de 
waardetheorie met de hem spedfieke uitdrukkingswijze. 

''De mystificatie, waa1011der de <lia!ectiek bij Heg,el te lijden heelt, 
neemt geenszins weg <lat hij de eei-ste was die volledig en bewust haa.r 
algemcue bewegingsvormen uiteenzet.te. Zij staat bij hem op de kop. 
Men moe1. haar onderstebove11 keren om in het mystieke hulsel de 
rationele kern te vinden" (K, blz. XXIII). 

Volstaa.t het om Hegel op zijn kop te zetten'! Is cr gecn 
vuiltje meer aan de lucht ais de idealistische dialectiek ma
terialistisch wordt't Dat is onbegrijpelijk. Marx denkt de 
noodzakelijke gang van de geschiedcnis te kunnen bevesti
gen en tegelijk Hegel a.an de deur te kunnen zetten. Hct is 
zeker dat Hegel zo direct fangs de achterpoort terug binnen 
is en opnieuw het toneel beheerst. 
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"In haar mystieke vorm werd de dialectiek een Duitse mode, omdat 
zij het bestaande scheen te verheerlijken. In haar rationele gedaante 
is de dialectiek voor de burgerij en voor haar doctrinaire woord
voerders een ergernis en eeu gruwel, omdat zij met het positieve 
begrip van het bestaande tegelijk ook het begrip van de negatie, 
van de noodza.kelijke ondergang erva.n omvat, iedere onstane vo.rm 
bescho11wt in het verloop van zijn ontwikkeling, dus ook naar het 
wezen van zijn vergankelijkheid, zich door niets laat overbluffen en 
naar haar aard kritisch en revoJutionair is" (K, blz. XXIII). 

Men begrijpt dat Marx in de dialectiek de mogelijkheid 
erkent om een noodzakelijke gang van de geschiedenis te 
belijden. Hiervoor is de negativiteit een der middelen. Maar 
Marx begrijpt misschien onvoldoende dat de negativiteit en 
de contradictie in de hegelia.anse d.ialectiek de roi vervullen 
alles met alles gelijk te schakelen, begin en einde aan eikaar 
te knopen, van alles een enkele grote noodzakelijkheid te 
maken. 

Observeren we nu hoe Engels vroegtijdig de uiteenzettin
gen van Marx in zuiver dialectische richting ombuigt. On
middellijk na het verschijnen van Zur K ritik der politischen 
Ôkonomie pu bliceert Engels een recensje. In het tweede deel 
va.n die bespreking heeft Engels het over de methode (MEW 
13, blz. 472-477). Engels heeft klaarblijkelijk de Einleitung 
tot de Grundrisse niet gelezen. De tekst zelf werd ook pas 
in 1902 ontdekt (MEW 13, nota 402, blz. 707). In een brief 
van 2 april 1883 spreekt Engels over een Abriss über Dialek~ 
tik die hij in de nalatenschap van Marx ontdekt heeft, "den 
er schon immer a.usführen wollte" (MEW 36, blz. 3). Mis
schien betref t het onze Einleitung. In dezelf de brief voegt 
Engels toe: "Hij heeft ons steeds de stand van zijn werken 
verborgen [verheimlicht]" - een uitla.ting die erop wjjst dat 
een zekere discrepantie tussen het denken van Marx en dit 
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van Engels denkbaar is. Ondertussen heeft Engels alvast 
Marx' eerste boek dialectisch geïnterpreteerd - en, zoals 
we gezegd hebben, zulke duiding ligt zelfs voor de hand. 

De dialectiek, zegt Engels, in de abstracte, speculatieve, 
vorm waarin Hegel ze ons nagelatcn heeft, was niet bruik
baar. Ze was fundamenteel idealistisch, terwijl Ma.rx ma
terialist is. Hegel vertrekt va.n het zuivere denken, Marx 
vertrekt van de werkelijke gegevens, van de hartnackigsten 
Tatsachen. Toch was ze, zegt Engels, van al wat men kende, 
het enige denken waarbij men kon aanknopen. Geen enkele 
van de tegenstanders van de grote dialecticus had bressen in 
haar stoutmoedige constructie kunnen schieten. Voor alles 
was het dus nodig de hegeliaanse methode aan een grondige 
kritiek te onderwerpen (MEW 13, blz. 473). Wat Uegels 
denkwijze kenmerkt, zegt Engels, is de enorme historische 
zin. Hoe idealistisch de vorm ook was, toch ging nog altijd 
zijn gedachtenontwikkeling parallel met de ontwikkeling van 
de wereldgesclûedenis, en de laatste moet eigenlijk de eerste 
rechtvaardigen. Al werd daardoor ook de juiste verhouding 
op haar kop gezet, toch kwam overal de werkelijke inhoud 
in de filosofie binnen. Hij was de eerste, zegt Engels, die in 
de geschiedenis een ontwikkeling, een innerlijke samenhang, 
poogde te ontdekken. Deze opzienbarende opva.tting van de 
geschiedenis was de rechtstreekse theoretische voorop:betting 
van de nieuwe materialistische opvatting, en da.t was reeds 
een aanknopingspunt voor de logische methode (MEW 13, 
blz. 474}. 

We gaan niet in op Engels oppervlakkige lectuur van He
gels dialectiek. Had Feuerbach niet reeds bressen in de hege
liaanse dialectiek geschoten? Rad de jonge Marx Feuerbachs 
kritiek niet overgenomen? En moet de innerlijke samenhang 
die Hegel in de geschiedenis ziet, niet nagetrokken worden? 
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Hegel vat de geschiedenü, zo op dat de identiteit van alles 
met alles moet blijken. Engels daa.rentegen meent <lat Hegel 
een echte inhoud in de filosofie binnengebracht heeft. Marx 
heeft moeizaa.m uit de hegeliaanse logica. de kern losgepeld, 
zegt Engels, hij heeft de dialectische methodc van haar idea
listische verrnomming ontdaan (MEW 13, blz. 474). Alsof de 
dialectiek niet het middel zou zijn om alles met alles en met 
de idee of met het abstracte gelijk te schakelen, alsof men, 
ook al vervangt men de Idee door het materiële proces, tot 
iets anders dan tot een idealistisch resultaat zal komen, alsof 
dat proces dan zo verschiHend zal zijn van de conceptuele 
constructie waartoe alle dialectiek zich reduceert! Engeb 
spreekt van een resultaat dat de ontdekking van de materi
alistische Grundanschauung bijna evenaart. 

De kritiek van de economie, zegt Engels, kon nu, zeJfs na. 
de ontdekking van de methode, op twee versc:hillende ma
nieren opgevat worden: historisch en logisch. Daar in de 
geschiedenis, zoals in haar litera.ire afspiegeling, de ontwik
keling im ganzen und grossen van de eenvoudigste naar de 
meest complexe verhoudingen voortschrijdt, verstrekte de 
literair-historische ontwikkeling van de politieke economie 
een natuurlijke leidraad. En grof gezien, zegt Engels, zouden 
economische categorieën daarbij in dezelfde opeenvolging als 
in de logische ontwikkeling verschijnen. Deze vorm heeft 
blijkbaar het voordeel hclderder te zijn, daar de werkelijke 
ontwikkeling gevolgd wordt (MEW 13, blz. 475). Evenwel, 
zegt Engels, de geschiedenis gaat vaak sprongsgewijs en in 
zigzag en men zou ze dus overal moeten opzoeken en vervol
gen, waardoor men niet alleen minder belangrijk materiaal 
zou moeten bespreken, maar ook de gedachtengang vaak zou 
moeten onderbreken. Bovendien, zegt Engels, kan men de 
geschiedenis van de economie nict opstellen zonder die van 
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de burgerlijke economie te schrijven, en daarmee zou de ar
beid oneindig zijn, daar aile voorbereidingen onthreken. De 
logische werkwijze alleen was dus geschikt. 

"Deze is inderdaad niets anders dan de historische, maa.r ontdaan 
van de historische vomi en van de storende toevalligheden. Waarmee 
deze geschiedenis aanvangt, da.armee moet de gedachtengang even
eens aanvangen, en zijn verdere voortgang zal niets anders zijn dan 
het spiegelbeeld, in abstracte en theoretisch consequente vorm, van 
het historisch verloop; een gecorrigee.rd spiegelbeeld, maa.r gecorri
geerd volgens wetten, die het werkelijk historisch verloop zelf aan
geeft, waarbij elk moment op het ontwikkelingspunt van zijn voile 
rijpheid, van zijn dassiciteit, heschouw<l kan worden". 

Maar hebben we niet geleerd dat de gehele methodolo
gie van Marx veeleer steunt op het f eit dat de geschiedenis 
een gegeven is, dat men als het ware moet afwachten om 
te weten wat er zal gebeuren? Moeten we de verschijnselen 
niet bespieden, alvorens in staat te zijn van hun logica te 
spreken? Als dat zo is, is het met de strenge logica in de 
geschiedenis gedaan, vermits ons standpunt, onze actuali
teit, onze kennis van de kapitalistische realiteit de voorop
zetting is. Er is dus het kapitalistische of het marxistische 
standpunt, maar er is geen logica, die van het abstracte naar 
het concrete, van het eenvoudige naar het complexe, van het 
verleden naar het heden, en naar de toekomst, voortschrijdt. 
Er is veeleer omgekeerd een logica die van het heden naar 
het verleden loopt. We moeten de gebeurtenissen vervolgen, 
maar precies omdat er geen absoluut a priori is dat va.nuit 
het abstracte vertrekt om bij het concrete te belanden. De 
verschillende Gestalten hebben het primaat en er is geen 
strenge deductie van de ene constellatie uit de andere. Er is 
dus eveneens geen mogelijkheid om streng het noodzakelijke 
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en het toevaJligc, het wetmatige en <le mem,elijke mcdebepa
ling te scheiden en te onderscheiden. Ook de wetten stellen 
we op basis van de gegevens, va.n de gegeven conte..xt, vast. 

Voor Engels gaat de ontwikkeling gewoon van de rnee8t 
üenvoudige naar de meüst complexe verhoudingen. En voor 
Marx? We moeten minstens zeggen <lat volgens Marx de si
tuatie weinig duidelijk is. Marx ziet de problematischc kant 
va.n zijn metho<lologische constructie. Er is hct voorheeld 
van dü complexe rclaties waarin de meest eenvoudige ca
tegoricën o.nthreken -· het geld in Peru waa.r de economie 
nochtans zeer ontwikkeld is. De geschiedenis begint met 
de a.rbeid_ Maar de arbeid in de primitieve gemeenschap
pen is niet dezelfde a.ls die in de burgerlijke maatschappij, 
waar hij nochtans een zeer abst.racte categorie is_ Als men 
Marx leest, heeft men veeleer de iudruk <lat de logica aan de 
Tealiteit ondergeschikt is, dat de kapitalistische maatscha.p
pij vanuit de gegevens 'gcconstrueerd' wordt. Voor Engels 
daa.rentegen Ï8 eerder het omgekeerde waar. De gesc.hiedenis 
wordt opgebouwd vanuit een vooronderste!de logica - Cod 
alleen weet waar Engels ze gehaald heeft. Het kapitalisme 
is er veeleer een element in de logische ontwikkeling dan een 
gegeven dat 1,ich in zijn realiteit aan ons opdringt en onr,e 
visie vormgeeft_ 

Hoe functioneert dat alles, vraagt Engels. Wc vertrckken 
vanuit de eenvoudigste verhouding en wc analyscrcn die. Bij 
Marx daarentegen leren we dat elke eenvou<lige relatie deel 
uitmaakt van een structuur. Vermits er een verhouding is, 
zegt Engels, zijn er twee ka.nten. Elk der kanten wordt op 
zich beschouwd. Hieruit komt hun verhouding, hun wissel
werking, te voorschijn. Er zullen, zegt Engeh,, contradicties 
optreden, die om een oplossing vragen. Vermits we gcen 
a.bstract gedachtenproces, maar een reëel gebeuren beschou-
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weu, :wllen de contradicties in de praxis tot ontwikkeling ko
men en tien oplossing vinden. Da.t betekent dat een nieuwe 
relatie outspringt, die in haar schoot nieuw(i contra<licties 
bergt. Nadat Engels dat alles op de waar toegepast hecft, 
zegt hij: 

"Men ziet hoc bij <lezc methode de Jogi:schc ontwikkefüa~ gcwoon nict 
verplicht is ziçh op Cl':n iuiver abstra.ct niveau te houdcn. lntegcndccl, 
zc heeft de historische illustra.tie, het voort<l11rende <:ont.a.et met. de 
werkelijkheid, nodig" (MEW 13, hlz. 477). 

Is de geschiedenis niets dan illustratie? Van de logische 
ontwikkeling? Men ziet hoe Engels in feite de gesc.hiedenis 
uit de eenvoudigste abstracta opbouwt. De kennis is dan 
gewoon afspiegeling van de realiteit. Engels plaatst zichzelf 
buiten de geschiedenis, zoals elke dialectiek doet, en Ma.rx 
al evenzeer, althans in de mate waarin hij de dialectiek in 
de praktijk brengt. 

Maar Marx heeft het diepe aa.nvoelen van een andere hou
ding tot de geBchiedenis. De geschiedenis moet vooreerst 
gebeuren - wat wil zeggen dat ze reeds altijd een gestruc
tureerd coucreet geheel is - alvorens men r.e den kend kan 
reconstrueren. Voor zover ze reconstructie is, Î8 ze spec.ula
ticf. Ilet denkeu moet praktisch worden, vermits de recon
structie vanuit onze pa.rticipa.tie aan de geschiedenis gebeurt 
en met het oog op deze participatie. Voor Marx kan de ken
nis dus onmogelijk zuivere weernpiegeling van de realiteit 
zijn. De gesrhiedenis wordt va.nuit de actuele context bestu
deerd. De concrete constellatie kan in een andere concrete 
constetlatie omslaan, wat zal meebrengen <lat de 'reconstruc
tie' eveneens andere dimensies zaI verkrijgen. Voor Engels 
begint de geschiedenis met het begin, voor Marx wordt ze 
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vauuit het eiu<lc (of bcter, va.nuit het heden) gereconstru
<•erd. Voor E11gel8 zoals voor· Hegel vaJlen begin en cindc 
per t;}ot van rekeuing sam<in. Engels denkt hct eindc als de 
recle die hij outclekt. heeft en <lie iich in <l~ gE•schiedenis ont
plooit. Ilet resultaat waarover Marx spreekt, is de concrete 
realiteit wa.a.rover het <leukm1 maar a.chteraf kan spreken (en 
we mogen het belangrijke feit 11iet nit lwt. oog v1~rlie:1.en <la.t. 
het denkeu zelf van de realitE">H deel uitmaakt, ze transfor
meert door aan de praxis leidiug te geven). Eugels blijft 
i<lealist, hoewel hij het tegendeel beweert. En Marx'? Mis
schien kuunen we alleen .r.eggen dat Marx zich stecds onbe
haaglijk gevoeld heeft, <lat hij wel wenste <lat de geschiedenis 
een kenbaa.r noodzakelijk verloop zou bezitten, maar dat hij 
gcweigerd heeft de knoop op al te eenvoudige manier door 
te hakken. Zeker .is ecllter dat én bij Marx én bij Engels de 
dialectiek de zwakke schakel is, die beiden verhinderd heeft 
hun kritiek op het kapitalisme tot het uiterste te drijven. 

\ 5 ·; Besluit 
\J 
Marx l beschrijft scherpzinnig het kapitalisme ais produktie 
ter wille van de produktie, ais de omkering van de natuurlijke 
verhoudingen tussen doelein<len en midde)en. Marx II keot 
ondauks deze beschrijving aan het kapitalisme de taak toe de 
produktieve krachten tot ontwikkeling te brengen, wat ver
onderstelt dat de geschiedenis een noodzakelijk verloop kent, 
en niet op een sü;ser kan uitlopen. Wat <lat laatste punt be
treft ·-· <lat in conflict is met het beschrijvende gedeeltc -· 
hier moet de diaJectiek inspringen en een naturaJistisch ma
terialisme dringt zich op. DiaJectiek, naturalisme, materia
lisme - het komt er op neer <lat de voorwaarden ais de zaak 
zelf verschijnen. We hebben commentaar geleverd op de dia-
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lectiek zoals die in Marx' Grundrisse aanwezip; is. We treffen 
er de <luaJiteit aan waa.rmee we ondertussen vertrouwd zijn. 
Marx slaagt er niet in zijn diaJectiek te rechtvaardigen eu 
misschie.n heeft hij zelf altijd twijfels gekoesterd. We zouden 
zijn methode gemakkelijk in de ;·ichting van een conceptie 
kunnen ombuigen die de geschiedenis als een discontinu ge
beurcn opvat. Want Marx heeft een scherp gevoel voor de 
maatscha.ppelijke constellatie, voor het geheel dat . aan de 
delen betekenis geeft. 



HET ARBEIDSBEGRIP VAN MARX 

1 Jnleiding 

Dat dit essay op een bespreking van het arbcidshegrip van 
Marx uitloopt, zal wel niemand verwonderen. Immers tot 
hier toc was ons onderwerp de ontwikkeling van de pro
duktieve krachten en die ontwikkeling is bet resultaa.t van 
menselijkc arbeid (van produktieve arbeid, zegt Marx), die 
in hct kapitalisme arbeid is die meerwaarde voortbrengt en 
<lie volgens Marx (maar ten onrechte) voor allerlei soorten 
nuttige goederen borg moet staan. De produktieve krachten 
omvatten voor Marx in feite meer dan het systeem van de 
goederenproduktic. Want hij is van mening dat het systeem 
niet aJleen de natuurkrachten maa.r eveneens de menselijke 
vermogens en krachten tot ontplooiing hrengt. Marx spreekt 
van de ontwikkeling van de vrije adiviteit van de mens. 
Ze vervult zich tegelijk met de realisatie van de materiële 
krachten, maar zal toch vooral plaatsgrijpen nadat het so
cialisme het kapitalisme overstegen heeft. Ongelukkig moet 
hiervoor een periode doorworsteld worden waarin de pro
d uktieve krachten tot stand gebracht worden. 

Latcn we nu eerst de stelling verwoorden die we straks, 
met de tekst van Marx in de hand, zullen verdcdigen. Waa:r
op zal volgens Marx het kapitalisme uitmonden? Op een 
maatschappij waarin de nuttige, praktische, doelbewuste ar
bejd in hüt centrum staat? We vrezen veeleer dat Marx een 
maatschappij viseert waarin de doelmatige arbeid (zo zegt 
Marx zelf), die echter stompzinnig, zwaar, materieel van 
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a.ard is, aan de mensen onttrokken, door een centrale instan
tie gepland en onder strenge discipline en c:ontrole voltrok
ken wordt. Als deze 'vervreemde' -- maar noodzakelijke -
arbeid achter de rug is (het gaat hier inderdaad over 'ver
vreemde arbeid'), begint voor Marx de 'vrije tijd', waarin 
de mens zijn taJrijke eigenschappcn tot ontplooiing zal kun
nen brengen, vangt dus de 'vrije activiteit' aan. Ilelaas, we 
vrezen dat met die vrije tijd een activiteitsvorm bedoeld is 
die elke overweging van gel'ichtheid op een extern doel (ge
richtheid die in de materiële produktie noodzakelijk bleek) 
afgezworen heeft, <lat hij dus een activiteit is die zichzelf doel 
geworden is en zich hierdoor iu feite tot een spel degradeert. 
Het is de reden waa.rom we vrezen <lat in het socialisme de 
mensen even ongelukkig zullen zijn ais in het kapitalisme, 
niet alleen voor zover ze noodzakelijke arbeid moeten ver
richten, maa.r eveneens voor zover hun leven van vrije men
sen zich in een dimensie zal afspelen van des-engagement, 
van des-implicatie, va.n totale onverschilligheid en vrijblij
vendheid ten overstaan van de a.rbeidsprestatie -- als lwt 
althans waar is dat arbeid voor de men~, voor de vervulling 
van zijn leven, zinvol moet zijn, gericht op relevante externe 
doeleinden die voor de behoeftenbevrediging van de mensen, 
voor hun goede leven, voOr de instauratie van een menselijke 
wereld, moeten zorgen. 

Ilet is onthutsend te zien hoe uiteindeHjk blijkt dat Marx 
geen valabele conccptie van de arbeid heeft. We zullen inder
daad zien dat voor Marx de 'ware' arbeid, <le 'menselijke' ar
beid daar begint waar elke verwijzing naar cen concreet doel 
verdwenen is, waar de arbeid dus zijn eigen doel geworden 
is, waar hij vrije activiteit geworden is. Het is de zuiverste 
geloofsbelijdenis van een burgerlijke en westerse conceptie 
van arbeid ( of activiteit ). Het is de idee dat het menselijke 
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leven zelf een spel i.s. Ilet is evident <lat Marx zeer goed weet 
<lat de mens niet kan spclcn zonder dat ecn aantal conditie.s 
vervuld worden. Ze moeten de tijd van het spel voorberei
den. De produkticve krachten mocten zkh immers vooreerst 
aanzienlijk ontwikkclen> want te mid<len van de algemene el
lcnde heeft de mens de tijd niet om zijn talrijke vermogens 
te ontplooieu. Maar misschien kunncm -.:elfa de produktieve 
krachten zelf onderwcrp van spel wordcn> gelegenheid voor 
de mens om zijn vrije potentialiteiten te ontvouwen, play 
and display, zoals Marcuse zal zeggen. 

Dat alles moeten we in enkele paragrafen aantonen. We 
doorzoekenu daarvoor het œuvre van Marx op uitlatingen 
over de arheid, wat betckent <lat wc in hoofdzaak de relatie 
tussen arheid en vrijc activitcit nagaa,n. Het za) in bdang
rijke mate over de verhouding tussen vervreemde a.rbeid m1 

de zogezegde, in de socialistischc maatschappij verwachte, 
onvervreemde arbeid gaan. 

Men beweert sorns dat Marx zid1 nauwelijks een toekornst
visie aangemeten heeft. Men zegt dat hij geen utopist wildc 
zijn. Betekent dit echter dat hij zkh geen idee gcvormd hecft 
van wat menselijke arheid is of zou moeten zijn? In feite 
komen we gemakkelijk zijn opvc1:ttingen over <le 'bevrijde' 
socialistisc.he arbeid op het spoor door na te denken over de 
implicaties van zijn conceptie van de kapitalistische arbeid, 
in het hijzonder van de vervreem<le arbei<l. Een van onze 
bedoelingen is aan te tonen dat Marx van het begin tot het 
einde van zijn enorme onderneming over de arbei<l i<lentiek 
hetzelf de gedacht heeft. Marx blijft hlerbij volgens ons de 
gevangcne van de tegenstelling 'vervreernde' arbeid en vrije 
activiteit. Hij begrijpt, paradoxaal genoeg, het belang van de 
arbeid - het belang van concretc, nuttige, doelgerichte ar
beid - niet. Het is ook vanuit dezelfde tegenstelling dat we 
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de ultieme zin van de Verdinglichung en van het fetichisme 
kunnen vatten. Het is dus slechts vanuit zijn productivisme 
<lat men Marx' arbeidsbegrip kan begrijpen, onder kritiek 
brengen en het als burgerlijk en uiteindelijk als destructief 
af wijzen. We 7,uJlen ook even de relatie tussen privaatei
gendom en arbeid moeten nagaan, evenals de relatie tussen 
arbeid en arbd<lsdcling. 

We volgen vooreerst Marx op de voet in de zogenaarode 
Parijsc manuscripten ( 1844) 1• Het is in dat werk dat Marx 
ons het rneest inlichtingen over ons onderwerp verschaft. La
ter is hij nooit meer op de concepties van dat jeug<lwerk 
teruggekomen. 

2 Het arbeidsbe_qrip in de Parijse manuscripten 

2.1 Vrije activiteit 

In de Parijse rnanuscripten bepaalt Marx het kapitalisme 
als privaateigendom van de produkten van de arbeid van de 
andere (MEWEl, blz. 483). Het is de bedoeling van Marx 
dit privaateigendom te verklaren (MEWEl, blz. 510). Het 
uitgangspunt van Marx is dus de scheiding van arbeid en 
kapitaal. Marx verbeeldt zich de rnogelijkheid om die schei
ding op te heffen, ook al gaat dat via een ontwikkeling die 
voorcerst de volledige vervreemding van de arbeider impli
ceert. 

Bekijken we een eerste duidelijke uitspraak. De arbei
der produceert waren, zegt hij, die tegenover hem komen te 
staan als een vreernde~ onafuankelijke macht (MEWEl, blz. 
Sll). 

1 MEW, Ergéinzungsband, Erster Teil, blz. •165--588. We korten a{ 
met MEWEl 
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We r.icn hoc in de bepalin~ geen spra.kc is van ce1t ina.a,L

schappelijke verhouding. Ilet zijn namelijk de objecten die 
tegenover de arbeider komeu te staan, nict de andere mcn-
8en. Dat is <le aankondiging vau 0111,e problematiek. Zou 
Marx van mening zijn <lat de arbcid, cm dus alle arbeid, iuge
sloten de arbeid waarhij men zelf de vruchten van de inspan
ning plukt, oorspronkclijk vervreemd is? Omdat het produkt 
aan de arbeidcr extern is en zich tegenover hem plaatst? 
Zou Marx <lat voor allc arbeid bedoelen, de kapitalistischc 
zo goed ais de prekapitalistisc:hc? Het is weliswaa.r zo <lat 
Marx in het begin van zijn tekst zegt <lat hij van een econo
misc:h hedendaags fcit vertrekt (MEWEl, blz. 511) -- wat 
zou kunnen betekenen dat hij uitsluitend aan arbeid in het 
kapitalisme <lenkt. Ma.a.r in:,isteren we op Marx' beschrijving 
van de realiteit van de arbeid: 

"Het object. dat de arbeid produc:eert, zijn produkt, treedt hem ais 
een vreemd wezen, a.ls cen van de producent onafhankelijke macht 
tcgenover. Het produkt van de a.rbeid is de arbeid die in een ob
jcct gcfixccrd, vcrmatcrialiscerd is, het is de Vergcgenstdndlichung 
van de arbeid. De verwcrkelijking van de arbcid is haar Vcrge
gen.~tandlichung. Deze verwerkelijking van de a.rbeid in de situatic 
van de politicke economie verschijnt ais de ontwcrkclijking va.n de 
arbcidcr, de Vergegcnstândlichung als verlies en slaaf zijn van het 
objcd, en de tocëigening als Entfremdung, ais Entâusscrung. 

Willen we in onze interpretaticonderneming slagen, da11 
zullen we klaarblijkelijk een scheiding moeten ma.ken tus-
1;en wat Marx in het aJgemeen bedoelt, wat hij <lus a.an alle 
andere tijdperken gemeenschappelijk acht, en wat hij meer 
spedfiek als kenmerkend voor hct kapitalisme heschouwt. 
We zullen met dezelfde bedoeling de objective.ring of verma
terialisering, de Vergegenstândlichung, de transformatie van 
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arbeld iu object, en de rdatie tot de Entfrnndung, tot de 
Entau.ss(:1·ung en eveneens t.ot. de toeëigen ing ( A ncignung) 
moeten bestudereu. 

Ma.a.r la.t<m wc voorncrst nog Ma.rx a.au het woor<I. Marx 
r.cgt <lat de arbeidcr zonder de uatuur, ionder de ex.terne r,in

tuiglijkc were]d, niets kan creërcn (MEWEl, blz. 512). Dat 
is evident. Hij zegt verdet· <lat de natuur de leveusmidde
len verstrekt in de dubbele zin dat, enerzijds, de arbeid niet 
:wnder objecten kan bestaait (leben, zegt de Duitse tebt), 
en dat, anderzijd!i, de natuur ook de levensmiddelen in enge 
zin, de subsistentiemiddelen van de arbeider, moet verschaf
fen. De arbeider wordt in beide betekenissen een knecht van 
zijn abject, zegt Marx. 

De la.atste ge<lachte is allesbehalve duidelijk. De vraa.g Î8 

immers op welk niveau de slavernij van de arbeider zich situ
eert? Misschien is Marx wel van mening dat de verknechting 
zich op a.He niveaus uit<lrukt, wwe} op het niveau van het 
objcct ais op hct niveau van de pro<luktie en het niveau van 
de toeëigening van de arbeid ( of van het produkt van de 
arbeid). Het is waar, we herhalen het, dat Marx van een 
actueel feit vertrekt. Ma.ar dat kunnen we zo interpretcren 
<lat dit aduele gegeven slechts het vertrekpunt, de gelegen
heid, het motief, is om verklaringen te geven die dat kader 
overstijgen. 

Marx wH, zoals hij zegt, das umnittelbrzrc Verhaltnis zwi
.w:hen dem Arbeitcr (d,~r Arbeit) und der Produktion ophel
deren. Wat het kapitalisme betreft, kunuen we hegrijpen 
dat wat verkeerd loopt, het feit is dat de produkten van 
de a.rbeid de a.rbeider niet toevallen, en zelfs des te minder 
naarmate hij meer produceert. Maa.r Marx gaat als volgt 
verder: 
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"lk onmidd<·llijk<· vE>rhoudin~ vau cl<! Mb<'i<l t.ot zijn pro<lukten is 
<le· vcrl1011ding van d(' a.rbcicler tot. ,k ohjedc11 va,, ;,,ijn produktic·" 
(MEWEJ, bh: . .'it:l). 

Gaat het hier wellicht over de verhouding van allf:: arbeid 
toi: <le proJuktic · ioncb· <lat <le 111a.atsd1appelijke constel
latie <laarbij een roi 1;peelt'! Dt! volg1~11dc :ti11 büvestigt diL 
vermoeden. iVlarx zegt imlllern: 

"De vcrh011cling van c!E> vermo~tm<le t.ot. het. object van de pro<luktie 
en l.ot dezc :6df is slcd1ts ccn coruicquenlic2 van de e,,rstc vcrhou
<ling. En bcvcstigt ic. Wc zullcn die audcrc kant latcr hP.schouwcn" 
(MEWBI, bli. 51:3). 

Marx :wgt deze ke<'I' duiddijk <lat hij dti relatie van <le 
arbei<ler tot de objecten los van de kapitalistische relatie 
( of van elke maatsdtappelijke verhou<liug) béschouwt. Deze 
laatste is i m mers sle.chts hct gevolg van de eerste. ( De ver
mogende is ofwd de kapit.a.list of, algemencr, de eigenaar 
va.n de produktierniddelen.) Marx voegt toe: "Als we dus 
vragen: 'Welke is de wezenlijke relatie van de arbeid', dan 
vragen we naar de rPlatie van de arbeide1· Lot de produkLie" 
(MEWEl, blz. 513 514). 

Dat alles versterkt ans vermoe<len <lat de vervreemding 
niet gewoon het effec.t van de klassenverhoudingen is, maar 
dat zc zonder ntecr haa.r oorsprong in de arbeid ielf vin<lt 
--- wat dat ook kan betelœnen. 

Marx is nog explicicter in <le volgende zin. We zetten <laar
enhoven een stap vooruit. Tot hier toe, zo gaat hij verder, 
hebben we de relatie vau de arbeider tot zijn produkten 

2 Het woord Konsequenz is in het T'>iiit11e origineel onderstrecpt. 
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bescholl\Vcf. Maar de Entfr-t'.mdung, de Entiiu:,;st:nmg, Îfi ook 
zichtbaar iu de produktieact zelf. 

"Hoc zon cl<: arbcidcr tcgcnovcr h<~t produkt van zijn activitcit 
vrccm<l ku11llc11 staan, wannœr hij in de ad zdf va.n de produk
tic, zichzelf nict onl.vreem<lde? Hct produU is tocb $kc.ht.s <le resum~ 
van de activitcit., van de J)fo<lnktie. Wannccr dus het produkt. va.n 
<le arbei<l <le vervreemcliug (Ent.ii.ussernng) is, dan moet de pro<lukt.ie 
zdf de ,tctieve vervreem<ling zijn, <le vervt(~emdiug van de activiteit, 
de activiteit van de vervreemding :ûjn" (MEWEl, blz. 514). 

Ilet citaat is inderdaad zeer instructief. Het oorspronke
lijke gegeven is blijkbaar de produktieact zelf. Het produkt 
is slechts het cffcct. Marx wil zeggen dat de produktieact op 
zich beschouwd - abstractie gemaakt van elke maatschap
pelijke formatie - zelf reeds een a.et van vervreemding is. 
De vervreemding steekt nameJijk in het feit dat de act, of de 
a.ctiviteit, zich in een pro<lukt verliest, zich in een produkt 
veruitwendigt. 

Het is ondertussen duidelijk geworden <lat Marx zich reeds 
de gehele tijd niet alleen tot uitspraken over de arbeid in hct 
kapitaJisme beperkte maar effectief over aile arbeid sprak. 
Of tenminstc toch. over aJle arbeid tot en met hct kapita
lisme - we weten immers <lat Marx meent het einde van de 
vcrvreemding te kunuen voorspellen. Ais onze veronderstel
ling correct is, zou dat willen zeggen dat in het socialisme (in 
tegenstclling tot de gehele gesclùedenis tot nu toe) de arbeid 
vrije activiteit zou moeten zijn. Vrije activiteit verliest zich 
immers niet in een prod11kt, of is toch minstens een activi
teit waarbij het produkt voor de activiteit er nauwelijks toe 
doet, nog alleen voorwendsel, gelegenheid, alibi, is. 

Maar Marx zelf zal ons inderdaad expliciet zeggen waarin 
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de vervreemding bestaat: 

"Vooreerst in het feit <lat <le a..rbeid aa.n de a.rbeider extem is (dass 
<lie Arbeit <lem Arheit iiusserlich ist], <lat wil zeggen, niet tot zijn 
wczcn hoort, dat, <le arbei<ler zichzelf in zijn arbeid niet bevestigt, 
maa.r ontkent, <lat hij zich niet gocd voelt, maa.r ongclukkig is, <lat 
hij geen vrije fysieke en gcestclijke energie ontwikkclt, maa.r zichzclf 
kastijdt en zijn geest ruineert" (MEWEI, blz. 514). 

Zijn arbeid, zegt Marx, is dwangarbeid (waarbij dwangar
hcid hier onmogelijk exclusicf a.ls een sociale verhouding kan 
gcduid worden). 

"Zijn a.rbeid is niet vrijwillig, ma.a.:r gcdwongcn. Dwartgarbeid. Hij 
is dus niet de bevre<liging van een behoefte, ma.ar aJleP.n een middel 
om behoeften buiten de a.rbeid te bevredigen" (MEWEl, bli. 514). 

Zodra de dwang ophoudt, vlucht de a.rbeider daarom de 
arbe.id ais de pest -·- waaruit zijn Fremdheit blijkt. Marx 
1.cgt ook: 

''Ten slotte verschijllt de uiterlijkheid [Âusserlichkeit] van de arbP.id 
voor de arbeider in het feit <lat hij niet zij11 eigen a.rbeid, ma.ar die 
van een andere is, dat hij niet hem ... ma.a.r een a.ndere toebehoort" 
(MEWEJ, blz. 514). 

Ten slotte, endlich, zegt Marx. Dat toont klaar aan dat 
de arbeid reeds vervreemdend is v66r elke eigendomsver
houding, of alleszins v66r elke ka.pitalistische verhouding. 
We begrijpen inderdaad dat het kapitalisme de vervreem: 
ding tot haar toppunt drijft - totdat in het socialisme d.e 
verhouding omslaat. 
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J. Maar boren we no~ dieper, door ons af te vragen wat dan 
voor Marx niet-vervreemde arbeid is en in het bijzonder wat 
daarbij het statuut van het object is. We zullen zien <lat 
alles lijkt samen te spannen om ons te latcn geloven dat 
de onvervreemde arbeid voor Marx vcelner arbeid zonder· 
object is, zuivere activitcit of toch minstens een activiteit 
waarbij het object va.n geen tel meer is, niet meer dan de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor de activiteit zelf. Het object 
zou zelfs veeleer een hinderpaal kunnen zijn, vennits het 
de arbeider vervreemdt. ln ieder geval, wat Marx over de 
vervreemde arbeid zegt, îs dat hij geen Selbsttatigkeit is, 
geen eîgen activiteit, en dat hij hierin analoog is met de 
activiteit in de religie die op het individu onafltankelijk van 
dat individu, als vreemde activiteit, inwerkt (MEWEl, blz. 
514}. 

De vervreemde arbei<l herleidt de mens tot zijn animale 
functies, zegt Marx: eten, drinken en vrijen (voortplanting). 
Hier voelt hij zich vrij en in zijn menselijke functies voelt hij 
zich als een <lier. 

"Eten, drinken en vrijen (Zeugen], enz. zijn ook wel echt menselijke 
fum:ties. ln de absbactie echter die ze van het resterende gebied van 
de menselijke activiteit sclieidt en ze tot laatste en enige doeleinden 
maakt, zijn ze dierlijk" (MEWEl, blz. 515). 

Een juiste gedachte, als Marx tenminste op het feit zou 
wijzen da.t a.rbeid die doelloos, ondoelmatig, zinloos is, in
derdaa.d het mensetijke ondermijnt, vcrnietigt. Maar we we
ten dat het voor Marx zo niet staat, en we zullen straks 
passages toevoegen die bewijzen dat Marx integendeel het 
leven zelf als zuivere a.ctiviteit opvat. ln de samenvatting 
die onmiddellijk op de uiteenzetting van Marx ( die we tot 
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nu toe geciteer<l hebbcn) volgt, zcgt hi.i iu ecn revele1·e11d 
tussenzinnetje: ''want wat is hct lcven andcrs dan activi
teit" (MEWEl, blz. 515). Marx spreckt hier over alle leven. 
Zoals de onvcrvreemde arbeid, bevat het leven, geen pas
siviteit (Lciden), zegt hij. De onvervreomdc arbeid is dus 
zuivere en van aile dwang bevrijde activiteit, waarhij het 
o~ ·ject o,llll,Q'udt hinde,rpaal te zijn, en we menen te rnoeten 
toevoegcn: omdat het opgehoQ<len heeft doel te zijn. Zo is 
de sport een zuivere activiteit die geen te realiscren werk 
oplegt. Denken we aan zwemnw11, aan )open waar cr geen 
object is. Maar zelfs daar waar er een object is (bijvoor
beeld bij het speerwerpen, waarbij de specr zo ver mogelijk 
gegooid moet worden), is dit abject niets dan een middel 
voor de 'oefening' van de vennogens en de kracl1ten. De 
activiteit viseert dus geen resultaat eu is activiteit ter wille 
van de activiteit. Als ze denkactiviteit is, wordt ze denken 
ter wille van het denken. 

Het is verbijsterend te zien dat Marx zelf meent dat deze 
activiteit de algemene lcvcnsvorm moet worden. Maar zc is 
het in feite al lange tijd, want ze is de activiteitsvorm van de 
moderne burgerlijkheid. Ze is producercn om te produceren. 
Ze vat de mens op ais produktief wezen. Het is wcliswaar 
zo dat de voor Marx ideale activiteit elke dwang wccrt en 
niet de rnoeitevolle activiteit kan zijn die in het kapitalisme, 
evenals in de meeste gevallen in de prekapitalistische maat
schappijen, schering en inslag is. Dit lastige kenmerk van 
de arbeid moet geëlimineerd worden - een cis die Marx 
natuurlijk grotendeels terecht stelt. Het kapitalisme schept 
hiervoor de voorwaarden - een enorm produktieapparaat. 
ln het socialisme zaJ de mens zich dan a.an de zuivere en 
vrije activititeit kunnen overleveren. 
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2.2 Het soortwezen 

Marx voegt nog een bcpaling aan zijn opvatting van de ver
vreemdc arbeid toe (MEWEl, blz. 515). Ze vloeit uit de 
voorgaande voort. De mens is, zegt Marx, een Gattungswe
sen, wat wil zeggen dat hij zich tot zichzelf als tot een uni ver
seel, dus vrij wezen, verhou<lt (MEWEl, blz. 515). Vanuit 
fysick gezichtspunt, zegt Marx, betekent dit <lat de mens 
van de niet-organische natuur leeft; "en hoe universeler de 
mens is vergeleken met het <lier, hoe universeler het gebied 
van de anorganische natuur is, waarvan hij leeft". De gehele 
natuur is zijn anorganisch verlengstuk, in de mate waarin ze 
zijn levensmiddel is, en voor zover ze de materie, het object 
en het wcrktuig van zijn levensactiviteit is (MEWEl, blz. 
516). Als de arbeider vervreeru<l is, betekent dit dat hij als 
soortwezen vervreemd is, als Gattung. De vervreemde ar
beid, zegt Marx, maa.kt het soortleven tot middel van het 
individuele leven (MEWEl, blz. 516). Marx bedoelt: 

"Ten eerste ontvreern<lt hij het soortleven en het individuele leven, 
en ten. tweede maakt bij het laatste in zijn abstra.ctie tot het doel van 
het eerste, eveneens in zijn abstracte en ontvreemde vorm" (MEWEl, 
b1z. 516). 

De relatie is dezelfde als tussen "eten, drinken, vrijen" en 
de activiteit. Het leven vau de soort, de Gattung, is dus 
voor Marx het leven zelf. ln de arbeid - de vervreemde -
echter staat de soort in dienst van het individuele leven, wat 
meebrengt dat de Gattung en meteen het individuele leven 
ook zelf vervreemd is. 

Marx precisecrt onmiddellijk. De arbeid, de maatBchap
pelijke activiteit, het produktievc lcven, zegt hij (MEWEl, 



Het a.rbei<lsbegrip van Marx J(j!) 

blz. 516), verschijnen w als louter middel ter bevrediging 
van cen behoefte, de behoefte van de instandhouding van 
het fysieke bestaan. ''Ilet produktieve leven· is het lcvcn van 
de soort; het is het leven dat levcn schept". De vrije, be
wuste activitcit is hct soortkcnmcrk van de mens, zegt Marx 
(MEWEl, blz. 516). Maar in de arbeid, zegt hij, verschijnt 
het leven alleen aJs lcvensmiddel. 

Zou dus voo1 Marx de behoeftenbe'vrediging - <lie altijd 
individueel is - onwezenlijk zijn? Zou ze louter middel zijn 
in dienst van de vrije activiteit, van de activiteit die eigen 
is aan de soort'! Zou het behoud van het fysiekc bcstaan 
maar van seconda.ir belang zijn? We geloven inde1·daad de 
rneuing van Marx wcer te geven. De mens is voor Marx 
nog geen mens ais hij allecn maar 7,Îjn behoeften hevredigt, 
zich zoals de dieren voortplant, en met dit doel aan de slag 
gaat. De menselijkhei<l begint voor Marx klaarblijkelijk aan 
gene zijde, en heel zeker vangt haar realisatie aan nadat 
de behoeften bevredigd zijn en nadat de hiervoor vereiste 
arbeidsta.ken uitgevoerd zijn. Men ziet <lat het materialisme 
van Marx heel vreemde spiritualistischc allures aanrieemt. 

De volgende paragraaf bevestigt ons vennoeden. Het <lier, 
zcgt Marx, is onmiddellijk met .d_jn levensactiviteit één. De 
mens daarentegen maakt zijn levensa.ctiviteit :i:elf tot object 
van zijn willen en van zijn bewustzijn (MEWEl, blz. 516). 

"De bewuste levensactiviteit onderscheidt de mens onmiddellijk van 
de levensactiviteit van het <lier. Aileen daardoor is hij een soort,
wezen. Anders gezcgd, hij is een bewust wezen, en ûjn eigcll leven 
is voor hem een object precies omdat hij een soortwezen is. Het is 
alleen hierdoor dat zijn a.ctiviteit vrije activiteit is" (MEWE1, blz. 
516). 
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vVe kuuuen crmee instenirncn <lat Marx <le mens ty1>cei-t 
als ccn wezen <lat zkh va..n zijn levensactiviteit bewust is en 
ze als object kan heschouwen. Wil dat echter zeggeu da.t 
de act.ivitdt :wlf zijn <loûl wordt'? Voor Marx ondcrscheidt 
de meus :ûch uiet van hct dicr voor zovcr hij activiteit is, 
het verschil met hct <lier steekt in het feit <lat alleen de 
mens zijn elgen activiteit bewust a..ls zijn doel kan nemen. 
De vervreemde arbeid, zegt Marx, is de omkering van die 
verhouding. 

We vermoeden <lat, deze ornkeriug in foi te zelf best opnieuw 
omgekeerd wordt. ::Moet niet vecleer de Jevens- en soortacti
viteit mi<ldel zijn -- voor de bevrcdiging van de behoeften, 
voor het leven, en da.t betekent, voor de bevrediging van de 
behoeften, voor het goede leveu, van de indit1iduen? Staat 
de vitale activiteit niet beter in clienst van menselijke doe
leinden, die we in het begrip van de 'instauratie van een 
menselijke wmcld' kunncn samenbundelen? 1s de vitale ac
tivitcit ni~t veclecr midc1el tot de produktie ( die 7,elf ook 
middel is) van nuttige en van voor de cultuur waardevolle 
dingen? Marx vat het zijn van de mens als vrije activiteit 
op. Hij verabsoluteert een algemeen kenmerk. Voor Marx 
ûjn we dus niet vrij, ;,;ijn we rûet met bewuist:ûjn, met spraak 
en nog andere dingen begaa.fd om, beter dan de dieren, een 
leefwereld en een maatschappij tot stand te kunnen brengen, 
om ons leven te vervullen, neen, Marx keert de verhouding 
om: alles wat individueel is, wat op hehocften slaat, wa.t 
zich op externe realiteit betrekt, dat alles dcgra<leert hij tot 
middel voor een onbegrensde activiteit, voor een gedesincar
neerde vrijheid, voor een bewustzijn dat nog alleen zicltzelf 
contempleert. Alles wordt alibi, voorwendsel, gelegenheid of 
voorwaarde voor deze vrije hcspiegeling. Het bewust7.ijn en 
het denken houdcn op de nùd<lelen te zijn om de problcmen 
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van de wercl<l eu van de nieus tot eeu goed tiin<le te bren
gen, integendeeJ, de prohlemen, de gcbrcken, de lacun~H, de 
weürstauden, euz. ziju nog a.Jlecn matcrics in <licnst van de 
vrijc act.ivit<'it.. Marx zegf. het duidelijk genoeg: 

"Wcliswaar producecrt ook hct <lier ... Maar het producccrt allccn 
wat hct 011midddlijk voor :,;id,zdf of voor ûjn krooi;t nodig heeft; 
het pro<luceert ccnzijdig, terwijl de meus u11ivcrscd producccrl; l1d 
produccert alleen onder de lwerschappij vau <k onmi<l<lellijke fysiekc 
behodt,cn, tcrwijl de mens zdf vrij v,ui fysickc behocften produc:cert 
en pas waa.rlijk p:roduceert als hij erva.n bevrijd i1:<" (MEWF.1, hlz. 
517). 

Marx is hct orn dc:1.e univen,ck dimcnsie te <locn. De pro
d uktie onder de heerschappij van de fysicke hchoeften is voor 
hem nog geen wa,re produktie, omdat ze gccn vrije activiteit 
is. Klaarblijkelijk bcgint voor Marx het leveu dus aan genc 
zijde van de beltoefLen. Ü(• vrije activiteit heeft geen uit
staans met de produktie in functic van de onmiddeJlijkc of 
zelfs uitge8tel<le behoeften. De mens produceert dus slechts 
echt als hij van deze dwang bevrijd is. Wat Marx wil zeggen 
re<luceert zich geenszirn; tot de eenvou<lige vaststelling <lat 
de mens zijn vrijheid, zijn bewustzijn, kan gebruiken, <lat 
hij omwegen ka.n bega.an - aile pro<luktie is ecn omwcg · -
om zich voor het leven nuttige en aangename <lingen aan te 
scha.ffen, om een menselijke wereld te coustitueren. Het. ii; 
<luidelijk <lat Marx <lat ook wel wil, rnaar <lat hij voor a.lies 
de mens in zijn wezen wii karakteriseren, en dat dit wezen 
zijn vrije activiteit is. Het foit dat de mens zich beter dan 
hct <lier weet te beschermen, <lat hij :tid1 gemakkelijker en 
vcrscheidener weet te voe<leu, <lat hij rneer wezens en dingcn 
ontmoet, <lat hij over een veld van activitc.itcn bcschikt dat 
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veel uitgeHtrekter is dau dit van het dicr, enz., dat hij ;,;ich 

hierin van hct <lier on<lcrschcidt - <lat alles Î8 voor Marx 
niet fundamenteel. Fundamcnteel is :tijn wezen, zijn vrijc 
activildt, die de mens <lus ab ûjn eigcnheid rnoet cultive
rcu. Het. :ûjn :tiju vermogens, ~iju activit.cit,en, die nict. langer 

naa..r ob jecten, naar <lingen, naa.r het externe, als n.:1,ar hun 
<loelei nd<in, verwij?:e11. Wat voor Marx vau belang is, is uiet 
het produkt, het is de pro<luktieact. Het ware leven begint 
aan gene zijde van het natuurlijke en op natuurlijke wijze 
steeds behoeftige, van de natuur en van de andere mensen 
afhankelijke, leven. 

"De vervreemde a.rbeid keert de verhouding op zulke wijzc om dat 
de mens, juist omdat hij een bewusl wezc.n is, ziju lcvcusa.ctiviLeit, 
zijn wczen slechts tot een middel voor zijn bestaan maakt" (MEWEl, 
blz. 516). 

Het is evident <lat wij zelf opkomen voor de omkering van 
de door Marx beschreven omkering. \Ve protesteren daar
mee tegen zijn vreemd essentialisme, dat de existentie aan 
de essentie van de Gattung ondergeschikt rnaakt. Dank zij 
de produktie, zegt Marx, verschijnt de natuur ais het werk 
en ais de realiteit van de mens, de mens contempleert zich
zelf in een zelf gescha.pen wereld (MEWEl, blz. 517). Het. 
ohject van de arbeid, zegt Marx ook, is de rcalisatie (Vcr
gegensta.ndlichung) van het soortleven van de mens. Steeds 
weer bepleit Marx dus de idealisering van de vrije activiteit. 
Want hoe schouwt de mens zich in de natuur en in de ei
gen werken a.an? Ais vrije activiteit, nict als een wezcn dat 
in zijn werken zijn projectcn, zijn doeleinden, zijn motieven 
aantreft. Het gaat steeds over de cigen activiteit, over de 
Selbsttatigkeit, die de vervreemde arbeid de mens ontsteelt. 
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2.3 Vervreernde arbeid en privaateigendom 

Marx duidt in zijn verdergaande uiteenzetting op een be
langrijk effect van de vervreemding van de arbeid: op het 
feit da.t de mens voor de mens een vreemde wordt (MEWEl, 
blz. 518). Marx spreekt van de Entfremdung des Menschen 
von dem Menschen. Dat het om een gevolg gaat, bevestigt 
nogmaals onze stelling dat de vervreemding niet uit de ci
gendomsverhoudingen of uit de klassentegenstellingen ont
svringt, maar <lat, omgekeerd, deze laatste de effecten zijn 
van de verhouding van de mens tot de produktie en tot de 
produkten. Marx vraagt zich dus af: 

"Ais mijn eigen activit.eit niet. mezelf toebehoort, ccz1 vrecmde, af
gedwonr;en ar.tiviteit is, aan wie hoort ze <lait" (MEWEI, bJz. 518)'? 

Het antwoord van .Marx luidt: aan een ander wezen dan 
rnezelf. .'lict aan de goden, niet aan de natuur, want deze 
zijn nooit de Arbeitsherren. Het vrccmde wezen kan allecn 
de mens r.elf r-ijn, 1,egt Marx (MEWEl, blz. 519). Dat 
is namelijk het gevolg van hct feit dat de arbeid Verge
genstandliclrung is. De arbeidsheer is dan diegene die van 
de vruchten van de arbeid geniet, een andere dan de arbei
der. Maar het valt op dat Marx in zijn uiteenzetting niet 
zeer duidelijk de vcrhouding tussen de heer en de arbeider 
sc:hetst. Straks, in andere teksten (in de Deutsche Ideolo
gie met name) zal Marx de lacune opvullen. We zullen dan 
zien <lat het de afwezigheid van ecn voldoende prod uktievc 
ontwikkeling is die voor Marx de oorzaak is van het feit dat 
de mensen in twee categorieën verdeeld raken, in bezitters 
en genieters, en in arbeiders. Dat is de oorsprong van de 
klassentegenstellingen. Marx zegt het helder in de volgende 
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passage: 

"De ontvreemde, vcruiterlijkte arbei<l [entfremdctc, entüusse,·te Ar
beit] brengt de arbeider dus in eeIL verhouding tot een arbcicl die 
hem vreemd is en die buiten hem staat. De verhouding van de a:r
bei<ler tot de arbe.id brengt de verhouding voort tot de kapila.list, 
of hoe men ook de a.rbeidsheer wil noemen. Het privaateigendom is 
dus het produkt, het rcsultaat, de noodzakelijke conscquentie van. <le 
11enweemde arbeid, van de externe verhouding van de arbei<ler tot de 
natuur en tot zichzelf" (MEWEl, blz. 519-520). 

We lezen dus nogmaals dat het privaateigendom hct ge
volg, en niet de oorzaak, van de vervreemde a.rbeid is. Het 
kapitalisme is cen noodzakclijk gevolg van de vervreemde 
arbeid. Vcrgeten we ook niet dat de geschiedenis de geschie
denis van de vervreemde arbeid is. Tot op heden is er alleen 
vervreemde arbeid. 

2.4 De onvervreemde arbeid 

Vve kunnen onze conceptie van zowel de vervreem<le als van 
de onvervreemde arbeid nog verdiepen door systematisch an
dere passages nit de Parijse manuscripten op te spore.n die 
ons leren hoe Marx de n:iet vervreemde arbeid in hct socia
lisme opvat en hoe hij over de overstijging van de vcrvrcemdc 
a.rbeid denkt. Hiervoor houden we op de tekst nog langer 
op de voet te volgen en selecteren we nog alleen relevante 
passages. 

1. Bekijken we · hoe Marx tegenover de dood ( van het 
individu) staat: 

"De dood schijnt een harde zege van de soort over het individu te 
zijn en hun eenheid tegen te spreken; ma.a.r het bepa.alde individu is 
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slechts ccn bcpaald soortW<':t('II, ('Il <lb zodanig ><t<-rfdijk'' (MF.WF:1, 
blz. 539). 

De overstijging va.n de vervreemding doei dus de tegen
stelling tussen het individu en hct soortwczen verdwijnen. 
Ilet is het individu <lat zich opoffert. 

2. De 'overwinning' op de dood is ec.hter maar eeo aspect 
van de overstijging van de vervreemding. Als volgt beschrijft 
Marx de vrije activitf]it ( dus de uiet vervreernde adiviteit ): 

" ••• '1,0 mag de positieve opheffing va.n het. privaa.t.eigenciom - <lit 
is, de zintuiglijke toeëigening va.n het. menselijke wezen en IC!ven, van 
de gegenstandliche me11s, van de menselijke werkcn voor en door de 
mcnscn -· niet alleen in de zin van het onmidddlijk, eenzijclig gc,wt, 
niet a.lleen in de zin van het. hebben, opgevat worden. De mens eigcnt 
zich zijn alzijdig weze11 op een a.l:i:ijdige wij:.:c toe, dus aJs cen totaal 
men!!. F:lk der menselijkt: verhoudingen tot. de wereld, zien, honm, 
ruiken, smaken, voeler1, denken, aa.itschouwen, waarnernen, willeo., 
actief zijn, bcrni1111c11, kortom, aile organe11 vau ûjn in<livi<lualit.eit-, 
evena!s dP. organen die onmiddellijk in hnn vorm gP.meenschappelijkc 
organen zijn, zijn in hun gegenstandlich gedrag of in hun 9edmgin9 
tcgenovcr het object, de toeëigening van da.t object .. De toe~igcning 
van de menselijke werkelijkheid, haar gedraging tegenover l1et object 
is de uitvoering (Betiitigung] van de menselijke werkelijkheid; mcnse
lijke werkzaaamheid en menselijk lijden, want het lijden iH, menselijk 
opgevat, een zeJfgenot van de mens" (MEWEJ, blz. 539-540). 

Marx verklaart dus dat de opheffing van het privaateigen
dom de emancipatie van aile zintuigen en van alle menselijke 
eigcnschappen betckent, (MEWEl> hlz. 540). Alles wor<lt 
menselijk. We begrijpen nogmaals wat voor Marx specifiek 
menselijk is. Het menselijke is namelijk datgene wat met be
hoeften niets te maken heeft ( weliswaar zo te verstaan dat 
het aanvangt nadat de mens zo bevredigd heeft), datgene 
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wat het dierlijke overstijgt. Het is het theoretische, het be
schouwende, in een woord, hct is vrije activiteit, a.diviteit 
die haar eigen doel is. Marx zegt imrners ook: 

"De ûntuige11 z~j11 dus onmiddellijk in hu11 praxis theoretici gewor
<lcn. Ze verhouden zich tot de zaak ter wille va.n de zaak, maar <le 
zaak zelf is een gegenstiindliche menselijke verhouding tot 2ich~elf en 
tot de mens en omgekeerd" {MEWEI, blz. 540). 

De activiteiten zijn dus menselijk als ie vnJ ZlJD, als ze 
huu eigen doel zijn, zoals wanneer de activiteit zich a.an een 
ding overgeeft ter wille van het genot van de contemplatie, 
wat Marx meent als "zich tot de zaak ter wille van de zaak 

verhouden" te kunnen duiden, terwijl hij in feite deze relatie 
iuterpreteert als vrij van enig verba.nd met behoeftcn, met 
het gebrek dat de mens is, als iets dat zonder enig verband 
met nut of met praktijk bcstaat. Wat hij trouwens expliciet 
in de volgende zin bcvcstigt: 

"De behoeftc en het gcnot hcbben daa.rom hun egoïstische natuur 
en de uatuur haar !outer tauttighcidsb.rakter verloren, doordat het 
nut tot het menselijk nut geworden is" (MEWEl, blz. 540). 

Laten we voorbijgaan aan de dubhelzinnigheid die erin 
bcstaat dat Marx van behoefte en nut spreekt daar waar hij 
de menselijkheid van de mens, die hier vrije activiteit is, be
doelt. Wijzen we echter op de weinig materialistische kant 
van Marx' conceptie, evenals op het speelse karak.ter ervan. 
Marx maakt een vreemde tegenstelling tussen de zelfzucht 
van de noden, van het individu en het altruïsme of de on
baatzuchtigheid van de universele mens, van de soortmens. 
Het is duidelijk dat Marx er niet in slaagt de eindigheid po-
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sitief op te vatten ···- wat t.ot ccu gevaarlijkc reductic moet 
leiden. Voor Marx is het menselijke vrije activiteit, ver van 
alle doelgerkhtheid of nut verwijderd. Het is alsof de mens 
en zijn wercld recds voltooid zij11, aJsof de relatie van dE\ 

mens tot de natuur en tot de a.nderc mènsen geen ,onont
koombaar gemis inhou<lt, aJsof d~ cin<lighei<l voor de mens 
dus niet constitutief, en de mens gcen in-de-wereld-zijn is, 
alsof dus de objecten (de wereld ais een geheel van objecten· 
en verbandcn) niet de doeleinden van zijn activiteitcn zijn, 
aJsof, tcn slotte, het externe iets bijkomstigs is, <lat ccrder 
tot de dierlijke dan tot de menselijke dimensie hoort. 

We eindigen onze uitecnzetting van de Parijse manuscrip
ten met enkcle opmerkingen die een ]aatste keer Marx' ver
afgoding van de vrije activiteit in de vcrf zetten. 

:t Marx p)aatst nogmaals het wezen van de mens in een 
tegenstelling tot alles wat nuttig is: 

"Men ziet hoe de gcsdiiedenis van de industrie ... het upenge~lagen 
bock va.i1 de menselijke wezenskrachten, ûjn concrete psychologie is, 
die tot nu t.oe niP-t in haar samenhang met het wezen van de mens, 
ma.ar alt.ijd slcchts in een exf.ernc nuttighe.idsrdatie opgeva.t, werd" 
... (MEWEl, bl:t. 542). 

De passage bevestigt ons dat de rnenselijkc rtatuur niets 
met wat nuttig is, te maken heeft. De relatie met het externe 
en het nuttige, dat is voor Marx pas vervreernding. Tot 
hier toe, meent Marx, is alle arbeid dergclijke relatie tot 
zintuiglijke, vreemdc en nnttige dingen geweest (MEWEl, 
blz. 542). Marx spreekt minachtend van 'behoeften', van 
"gemcines Bedürfnis" (MEWEl, bl;;;. 543). 

4. Marx vervangt bewust het hegeliaiûsrne van de spiritu-
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d(_• adiviteit, die overstijging ter wille van <le ovcrstijging is, 
door dE! =inlniglijkl- v,·ùc: acl-iviteil. De rijke meu8 waaJ'over 
Ma.rx sprnlikt (MF,WEl, hl1,. ;'"i1l;1), is cfo ziniuiglijke rnenR 

maa.i· <le mens <lie uinncm de greuzcn vau ~iju wil vrij acticf 
iH. ln foite brcidt Marx de vrije a.ctivitdt die Hegel aanuevo
lcn hc,~ft., tot. ,ù <le eigema:happen van de mens uit. De rijke 
men:,, zegt Marx, heeft een totalit~it va.11 rna.ni(e:.;l.aties no
dig. Dat is geen c:oufiic:t. nwt wat Marx over de l,f'.ùfonschafl 
van d<! nwns zcgt., wd integended: 

"De hterschappij van het gegensta.ndliche wc:i;en in mij, de zintui
glijke doorbra.ak (Ausbruch) vau mijn wezensactivitciten, is <le pas

sif: (Leidenschaft), die daarraec de a.ctiviteit van mijn wezen wordl" 
(MEWEl, blz. 544). 

5. lnsisteren we nog even op de n!latie van Marx tot He
gel. Marx weet dat Hegel zcer belangrijk voor hem is, omdat 
Hegel de Selbsterzeugimg van de rnen8 als een proces, de ob
jectivering als de uegatie van de objectivering, als vervreem
ding en ophe:ffing van deze vervreernding, opvat. (MEWEl, 
blz. 574). Marx zegt: 

"Op deie wijze hegrijpt hij [Hegel] het wezen van de arbt:id en vat hij 
<le gegenstandliche, wa.re, werkelijke, mens op aJs het resultaat van 
ûjn eigen a..rbeid. Wat het werkelijke, adicve gedrag van de mens 
tot ûch:eelf ais :.oortwezen of ûjn soorta.ctiviteit ... mogelijk maakt, 
is da.t het. zich werkelijk al zijn krachten van de soort veruitwendigt 
( wat op zijn heurt de colledieve activitei t van de menisen, resultaat 
van <le geschiedenis, imi,liceert) en zicla er tegenover ah; tegenover 
ohjecten ge<lraagt; en dat is inderdaad slechts mogelijk in de vorm 
van de vervreemding" (MEWF.l, blz. 574). 

Volgens Marx kent Hegel slechts de abstracte a.rbeid van 
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de gœst (MEWEl, blz. 5711). Ma.a.r voor het. ovNigc g;aat 
Marx m~\t Hegel akkoor<l. Dat hetekent <lat hij llegels i<le
aal van de vrije activitdt overnecrnt. Trouwem zowel voor 
Hegel ab voor Marx ncernt die activiteit zcer abHtractc trck
ken aan, en het feit <lat Marx het over ogeu, oren, en hauden, 
heeft, moet ons niet op een dwaafapoor leiden, vermits de 
ohjectivatÎf\S (noodza.kelijk of 11if!t.) steeds sledits voorwen<l
scl, gelegenheid, voorwaarde zijn. 

"De 111cm; ais ccn gegteus!,a.ndlich, :t,Îutuif!,lijk weien is Jus ccn lijdcmd 
wczen eu, vermits hd :i:~iu lijdc11 aëtt1vodt, een làdco.~ch.oftlidi W('7,t,I\. 

De passie [LcidcnschaJt] i1> de naa.r zijn objcct energisc:h strevende 
we1,enskra.d11. va.n de mens" (MEWEl, blz. 571)). 

De objectivering bctekent echter geenszins <lat de objec
ten werkelijk hct doel van de activiteit zijn. Zc zijn vceJcc.r 
hoogstens voorwaardc of voor·wendsel. Marx ·en Hegel wen
sen dat de mens zijn vermogens 'uitoefent ', als zou den ze 
absoluut zijn, als zouden ze niets behoeveu, uiet naar de ob
jecten waaraan ze 'nood' hebben, verwijzen, niet op een we
reld die ingericltt moet wor<len, gericht zijn. Jntegendcel, de 
objectivatie is in hun ogen slechts het. middcl dat de mens te 
zijner beschikking heeft, om zijn vennogeus te activeren. Zo 
Legrijpt men de band tussen Vergegenstandlichung ( objecti
vcring) en vervrcemding. De objcctivcring is maar 'goed' als 
ze juist niet het doel van de handeJing is. Ais, de objecten 
naa..r de beboeften verwijzeu, naa,r de instelling van een men
selijke wereld (in de zin die wij aan het mcnselijke geven), is 
er vcrvreemding. Wij sprcken dan van vrije activiteit, die in 
feite vceleer het adjectief vervreemd zou verdienen. Dat be
tekent natuurlijk nict dat wij nu de arbeid die ais arbeid voor 
de 'arbeidsheer' 'verspild' wordt, onvervreemde arbeid noe-
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men. We zeggen alleen <lat de arbei<l in <le wntext van een 
positievc duî<ling vau de menselijke eindigheid moet worden 
geplaatst;\. 

Hiermee ûjn we aa11 het einde van onze cornnientaa.r op 
de Par-ijse mamuscripten. We zullen nog enkele passages 
over de arbeidsdlding aanha.len. Maar het is beter ze in een 
volgende paragraaf te vermeldeu. Eerst wenscn we ecn com
mentaar van Marx op een tekst van James Mill te bespreken. 
Vcrvolgcns moeten we een woord ovcr Verdinglichung en fe
tichisme zeggen. 

3 De menselijke verhoudingcn volgens Marx 

Men kan moeilijk zeggen dat Marx met een filosofie van de 
poi:;itieve eindigheid sympathiseert. Het is eerder het omge
keerde dat waar is. De leidraad van ûjn denken is de vrije 
activiteit. Ze moet de mens veeleer oneindig ma.ken, om niet 
te zeggen <lat ze van de mens een god wil ma.ken die zichzelf 
voldoende is, die onafhankelijk is, vooreerst ona.fhankelijk 
van de dingen, en, zoals we zullen zien, vcrvolgens onafuan
kclijk van de andere mensen. We moetcn zeggen dat Marx 
het constitutieve gebrek dat <le mens îs, niet positief weet te 
evalueren, en evenmîn het feit dat zijn natuur behoeftig is 
- wat grotendeels ook de reden is dat de mens van anderen 
afhangt. Marx kiest voor vrije activiteit die a.ile trekken van 
het spel heeft, die, zoals het. spel, het engagement vlucht 
( die betrokkenheid op het externe is ), die, zoals in het spel, 

3Over de idee van d.e vrije activiteit en het contrast met een positief 
geduide eindigheid, vgl. W. Coolsaet, Naar een filosofie van de eindig
heid (zie hoger), W. Coolsaet, Mens en arbeid (zie hoger), W. Coolsaet, 
A UTAR/(E/A. Zelfgenoegzaamheid en rit,alitP-it in de Griekse cultuur, 
Kok Agora, Kampen, Pelckmans, Kapellen, 1993. 
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de opwinding najaagt in de omkcring van de natuurlijke ver
houdingen tussen doel en middel. Het is een voor de mens 
fatale reductie tot iets algemeens, tot iets universeeb - zijn 
activiteit · · hct verloren gaan van de individualiteit die met 
zijn lichaam, met zijn situatie, met zijn gebrek en met het 
project <lat de mens is ( en <lat uit het feit voortvloeit <lat 
hij ziju gemiis moet vullen), gegeven i.s. 

Dat alles heeft wezenlijk ook met de andere mensen te 
maken. De mens wordt gcacht een wezen te zijn of te worden 
dat hct conflict niet kent, of niet langer kent ( dat is de utopie 
van Marx), door zichzelf van het engagement los te maken, 
in een totale bela.ngeloosheid - die in feitc onverschilligheid 
is - ·· ten overstaan van de andercn. Maar bekijken wc cnkele 
tehten4 • 

"De mens - - <lat is de fnn<lamentele vooropzet.ting van het privaa.tei
gcndom - producecrt slechts 0111 te hebben. De produktie hccft niet 
a.lleen zulk nuttig doel; ze heeft. zelfs ce11 baatzuchti9 [eigennützig) 
dod; <le mem; produceert slcchts om voor zich te hebben; ltet ohject 
va.11 zijn produktie is de Vergegenstandlic:hung van zijn onmiddellijke 
baaf,zuc.htige b,ihoefte. 

We zitten duidelijk in de sfeer van de Par-ijse manuscrip
ten. Marx verwerpt zonder meer de produktie ter wille van 
dti behoeften. In de wilde toestand, zegt Marx, produceert 
de mens nict meer dan hij nodig heeft. "De grens ·van zijn 
behocjte is <le grens van zijn produktie". "Zijn produktie 
wordt gemeten door zijn behoefte". Als de rulleconomie ont-
8pringt, gaat de meerproduktic boven die grens uit. Maar 
ook deze "meerproduktic is . . . geen verheffi.ng boven de 
baa.tzuchtige bchoefte". Marx zegt dat ze veeleer een iudi-

4 Die wie vertalen uit MEW Erganzungsband I, blz. 459-463. 
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recte manier is om een behoeftc te bevredigen. De produktie 
wordt dan Erwerbsquelle, bron van winst, zegt Marx. Marx 
expliciteert vervolgens de zogezegd egoïstische of baatzuch
tige verhoudingen. 

"lk heb voor mcidf geproduceerd en niet voor jou, zoals jij voor 
jezelf geproduceerd hebt en 11iet voor mij". 

Het resultaat van mijn produktie heeft geen betrekking 
tot jou, zoals dat ook het geval is met jou in betrekking tot 
mij. 

"Dat. betekent dat on:i:e produktie geen produkt.ie van de mens voor 
de mens ais mens is, dit is, geen maatschappelijke produktie is". 

Voor Marx dus steekt in de ruil van produkten nog niets 
menselijks. Het IP.idt tot een vreemde, ja werkelijkheids
vreemde, benadering van de menselijke verhoudingen. Marx 
wil klaarblijkelijk aile conflicten, alle middelfuncties, elke be
middeling tussen de mensen, en dit is, de menselijke eindig
heid zelf, uitwissen, en J:üervoor kan hij een relatie slechts 
maatschappelijk noemen in de mate waarin elke referentie 
naar een of andere bemiddeling ontbreekt, dit is, in de mate 
waarin de mens ophoudt middel te zijn, of waarin ik ophou 
voor een andere middel te zijn, of de andere ophoudt voor 
mij middel te zijn. In Marx' visie kan men alleen op legi
tieme wijze van een· maatschappelijke verhouding spreken als 
ik voor mezelf niets wil, en als de a.ndere eveneens niets voor 
zichzelf wenst, enz. 

Maar als het 'iets voor zichzelf willen' nu eens de conditie 
zou zijn voot het 'iets voor de andere willen'? Als deze 
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bcmiddcling nu eens absoluut noodzakelijk :wu iijn? Ais er 
nu eens zoiets als een wclbegrep~n cgoïsme, of eigenbelang, 
zou bestaan? Natuurlijk zou mijn vcrhouding tot de andere, 
zoals rnijn verhouding tot mezelf, eindig zijn, ja zclfs ccn 
constitutief conflict inhou<len, maar een couilict da.t men 
alleen maar tot de eigen schade en tot die van de anderc zou 
kunnen zoeken te elimineren. Men zou veeleer het conflict 
moeten assumeren, en niet zo vlug rnogdijk zoeken op te 
lossen. 

Marx integendeel zcgt over de ruil: 

"Ais mens heeft dus gt:en van ons een genot.sbetrckkiug t.ot het pro
dukt van de a.ndere. Ais mcni; bcsta.an we nid voor on:ie we<lerzijd!<e 
pro<luktics". 

De ruil, zcgt Marx, kan dan ook niet de bcmiddelende 
beweging zijn, waardoor ile uitdruk <lat mijn produkt jou 
toebehoort. 

Dat alles is volstrekt onbegrijpelijk als men Marx' opge,;
wecpte begrip van wat behoeften en van wat <le maatschap
peJijkc natuur van de mens is, niet deelt. Waarom zouden 
de schoenen die de schoenmaker.fabriceert, en die ik voor 
een som geld koop, of die ik tegen een an<lere waar ruil, uiet 
mijn behoeften kunnen bevredigen? Tenzij be.hoefte een be
grip is <lat op het mensdijkc wczen als dusdanig .slaat, wat 
wH zeggen <lat Marx in feite vrije activiteit, die de activiteit 
van de soort of Gattung is, bedoelt. 

ln de ru.il, zegt Marx, is het niet de menselijke natuur die 
de band van onze produkties is. Het is veeleer de baatzucht 
die ons bindt: 

"Elk va.n ons ziet in zijn produkt !!lcchts zijn eigen geobjectiveerde 



184 Produceren om te produceren 

ba.atzucht, dus in het produkt van de 11.ndere ecn andere van hem 
ona.fhankelijke vreemde gcgenstii.ndliche haatzucht". 

De cne mens wordt veeleer van de andere afhankelijk ge
maakt. Ik voel me onmachtig, want ik heb wel een behoefte, 
a.an jouw produkt, maar ze gaat helaas precies via jouw 
macht. We zijn wederzijds afhankelijk. Door middel van 
het produkt schep ik een band die jou van mij afhankelijk 
ma.a.kt, daar je in een afh.ankelijkheid van mijn produkt komt 
te staan. Ik bezit het middel om macht over jou te verkrij
gen. Mijn meerprodukt is geraffineerd berekend op jouw 
behoefte. De maatschappelijke relatie, zegt Marx, mijn ar
beid voor jou, is slechts 8chijnbaar maatschappelijk, evenals 
onze wcderzijdse vervollediging. De plundering - eigen
baat, wederzijdse pogingen elkaar te bedriegen - ligt eraan 
ten grondslag. Er is conflict in plaats van erkenning, denkt 
Marx: 

"De mil bemiddelt zich dus va.11 beide ka.nt.en noodzakelijk door het 
object van de wederzijdse p.roduktie en van het wederzijdse bezit ... 
Jij sta.at als mens dus in geen relatie tot mijn object, da.ar ik zelf 
geeu menselijke relatie tot het object heb. Ma.ar het middel is de 
ware macht over ~en object en dus beschouwen we wederzijds ons 
produkt als de macht van ieder over de andere en over zichzel{" ... 

In feite zijn we eigendom van onze produkten geworden> 
zegt Marx. 

Dat is een van de bronncn van de "Verdinglichung" of van 
het fetichisme, die we in het licht van de vrije activiteit of 
van Marx' ophemeling van de Gattung moeten begrijpen. 

Marx verzet zich ha.rnekkig tegen het feit <lat de mens de 
middelen, en zichzelf of de andere mens als middel, ernstig 
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in besdtouwing :wu uernen. ln<lerdaa<l, lwt. is f'vident <lat 
de mens :ûch da.n a.ls een eindig wcz~n opva.t, zichzelf ver
eindigt, het conflict erkcnt en a.ssumcert, de weersta.n<l, <le 
hinderpa.len ( van de nat.u nr, eu cli<• we]ke ter oorza.ke van 
hct bcstaa.n van an<lercn oprij;;;cn), de grenzen vau zichzelf 
en van de anderen, erkent en aanvaa.rdt. 

Marx schrijft: 

"Wdiswaar: in je ogen is je produkt een insl.rmnc:nl, ccJL middd 1.ot 
de bcmachtigiug va.n mi.in pro<lukt e11 dus Ler bcvrN.ligiug van jouw 
hf'.hocfk. M aar in mijn ogen ii-; het. hct. dnel van omw mil. Je iel<lt 
me vcel mecr als mid<ld 1,11 instrnment tN produktie va.n dit objcd, 
da.t ccn dod voor mij is, <la.11 je omg,~kccr<I in cle:;,,e rdati«- tot mijn 
ouject gdclt. Maar 1. elk van ons doct wcrkclijk <lat ais wat de :1.n<lcrn 
11cm aanschonwt. Je hebt wcrkelijk jezelf tot mi<l<lcl, tot im,trumc11t 
gemaa.kt, om je van het mijne te bemadttigcn; 2. je cigen ohject 
is voor jczelf i;}er.hts het. ûnt.uigljk omhtilud, cle t1t?rborg,m g11staltc 
van mijn ohj,~ct; want 1.ijn produktie brdekent, wil uitdrukkcn: hct 
VCTWCTVt'.11 van mijri ohject.". 

Je bent dus werkelijk knecht, :i:egt. Marx, instrument van 
je object. 

"Onze wedcrzijdst; waa.rde is voor ons de waard,: van onze we<ler
ûjclse objecten. Dus is de mens :i:clf ous wcdcr:ûj<ls waunldoos." 

Ma.rx poogt a.Ile middelkenmerken te elimineren, spedaaJ 
het feit dat ik, <lat de anderc altijd reeds middelcn geworden 
zijn - rdatief natuurlijk. Rceds hct feit <lat ik voor mezeJf 
een abject produccer, en dat ik vervo]gens hetzclfde voor de 
andere doe, is verkeerd. Het doet afbreuk aan mezelf, zoals 
het aan de a.ndere onrecht berokkent; het reduceert iedcr tot 
middel van hct produkt. Wc zitten dus volop in de afwijzing 
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van clke externe doelgerichthei<l. Dat blijkt nogmaals uit het 
voorstel dat Marx doet om uit de impasse te geraken. De 
'menselijke' produktie vat hij als volgt op: 

"Elk va.11 ons wu ii<:h:.:elf eo de a.ndcrc op duhhde wijr.c in iijn 
prodnklic bevestigen: 1. lk heb in mijn produktie mijn iriclividu
nliteit gf.!objectiveerd; ik heh mij11 l<:vcnsuiting genote11, eu in h<'l 
aa.uschouwe11 vau het. objcd. hcb ik de indivi<lude vreugclc genoicn, 
om mijn persoonlijkheid ais objedit!ve, zirituiglijk riansdwuwb11n! en 
botwn allt> hvijfd verhcmcn ûntuiglijke mac.ht te ke1111cn". 

lk zou dus, zo wcrpcn we op, mcubcls gefabriceerd hch
bm1 of een boek geschreven hebbeu, zonder met <le an<lere 
rekening gehouden te hebben, alsof in een zekere zin mijn 
individuaUtûit die van de andere zou zijn, alsof er geen rnn
stitutief conflict tussen mij en de an<lere zou hestaan, aJsof 
zijn voorkeur de mijne, zijn smaak de mijne zou zijn, alsof, 
ten slotte, de verschillen tussen de mensen louter negatief 
zouden zijn? 

Marx gaat verder: 

"2. In jouw genet of jouw gcbruik van mijn produkt zou ik on
middcllijk hct genot vind<m in mijn a.rbcid een menselijke belwefte 
bevre<lig<l te hc,bhen". 

Voor Marx is het genot dat ik ondervind de projectie van 
n:1ijn genot in de andere, en ik sta hem om zo te zeggen niet 
toe daa.rvan af te wijken. Opnieuw veronderstelt Marx dat 
er geen constitutief conflict is. Dat de andere van mij ver
schilt, dat hij me altijd enigerwijs vreemd is - <lat mag voor 
Marx niet zijn. Eike gescheidenheid moet gemeden worden. 
Nochtans leven de mensen in gemeenschap omdat ze in el-
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kaarn audcrs:ûju bdaug stcllcn. Vrecmdheid is con<litic van 
cornIUuJLicatic. z;ou ik me aan wie dan ook interessercn ah; 
hij niet vau me verschilde, ab hij niet anders was dan ik
zelf, a.ls hij ;,;onder eigtiu inlmmg wu zijn, wnder invloed 
op rnij? Ilet conllic.t, de afwijking, hct verschil zijn constitu
tiev<~ kenrnerken van d<' mens en in die :tin po1:;it1:cJ, vermits ze 
de mogelijkheidsvoorwaa.r<lcn vau het menselijke leven zeJf 
zijn. 

Er is een der<le pu11t wa.arin Marx het ovcr de Gatlung 
heeft, wa,a,rva,11 ik cl<' bcmi<ldclaar ben (tussen jou eu de men
selijke soort, zo zegt Marx). lu foite blijkt. dat de menselijkc 
soort, de Gatlmig, veeleer mc::clf is, of in ieder geval <lat ze 
de reductie vau mezeJf en van de andere tot icts univcn;eels 
of aJgemeens is, toi. iets wat boven het individuele en boven 
de verschillen tusseu de mensen uitreikt. 

"lk zon, in miju individuclc uitingen, onmiddellijk jouw ltivenirniting 
gesl:hape11 liehhc11, dit. is, in mijn iudividuclc a.ctivitci.t mijn ware 
natuur, miju mensclijke maat.schappelijkheid [Gemcinwesen] gereali
secr<l en bevf,st.igd hehben". 

Merken we op <lat het. hier bedoeJde CJr~meinw<:·sen alge
meen, ahstrad is, in feite mi.in 1,,.ijt? ,u:tivittil, die ik zowel 
iu de objecten ah, in de anderen aanschouw. 

"Onz1: prod11kti1,s zondf'n ('V<·n :.:o vch· sf)if'gdi; ûj11 waarnit. oni:: wezen 
ons tcgenstraalt''. 

Marx glorifieert het we.:i:en van de abstracte mens, die maar 
individu is voor zover hij zich tot zijn vrije a.ctiviteit herleidt 
en dus ophoudt tot de natuur te behoren, voor zover die na.
tuur noodzakelijk is ter bcvrediging van zijn behoeftigheid. 
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Het Î8 een vlucht voor de eindigheid, voor gtwodigheid, ge
mis, bc.hoefl.c, pijn, negatieve ervarinp;cn, c11z. 

"Mijn arbcid :wn vrijc lcvcusuilin!J, du~ r,crwl vau /id l<:,1eri ûjn. Ott
der cle vooropxt:t.ti ng v·an tu~t priva.ateigendorn is ze lP-v1<n1111r.rvr<.:cm

ding, want ik arbeid om te leucm, om n1ij middden om te lcv(~II te 
verscha.ffon. Mij11 ii.rh1:iden is nid; lc:ven". 

Dat is nogmaals de omkcring van de verhoudingcn tussen 
middelen en doelein<len -- op het niveau van de menselijke 
verhoudingen. Het individu dat ik ben, dat de audère is, ver
schijnt als voorwendsel, als noodzakelijke voorwaardc, voor 
de algemeen.heid, voor de universaliteit van de soort. De 
verstrengeling van de concrete, doelgerichte praktijken, en 
van de mensen met elkaar, met het oog op de behoeften
bevrediging1 ven,c.hijnt als bijkomstig middel waarover de 
menselijke Gatt·ung beschikt. Deze laatste is vrije activiteit. 

4 Verdinglichung en fetichisme volgens Marx 

ln de Parijse man·uscriptcn hebben we geleerd <lat de arbeid 
zich veruitwendigt, zich in een object verliest, geobjectiveerd 
wordt. Hier vindt men de oorsproug van de latere verkla
ringen van Marx over de verdinglijking ( Verdinglich1m9), de 
verzakelijking ( Vasachlichung), en over het fetichisme van 
waar en gel<l -- bijvoorbeeld in het Eerste deel van Het Ka
pitaal, in de Grundrisse, in het zogenaamde Zesde Hoofd
stuk van Het Kapitaal. We moeten de omkering begrijpen 
die Marx hier bedoelt. 

Voor Marx is objectivering nog geen vervreemding. De 
vervreemding is het verloren gaan van de activiteit in ilet 
abject. Ze brengt de verdinglijking en het fetichisme mee. 
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We wetcn d.at vo]gcns Marx de activitcit aphaudt menselijk 
te zijn als ze zich a.an het object ondergeschikt rnaakt, ver
mits het abject dan het doel van de activiteit wordt. In de 
vr-ije activiteit, integcndecl, is de activiteit zelf het doeL De 
ohjectivering zou dus altijd verondersteld kunnen zijn, want 
ze is het feit dat het object voorwaarde, voorwendsel, alibi 
is. Wat echter nog niet hetzelfde is als vervreemding. Dat 
is de gedachte die Marx zijn gehele leven door vastgehouden 
heeft. We zullen dat nu kart verifiërcn met behulp van en
kdc pa.ssages uit het latere werk vau Marx, in het bijzonder 
uit het Eerste deel van Ilet Kapitaal. 

Vanaf de aanvang van zijn denkweg tot het einde van zijn 
leven heeft Marx objectivering en vervreemding nauw met 
clkaar ver bon den. V 66r de komst van het socialisme st,aat de 
objectivering in dienst van de outwikkeling V'àn de produk
tieve krachten en is elke objectivering hierdoor noodzakelijk 
ook vervreemdend. Ilet is de reden waarom men haast altijd 
objectivering tcgelijk ais vervreemding kan opvatten. 

Marx maakt de tegenstelling tussen het rijk van de vrij
.hcid en het rijk va.n de noodzaak (o.a. Het Kapitaal, deel 
m, iVŒW 25, blz. 828). Systematisch plaatst hij de prak
tische, doelgerichte arbei<l tegenover de vr(fe arbeid - die 
zich van de dingen bevrijdt ( omdat ze ophouden doel te 
zijn ). In het derde deel va.n Het Kapitaal spreekt Marx van 
Versachlichung, verzakelijking, van de produktieverhoudin
gen, t.eu aanzien van de produktieagentcn (MEW 25, blz. 
839). Marx denkt dus het kapitalisme te kunnen begrij
pen - in de lijn van wat hij in de Parijse manuscripten 
gezegd heeft - vanuit de idee van de verza.kelijking of ver
dinglijking. lnderdaad, we weten dat hij in het tijdperk van 
de voorgeschiedenis van de mens, de objectivering als ver
vrecmding opvat. Maar vermits zijn standpunt dit van de 
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vrije activiteit is, schat Marx de gehele geschiedenis en h.ct 
kapitalisme verkeerd in, en hij eindigt ermee te 'vergeten' 
dat hij het kapita.lisme aJs produceren om te produceren be
schreven heeft. Maar, nog meer, hij kan over de geschiedcnis 
van de verdinglijking alleen aJs over de groeiende intensifi
catie va.n de vervreemding spreken. Marx zegt dat in het 
kapitalisme de verdinglijking totaal gemystificeerd, verhuld, 
is. Hij zegt dat in de vroegere maatschappelijke formaties de 
economische mystificatie zich vooral ten overstaan van hct 
geld en van het intrestdragend kapitaaJ gemanifesteerd heeft 
(MEW 25, blz. 839). Waar, 7,cgt Marx, de produktie met 
het oog op gebruikswaarden en onmiddellijke persoonlijke 
behoeften de bovenhand heeft, kan men ze uitsluiten. 

Nochtans moeten we Marx met Marx confronteren en zeg
gen dat voor Marx de produktie voor de gebruihwaarde 
eveneens vervreemdend is. Ook zij is vermateria.lisering of 
obj<~ctivering, waarbij de arbeider 'zich verliest', voor zo
vcr de produktie namelijk op het nuttige en noodzakelijke 
afgcstemd is. 

Onderzoeken we een passage uit Het eerste deel van Hel 
Kapitaal, te vinden in de paragraaf "Het fetisjkarakter van 
de waa.r en zijn geheim" (K, blz. 30 e.v.). Kenmerkend is 
dat de positie van Marx minder zeker is dan in de Parijse 
manuscripten of in het derde deel van Het Kapitaal. De re
den is dat hij er niet aan denkt het mystieke karakter uit 
de gebruikswaarde te doen ontspringen. Maar, zegt Marx, 
het mystieke karakter van de waar komt ook niet uit de 
waardebepaling voôrt; het mystieke karak.ter blijkt niet uit 
de inhoud van de bepalingen VdJl de waarde. Want de nut
tige arbeid is klaarblijkelijk een fysiologische functie van het 
menselijke organisme en we kunnen noch de bepaling van d~ 
hoeveelheid waarde noch de duur van de arbeid ais de oor-
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sprong van het mysticke karakter van de waar bei,;chouwcn. 
Het mystieke karakter komt dus voort uit rlc vorm van de 
waar, zegt Marx (K, blz. 30). De vorm van de waarde en de 
relatie van de waarde van de arheidsprodukten 

"is slechts de bepaal<le ma.alscha.ppdijkc vc.rhonding va.n de men
sen zelf, die voor hen de fant.asmagorische vorm va.n cen verhou<liui; 
tussen ding en aanncemt" ( I<, blz. :l 1 ). 

"Voorde produceuter, krijgen de maatschappelijke betrekkingen van 
hun individuele soorten arbei<l daardoor het voorkomen va.il wat zij 
werkelijk :ûjn, <lat wil zeggen niet de onmidrlellijke maatsd1a.ppdijke 
verhouding van <le individnen in huu arbeid, rnaar juist zakdijkc 
verhoudingen van pcrsonen e11 maat.sc:happdijkc verhoudingcn van 
zaken" (K, bl.z. 31). 

Dat is eens te meer de Marx van de vr-~ie activiteit. Vanuit 
het sta..ndpunt van de kritiek op de vrije activiteit moet men 
echter zeggen dat elke activiteit 'zkh in dingeu vcrliest ', wat 
aan alle maatschappijvormen eigen is, maar daarom ook niet 
wezenlijk is. Alle voorstellingen, aJl~ ideeën, alle irn;tf!llingen 
drukken zich in de vorm van boeken, gebouwen, dingcn, cnz., 
uit. Waarom zou <lat in het kapitafüme anders zijn'? Er 
is alleen mystificatie als men op vr~ie activiteit uit is, di~ 
weigert de dingen ais doel te erkennen. Maar dat betekent 
<lat het onjuist is de ene of de andere vorm van versdùjuen 
of voorkomen aan de basis va.n het kapitalisme en van de 
verdinglijking die er- heerst, te plaatsen, in tegenstelling tot 
Marx in bijvoorbeeld "Loon,. prijs en winst'1 uit 1865 (MEW 
16, blz. 134), waarin hij zegt dat, hoewel slechts een deel van 
de arbeidsdag betaald wordt, het kan lijken alsof de gehele 
dag betaatd werd: 
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"Het is deze bedrieglijke schijn die de loon(irbeid van de andere 
historische vormen van arbeid on<lerscheidL Op ba.sis van l,et loon
systeem verschijnt ook de onbetaalde arbeid a.ls betuald. ln het gcval 
van de slaaf, izitegendeel, verscltijnt ook het hctaal<le <lccl van 7,ijn 
arbeid ais onbetaald". 

Hoe kan Marx beweren dat het onderscheidend kenmerk 
van het kapitalisme (het systeem van de loonarbeid) een 
schijn is? Marx begaat een lapsus. Hij zwijgt over het feit 
dat de arbeid abstracte arbeid, is, <lat hij zuiver energiever
bruik geworden is, dat hij hierdoor meerwaarde produceert, 
en om die reden produktief genoemd wordt. Klaarblijkelijk 
voorziet Marx dus alleen een gradatie in de mystificatie, die 
van het prekapitalisme naar het kapitalisme loopt - maa.r 
die ons ais zodanig weinig over het kapitalisme kan leren. 
Trouwens ook de slaven zijn 'gemystificeerd' ( zoals ook de 
heren zelf) - waarmee we bedoelen dat er ook hier ver
dinglijkte mystificaties aanwezig zijn. Ais Marx zou willen 
zeggen dat het kapitalisme ais dusdanig de grote mystifi.ca.
tie, de grote fetisj is, dat de verdinglijking het foit van de 
overheersing van de meerwaarde zelf is, dan zouden we ak
koord kunnen gaari. Maar hierdoor zou het uitgangspunt 
van zijn beschouwing instorten en de vervreemdende ob jec
tivatie zou zich tot het kapitalisrne beperken. De produktie 
ter wille van de produktie zou de omkering zijn, wat zou im
pliceren dat de vervreemding in de mystificatie zou bestaan 
alle geluk van de produktiemiddelen, van de ontwikkeliitg 
van de produktieve krachten, te verwachten. 

We eindigen met een opmerking die de omkering van de 
verhouding tussen levende arbeid en dode arheid betreft. 
Men zou er de omkering van. de verhouding tussen doel en 
middel in kunnen zien. Dat is niet Marx' bedoeling. Marx 
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beschrijft de omkering die wij viseren, maar de ovN.stijging 
die! hij wenst, loopt in de richting va.n de vrijc a<:tiuiteit. We 
vrezen dus <lat Ma.rx de levendc arbcid ais vrije activiteit 
opvat. Wij, intcgcndœl, denken <lat le-vende arbeid nid op 
zich waard(ivol i.s. Ais cJke vorm van activitcit is hij <ien 

rniddd, zoals produktiemiddefon middclen ziju, zoa.ls <l<' na
tuur hct middel is om onze behoeften te bevredîgen en om 
een menselijke wereld te bouwen. Dat de levende arbeid de 
arbeidcr ontstolcn wordt, is niet op zich belangrijk. Funda
mentcel is immcrs het feit <lat de a.rbeider in het kapitalisme 
van de creatie vau een menselijke wereld afgehouden wordt. 
De schepping van rneerwaarde is immers in de cerste plaats 
hct feit dater arbcid is die ûch juist niet in nuttige eu waar
devollc dingen omzct, in dingen die voor de instaura.tie va.n 
een menselijke wereld vita.al zijn. 

/j De arbeidsdeling en de vrije activiteit in de Parijse ma-
nuscriptcn en in de Duitse ideologie. 

Keren we naar de Parijse manuscripten terug om er de be
trekking tussen arbeidsdeling en vrijc activiteit te bestudc
ren. We moeten er de arbeidsdcling begrijpen in het kader 
van de vervreemding van de arbeid, en de opheffing van de 
vervreemding in het kader van de ontwikkeling van de v1·ije 
ar:ti'Viteit. Een tekst van Marx bewijst hct ons: 

"De arbeidsdeling is de politiek-economische. uit<lrukking vau ùc 
maatschappelijklieid van de arbcid biunen de vervreemdiog. Of, claar 
de arbc:id slecltts eell uitdrukking vaJl de menselijke ac1.ivit.eit hin11en 
de vcrvreemding (Bntausserung], van de levernmiting ais levensver
vrcemding [LebensentausscrungJ is, zo is ook ùc ùding van de a.rbcid 
nicts anders dan het ontvi-ccmde, ver11J-e:cmdc poncrcn va.11 de men
selijke a.ctiviteit a.ls een rnële soortactiviteit of ais activileit mm de 
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men~ ais :ioortwczcn" (MEW~l, bJz. 557). 

De opheffing van de vervreemding van de a.rbcid moet dus 
tegelijk de opheffing van de a.rbeidsdeling ten voor<lelc van 
de urije activiteit iijn. lu plaa.ts van de deling komt blijkbaar 
de le'Vensuiting zeJf, 's morgens levensuiting a, 's middags lc
vcwrniting h, 'i:; avonrls lcveusuiting c, enzovoort, zoaJi:; Marx 
het zegt in ecn berocmde tekst van de Duitse ùicologie. Maar 
het wordt nooit ermt. Het is het spel dat heerst, of ook de 
beschouwing of de theorie. Het menselijke is nooit da.tgene 
wat zic.h op een praktisch docl, op hct nuttige (in de brcdc 
zin) betrekt. Wat veclccr tclt, is de cin<ldoze activiteit, die 
de mens quasi onsterfelijk moet rnaken, in de mate wa.a.rin 
hij zich namelijk aan de ,ictiviteit van de Gattung overgeeft 
( die in het laatste citaa.t a.ls maatschappelijkh.eid a.anwczig 
is ). 

Jn ieder geval is de a.rbeidsdeling· de hoofdmotor van de 
produktic van de rijkdom, zcgt Marx (MF.WEI, blz. 557). 
Dat betekent twee dingcn: de rijkdom is een produktieve 
kracht, hij is, vervolgens1 het geheel van de menselijkc d
genschappen die zich op het ogenblik waarop het kapita
lismc zijn hoogtepunt zal bereikt hebben, zullen activeren. 
Ilet gaat dus om de "rijkdom'' van de vrije activit~it. Marx 
legt het ver band met het privaateigendom: 

"De bcschouwing van d(\ deding van de arbe.id en van de ruil :i:ijn 
van het hoogste belai1g, daar :.:e de tastbaar vervi-eemde nitdmkking 
vau de menselijke nctiviteit en wezen.,kradit aJs een .~oorta.ctivil.eit 
en -wezenskracht zijn. Dat de deling van de ai·beid en <le ruil op 
l1ct privaateigcndom berusten, is niets anders dan de bcwering dat 
de arbeid het wezen van bet privaateigendom is" ... (MEWEl, blz. 
561). 
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ln d(• /)uil8( idwlogù: vin<lt m<m d<' ~'xplicitat.ie van wat 

Marx hier z0gt.. Ma.rx zet N duiddijkt)f het verbaud tu:;sen 
de arb<>ids<leling, de eigtmdomsvtirhoudiugeu, <le vervreem
diug van <l<• arbei<l en de overstijging van de vervreem<ling 
uiteeu dan in de Parijse -rnanu.w:r-iptf:u. De gühelo outw.ik
keling vau de produktieve krarhteu i:; niet:; an<lcrs dan <le 
ontwikkeli11g van de a.JIJei<lsdeliug zelf. Men kan de mensen 
van <le dicren onderschddeu door hE:~t bcwustzijn, zegt Marx 
(MEW :i, blz. 21 ), rrmar 1n foi te ondersrheidf'n ze zirh wcr
kelijk van de diereu aJs ze beginncn hun hestaansrni<l<leleu tP 
produccreu. "Ais de nwnl:leu hun levensmiddeleu producc
ren, prod11c:ercn ze indirect hnn materieel lüven zelf" (MEW 
3, blz. :il). We zullf'll deze vooropzctting van Marx hier 
niet bediscu:;siëren. \Ve merkcn all<:en op dat voor Marx 
de ontwikkeling van de arbeids<leling afhangt, arbeidsdeling 
die nieuwe eigcndomsvormen impliceert. De deling is dadc
lijk de scheiding van de geestelijke activitcit en de materiële 
activiteit, zegt Marx. Maar wat voor ans belangrijker is: 

"Met <le deling 11an dr. arbcid is de mogelijkheid, ja <le wcrkdijkhcid, 
gcgeven <lat de gecst.dijke en de mat,eri~le acf.ivikit, <lat. ltet gcnot 
el\ de arbei<l, dat de pro<lnktie e11 de cousumptie aan versc:hillendc 
indivi<l11en tot:va.lleu, en de mogelijkbeid da.t :u, niet. in conflict ge
raken, ligt allœu in hct fcit dat de ddiJt~ va.n de a.rbei<l opgeheven 
wor<lt" (MEW 3, blz .. 32). 

Zou Marx willen zeggen <lat enerzijdis de geestelijke acti
vi tcit en het genot en anderzijds de materiële activiteit en 

de inspanning samenvallen? Misschien. ln icder geval impli
ceert de arheidsdeling, met al haar contradicties (MEW 3, 
bl:;;. 32), tegelijk de ongelijke verdeling van de arbeid en van 
zijn pro<lukten -- eu dus de eigendomsverhoudingen. Zo ko-
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men we bij de beroemde passage uit waarin Marx zijn vIS1e 
op de vervreemde arhei<l uiteenzet, en het contrast met de 
vrije activiteit maakt: 

"Eu knslott.e biedt oni,, <le dcli11g van de arbeid a.ls hët. ware het 
cerstc voorbecld vau het. foit <lat, zolang <le rncusen zich in de na
tuurlijke (naturwiic:hsige] m;i.;üsc:happij bevinden, zolang dus de split
sing tuSS('.11 het. hijzondere en ltet a.lgemeue behwg he.st.aat, 1.0lan.g cle 

activitcit dus niet vrijwillig, maar natuurlijk [naturwÜ<.;hsig] is, de ci
gen <laad van de mens hem tot een vreem<le, tegenovcr hem staan<lc 
macht wordt, die hem onderwerpt., in plaats vau dat hij zc bch.eerst. 
Zodra. namclijk de arheid begint. verdeekl te worden, hcdt icder een 
hepaa)<l exd11sief gebied van activiteit, <lat. hem opge<lrongen wor<lt., 
waa.rnit hij niet weg ka.n; hij is jager, vii;scr of lierder of kritiscbe criti
cus en rnoet het blijven, wa.uncer hij nid <le midcl.den om te leven wil 
verliezen - t.erwijl in <le cornmunistische maatsd1aµpij, waar kder 
niet ccn exclusieve kring van activiteiten heeft, ma.ar zich in clkc wil
lekeurige kan votmen, clt- maatscltappij de aJgcmene produktic rcgdt 
en mij juist zo de mogd)kheid geeft. heden dit, morgeu iets anders, 's 
morgens Le ja.gen, 's middags te vissen, 's avonds veeteelt te bedri.i
ven, na het ete11 kritick te beoefemm, naargelang ik juist 111st heh, 
zonder ooit jager, visser, herder of cdticus t.e worden" (MEW 3, bl1.. 
33). 

De utopie van Marx is blijkbaar een màatsc:happij waarin 
de mensen gcen vaste t.aak hebben, een rnaa.tschappij wa.arin 
de mensen alles zijn, omdat ze niets zijn. Het is de maat
schappij die de produktic regelt, maar op dat niveau is voor 
Marx rùets menselijks te bespeuren. Het gaat om de pro
duktie van het noodzakelijke voor de behoeftenbevrediging. 
Als dat eenmaal geregeld is, kan het werkelijk menselijke le
ven aanvangen. En hoe ziet dat leven cr uit? Men zal om 
het even wat uitrichten, zoals men maa.1· '..!:al willen. Men '..!:al 
zijn eigen potentialiteiten vervullen, kortom men zal 'crea
tief' zijn. Wat zal ontbreken is de emst, het engagement, 
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die al deze activiteitcn betekenisvol zouden kunnen maken. 
We menen immers dat het emstige vceleer aan de kant van 
de 'materiële' produktie te zoeken is. Gcdureude de 'vrije 
tijd' is er geen oriëntering op een <loel, is er geen taak te ver
vullen. Misschien verbeeldt Marx zich wel duizenden taken. 
Evenwel, we zouden rnenen dat zelfs een goede visser zich 
hoofdzakelijk aan zijn visserstaak zal moeten wijden, wil hij 
tot een degelijk visser uitgroeien. Marx wil dat de mensen 
alles tegelijk worden - dat is pas echt menselijk. Helaas, 
als men alles wil zijn, zal men hlijken niet. in staat te zijn 
om ook maar iets tot een goed einde te brengen. Men zal 
spelen. Voor Marx is het ware leven misschien dit leven van 
spel, in de consumptiemaatschappij. Het leven eindigt waar 
de arbeid begint. 

Zetten we nog de volgende stap. De vervreemdîng, zegt 
Marx, kan slechts onder twee praktische vooropzettîngen op
gehevcn worden. Ten eerste moet de massa reeds eigendom
sloos geworden zijn -- in feite van alles beroofd zijn. Ver
volgens moeten de produktieve krachten fel ontwikkeld zijn, 
omdat auders alleen de ellende en de nood algemeen zouden 
worden en fataal de strijd om het noodzakelijke weer op
nieuw zou beginnen: het zou de terugkeer van de vroegere 
miscric zijn ( die alte Scheisse müsste sich herstellen) (MEW 
3} blz. 3,5). Ook "alleen de universele ontwikkeJing van de 
produktieve krachten laat het universele verkeer tussen de 
mensen toc" (MEW 3, blz. 35). 

Het dtaat is belangrijk als bewijs voor onze stelling. Men 
ziet <lat de vervreemding het effect van de al te beperkte 
ontwikkeling van de produktieve krachten is. De mens is 
noodzakclijk vervreemd door het feit van deze heperkte ont
wikkeling, want er is hierdoor _hoofdzakelijk alleen ellende 
en nood. Als Marx spreekt van de objectivering in en vo6r 
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het kapitalisme, denkL hij aan de produktie in functie van 
de behoeftcn. De (vcrvreemde) arbeid is met de materiële 
produktie verbon<len. ln de communistische of sodalistische 
maat8chappij van de toekomst, zou dat soort arbeid zich tot 
een minimum beperken, en de werkelijk menselijke arbeid 
zou voor Marx het spel van de mens zijn die al zijn ver
mogens cultiveert en verheerlijkt. De ernstige doelgerichte 
arbeid vervult in het perspectief van Marx in het leven van 
de mens maar een secundaire rol. Belangrijk is immcrs de 
vrije activiteit. Het is klaar da.t hiervoor een enorme pro
duktiviteit nodig is. 

Er is in de Duitse ideologic een andere passage waa.rin 
Marx de relatie tussen arbeid en spel expliciteert. Het gaat 
opnieuw over de toekomst. In de communistische maat
schappij, zegt Marx, zou het van geborneerdheid getuigen 
om alleen maar schilder of beeldhouwer te zijn. 

~. ·· 

"In een communistische maatschappij zijn er geen schilders, maat 
ten hoogste mellsen die onder andere ook schilderen" (MEW 3, blz. 
379). 

We menen dat de idee onzinnig is. Het is in het belang 
van de mens om zichzelf als eindig, beperkt, op te vatten, 
zijn eindigheid als een positief gegeven te assumeren, en bij
gevolg een leven te leiden dat op doeleinden, op praktische, 
concr~te, taken, met het oog op de instauratie van een men
selijke wereld, afgestemd is. De wereld is niet op zidt vol
tooid, vervuld. Als we in een menseljke wereld willen ver
blijven, dan moeten we arbeiden - en dat betekent dat we 
als positief beschouwen al datgene wat Marx in het rijk van 
de noodzaak onderbrengt. Dat impliceert niet <lat de arbeid 
noodzakelijk pijnlijk en hard rnoet zijn, maar wel dat het ge-
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zichtspunt dit van de produktie van nuttige en belangrijkc 
dingen voor de mern;en moet zijn. Dat sluit al evenmin elke 
vorm van produktiviteitsverhoging, noch ook van elke we
tenschappelijke en technolog.ische verbetering uit. Een be
perkt, eindig leven verplicht cr ons toe keuzen te rnaken, na 
te denken ovcr doel en middel, over ta.ken en noden. De be
langrijkste dimensie van het lcvcn is juist niet het spel. Het 
leven is een opeenvolging van taken, een continu gebeuren. 
Aileen het spel kan op elk ogenblik onderbroken worden, en 
alleen in het spel kunnen we bcsluiten nu maar eens iets 
andern te beginnen. 

We eindigen de uiteenzetting door een passage te citenm 
uit de Duitse ideologie die onze intcrpretatie lijkt tcgen te 
spreken. N aar het einde van het boek t.oe valt Marx de 
idee va.n de vrije activiteit aan zoals ze door de "ware socia
listen" gepredikt wordt (MEW 3, bfa. 452-453). In foite is er 
geen contradictie met het voorgaande. Want Marx verwijt 
de genocmde sodafü;ten alleen een activitcit op te zoeken 
die actus purus, zuivere actiuiteit, niets dan activiteit is, en 
die, zegt hij, in laatste instantie de illusie van "het zuivere 
denken" (reines Denken) is. Hij spot met de socialisten 
door te zeggen dat deze zuivere activiteit zeer verontrcinigd 
wordt als ze een materieel suhstrà.at en een matericcl resul
taat heeft. Hij zegt: 

"Het subject dat aan <leze iuivere ac:tiviteit ten grondslag ligt, kan 
dus ook geen werkelijk zintuiglijk meus ziju, maa.r slec.hts de dcn
kende geest. De zo verduitste 'vrije activiteit' is slecht.s een andere 
formule voor de hogere 'onvoorwaardelijke' vooropzettingsloze vrij
heid" (MEW 3, blz. 452-453). 
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Waarmee duideJijk is da.t Marx alleen maar het accent legt 
op het feit dat de mens werkelijk, zintuiglijk is. Maar dat 
impliceert niet dat hij de vrije activiteit opzegt. We herha
len dat deze activiteit - of ze nu spiritueel of materieel is 
- haast altijd objecten nodig heeft en zich dus moet ver
materialiseren. Maar de ohjecten zijn slechts voorwendsel, 
geen doeL 

6 De verheerlijking van de vrije activiteit in de Grundrisse 
(1857-1858) 

ln de chronologische zoektocht die we doorheen de ideeën 
van Marx over vervreemde arbeid en vrije activiteit makcn, 
komen we zo bij wat men de eerste versie van Het Kapitaal 
moet noemen, de Grundrisse (1857-1858). De Grundrisse 
bevatten talrijke reflecties over de arbeid en over de 11rije 
activiteit. We moeten een selectie maken. We zoeken die 
teksten op die onze stelling ondersteunen - of die ze in
tegendeel lijken te ondermijnen. Marx zegt vele keren dat 
de ontwikkeling van de produktieve krachten tegelijk de ont
wikkeling van de eigenschappen en de potentialiteiten van de 
mens is. Hij zegt ergens ( Grundrisse, blz. 23) dat de mee
rarbeid die de produktie van het noodzakelijke overstijgt, de 
algemene behoefte moet worden, dat in die zin het kapitaal 
de materiële elementen voor de ontwikkeling van de rijke in
dividualiteit schept, die zowel in de produktie aJs in de con
sumptie universeel is en voor wie de arbeid niet langer als 
arbeid maar aJs de integrale ontwikkeling van de activiteit 
zelf verschijnt, waarbij de noodzakelijkheid van de natuur 
in zijn onmiddellijke vorm verdwenen is en voor de door de 
gesclùedenis gecreëerde behoefte plaats gemaakt heeft. Dat 
is nogmaals de idee van de vrije activiteit. Maar bekijken 
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we enkele tekstcn wat nauwkcuriger. 
l. Marx vergeet in de volgende tckst «de behoeftE~n .. niet 

( Onmd1·isse, blz. :u2--:H;J): 

"- .. de produktie van n:lalù:t1c mut·11,(wrcfr, ditïs, de op vennecrdc
ring m, ontwikkding va.11 <le produkt.if:ve krachtcn gefuudccrcle pro
duktie va.i, surpluswa.arù~,, vrna.gt. prnùuktie voor uie11we c.onsump1.it: 
. , . De c:irculatie moet zich in haar dgen sfeer uitbrei<len in <le mate 

waa:rin <le produktic uitbreicit.. 

l. K want.it.atieve nitbrei<ling van de best.aa.nde consum1>tie. 

2. Scheppen van uieuwe behoeften door het foit dat de bestaall(k in 
ceu grot.ere kring vcrspl'eid gcrakeu. 

3. Produktie van tiiemue beltocften f'TI ontdckking en schepping van 
11icuwe gebruikswaa.rden .•. De exploratie van de gcltele nat.unr om 
nicuwe nuttip,e P.igcnscha.ppP.n der dingen t.e ontdekken; univerr:;ele 
rttil van de produkt.cn van aile vreemde klimatcn en lande11; nicuwe 
toebereidingen (artificiële) vaII de natuurlijke objccten, waardoor 
ze nieuwe gel,ruikswaaTde krijgen. De exploratie van de a.ardc van 
het ene ititeinde tot het andere, om I1ieuwe brnikbare ohject.en, om 
nieuwe eigenschappen vau gekendc grnndstofffen te ontdekken, enz. 
De ontwikkeling vaII de natnurwctciu,chap 1.ot haar hoogste punt. 
Eveueeus, de ontdekkiug, de creatie en de bevrediging van nienwe 
uit de maa.t.schappij zelf voortkomende behoeften. De c:ultuur van 
alle eige11schappP.n van de maatl$chappelijke mc11s om er een wezen 
van te rnaken met de meest verschei<lene hehoeften" ... 

Dat is, een laatste keer, het c1·edo van Marx. Hier blijkt 
dat hij helemaal niet meer <le omkering zfot die zich in hct 
kapitalisme voordoet. De reden is dat hij de omkering die 
aan de vrije activiteit inherent is, bevestigt. Dat brengt mee 
dat we Marx modem, zeg maar, burgerlijk, of nog algeme
ner, -· filosofisch gesproken - theoretisch-westers moeten 
noemen. Hij assumeert de idee van het filosofische en cul
t urele westen, de vrije activiteit. Hij is, zoals de burger, 
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partijganger van de vooruitgang, hij aanbidt de objectieve 
en theoretische wetensdiap, die hij heilig verklaa.rt, zoals hij 
al het uieuwe excellent vindt, ook de rùeuwe behoeften die 
het !capitalisme 'uitvindt'. Marx glorifieert dus de onein<lig
heid, <lie, helaas, elke inhoud outbeert, die niet langer naar 
het leven vau alledag, naar de werkelijke behoeften, enz. ver
wijst. Hij ziet al eveumin <lat deze verheerlijking de grnotste 
hindernis is voor de bcvrediging van de meest driugende be
hocften ( en voorcerst voor de produktie van de mîddelcn 
voor die bcvrcdiging). 

Marx zegt <lat het kapitalisme een systeem van algemene 
exploitatie van de uatuurJijke en menselijke bmnneu creëert, 
een systeem van algemeen nut "waarvan de dragers de we
tenschap en aile fysicke en geestelijke eigenschappen van de 
mens zijn" ( Grundrislle, blz. 313) en hij voegt eraan toc: 
''Hence the great civilising influence of capital" ( Grundrisse, 
blz. 313). Het ka.pitaal verheft de maatschappij tot een 
niveau waarmee vergelelwn alle vroegere stadia nog alleen 
als lokale gebeurtenissen verschijnen ( Grundris!Je, blz. 313 ). 
Hier spreekt de eurocentrî1:,che en mo<lernistische Marx -
voor dewelke het meest recente, vooral als het van weten
schappelijke origine is, het beste is dat bestaat. Hij zegt: 

"De na.tuur wor<lt l6Uiver ohject voor de mens, zuivere zaa.k va.n nut; 
houdt op a.ls mad1t op zich erken<l Le worden; en de theoretischc 
kennnis van haar auto11ome wetten ver8chijnt a.lleen aJs list, om ze 
a.a.n de menselijke behoeften, hetûj ais object van de consumptic, 
hetzij aJs middel van de produktie te onderwerpcn" ( Grundrisse, blz. 
313). 

We weten dat Marx het concept nut niet thematiseert, <lat 
hij er niet in slaagt de omkering die het kapitalisme is tot 
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het cin<lt' door te <fo11ke11. Dat heteke11t 11iet dat we kriti.ek 
l1ebben op zijn id<'C' vaJt een ontgoddelijktc wcreld, waarover 

Marx in het volgen<le citaat sprnekt.; hoC'wd we zijn geJoof 
in het kapitalisme, in dE• wd<'osr:hap en iu de tedrnologie, 
zoaJs het nogmaals blijkt, af wijr.cn: 

"H<:t i,; «I<, k11<leus va.11 het, ka.pi1,a.al om aile n,1t.io11a.le f.;rer1zc•11 en 

vooroor<lden, evenals de vcrgo<ldelijking vau <le ua.t.u11r, de ov(~rgc
k,verde, in be1,aal<le grcuzen zelfg«rnoeg:i:aam i11gepla11te hevre<ligiug 
va.n best.aandc behocftcn Cil <le reproc:lnktie vau oude levenswi.i:tt~11, te 
overst.ij~e11. Het is dc~trnc-t.id kil ovc,rstaau va.11 alles en i!- beste11dig 
rcvolut.iou.wr, het haaJt aile grc11icn omvcl', die de outwikkding van 
de produkt.iev<~ krnchten, de uitbrciding eH de cxplojtat.ie en <le mil 
Va.JI de kra.chten van natuur c11 !,!;CC:st aJremmcn" ( <:rm1d,·isse, hlz. 
313). 

2. Marx is <lus onvoorwaardclijk 'progressief'. Hij is voor 
de revolutie, de permanente verandering, hij is voor de wor
ding. Hij be.doe.lt de wording van de vrij<: activiteit. 

"Ooor de rijkdoua te bc:vrüclen Va.JI de grenze11 van haar burgerlijke 
vorm, wat ûct men? Eten cuke] ding, de 1111ivcrsa.litcit VaJl de be
hocJ'tcu, eigeusc:ha.ppen, geuieliugcn, pro«luktieve krad1te11, enz., van 
<le in<lividuen, universa.liteit die <loor de uuiversele ruil veroorzaa.kt 
is; ltet Î6 <le vollcdig ontwikkel<lc hcen;c:happij van de mens ovcr de 
nat.nurkrachf,en, zowel over de eigen kracht aJs over <lez<.>. die men 
natunr uocmt. Ilet is <le a.bsolute ontplooiing van zij11 scheppen<le 
gaveu, :wndcr cnige an<lere vooropiet.ting dan de onlwikkcling van al 
zijn menselijke vermogcm; ais doel op zic.h [8elbstzweck), zonder ze 
aan een voora.fgegiwen standa,ir<l te meten. De mens reproci11ceert 
el' ûch uiet in zijn partic.ulariteit, maar in zijn totalit.eit; hij zoekt 
niet iets <lat gewor<lcn is t.e blijv1,n, maar in de absolute bcwcging 
van het worden te zijn'' ( Grundrisse, blz. ;/87). 

Dat 1s eens te rncer de Marx van de glorificatie van de 
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oneindigheid. Nochtans voegt Marx t<ie: 

"[u de burgerlijke economie - iJl het. tijdperk van de pro<luktie die 
er iu overeenstemmiug mee is -- verschijot. <leze voile ontplooiing va..11 

de mcuselijke innerlijkhdd als totale 9ntlediging, verschijnt. deze u11i
versele objectivering als totale vervreemdi11g ... Oaarom verschijut 
enerzijds de kiu<lerlijke oude wereld a.ls het hogere. Au<lerûjds is ,:e 
het in a.Iles wa.arbij gesloten gestalte, vorm, en gegeve11 begrenzing, 
gezocht worden. Ze is bevrediging op een geborneerd sta.ndpunt; t.er
wijl het moderne onbevredigd la.at, of ais het a.ls bevredigd verschijnt, 
gemeen is" ( Grundrisse, blz. 387-388)? 

ln de laatste passage vermag Marx nanwelijks zijn nostal
gie voor de oudheid te verbergen. Hij waardeert er de geslo
ten vormen van, hij apprecieert de begrenzingen. De reden 
is wellicht dat de oudheid voor Plata en Aristoteles nog niet 
het ideaal van de oneindigheid en de onbegrensdheid, van de 
vormloosheid van het 'alles of niets', van de onophoudelijke 
ontplooing van alle menselijke potentialiteiten koesterde en 
dat zij besefte dat de mens een eindig wezen is en in die zin 
waardig en waardevol. Wat telde was de vervulling van een 
eindig leven, dat zelf een gesloten vorm is - die door de 
dood voltooid wordt. Marx beseft <lat het kapitalisme hier
van de antipode is. Maar zijn progressisme verbiedt hem de 
moderne levenswijze af te keuren. Nochtans weet hij dat de 
burgerlijke wereld gemeen is. 

3. Een woord over de relatie tussen arbeid en vrije tijd 
vo1gens Marx -- een relatie die allesbehalve vanzelfsprekend 
is, gezien de problematiek van de vrije activiteit. Misschien 
ziet Marx de vrije activiteit wel in beide tegelijk. Het is 
waar dat hij over de arbeid a.ls over een gedisciplineerde 
adiviteit spreekt die op doelgerichte wijze voor de goederen 
ter bevrediging van de menselijke behoeften moet instaan. 
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Op dat niveau is niets menselijks. Misschien echter denkt hij 
tegelijk da.t het in het socialisme anders ial zijn, dat namelijk 
de .:t.rbeidscondities zo zullen verand·eren dat de arbeid zelf 
cen ~pel kan worden (play and display zoals Marcuse zegt ). 
Voor Marx is de mens een produktief wezen. Marx zegt vaak 
dat de rijke individualiteit universeel zal produceren. Voor 
ons echter is het zonder veel belang te weten waar Marx nu 
eigenlijk de vrije activiteit onderbrengt. 

Marx zegt: 

"De besparing van de arbeidstijd is het~dfde ais het vermeerderen 
van de vr~je tijd, dit is, van de tijd voor de voile ontwikkeling van 
het individu, die zelf weer ais de grootste pro<luktieve l:cracht op de 
produktieve kra.cht van de arbei<l terugwerkt" ( Gnmdrisse, blz. 599). 

Merk op hoe Marx hier het toppunt van produktivisme 
verwoor<lt. Zelfs de vrije tijd moet in dienst van de ont
wikkeling van de produktieve krachten staan. Marx gaat 
vcr<ler: 

"De a.rbeid kan geen spel wordim, zoals Fourier wil, ... De vrije tijd 
- die zowel ootspanning [M ussezeit] als tijd voor h.ogere activiteit 
is - heeft zij11 bezitter natuurlijk in een ander subject ge1.ransfor
meerd en ais dit andere subject treedt hij dan ook in het onmid
dellijke produktieproces. In betrekking tot de wordende mens, is 
<lat tegclijk discipline, in betrekking tot de gevormde men.s, in wiens 
brein het geaccumuleerde weten van de maa.tschappij zicl1 bevindt, 
is het oefening, experimentele wetenschap, rnaterieel scheppende en 
zich objectiverende wetenschap". 

De vrije tij<l dus nogmaaJs als voorwaarde voor de pro
duktieve arbeid. We merken op dat Marx de arbeid hier 
discipline, inspanning noemt, wat in strijd lijkt te zijn met 
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de idee van de doelloze vrije activiteit. En inderdaad, aJ
leen het doel kan me tot inspanning opvorderen. Wie het 
doel wil, moet de middelen willen, dit is, de noodzakelijke 
inspanningen om h~t te bereiken. Merken we op dat na
tuurlijk in de mate waarin de arbeid :t:ich in het rijk van de 
noodzaak afspeelt, het feit dat hij inspannend, doelgericht, 
nuttig ii;, geen probleem stelt. Ilet probleem stelt zich voor 
Marx zodra. hij de arbeid aJs vrije activiteit opvat. Wij zelf 
denken dat aile arbeid inspannend is, ons opeist, een last is, 
omdat hij een middel is en iets dat de mens op zich zoekt te 
vermijden. De arbeid is geen ideaal. Wat we ons immers ais 
doel stellen, is de instauratie van een menselijke wereld -
wat noodzakelijkerwijs allerlei vormen van inspanning me~
brengt. Het is al)een in de mate waarin we eraan houden ccn 
bepaald doel te realiseren, dat we de ervoor vereiste inspan
ningen zullen opbrengen. De arbeid is, als elk ander middel, 
een omweg. Voor Marx evenwel is de arbeid zelf het ideaal, 
de mens is produktief - deze 'produktiviteit' is echter vrije 
activiteit. We zullen straks begrijpen hoe Marx er ondanks 
dat in slaagt de vrije activiteit met het doen van inspannin
gen te combineren. Hiervoor moeten we enkele passages die 
Adam Smith betreftèn, aanhalen. 

Adam Smith, zegt Marx ( Grun.drisse, blz . .505 ), plaatst de 
arbeid tegenover de "rust", die vrijheid en geluk is: 

"Het is Adam Smith geen zorg dat het individu 'in zijn normale 
toestand vau gezondheid, kradit, a.ctiviteit, geschiktheid, behendig
heid' eveneens de behoefte aa11 een zekere dosi.s normale a,heid, keut" 
( Grundrisse, blz. 505). 

We onderbreken het dtaat om op te mer ken dat voor Marx 
de arheid hier alweer klaarblijkelijk de op zichzelf ( als op 
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een doel) gerichte activiteit zelf is, de activiteit ter wille 
van de activiteit. Marx vermeJdt geen verwijzing naar enig 
doel, naar een of andere taak - die volgens ons alleen de 
arbeid kan Jegitimeren. Marx zou gezegd kunnen hebben 
<lat de mens hehoefte aan sport, aan beweging, hecft. Hoe 
zal Marx dan het onderscheid tu.s.sen sport, .spel en arbeid 
weten te ma.ken? Wa.t ons betreft, we ontzeggen geenszins 
elk belang aan vrije activiteit, maar deze activiteitsvorrn is 
secundair. Wat echter een grote bedreiging voor de maat
schappij is, ii- de idealisering van dergelijke activiteH, die 
dan in de plaats van de natuurlijke arbeid treedt en zo tot 
de door ons geviseerde omkering van de verhoudîngen leidt 
zoals die in het kapitalisme het geval is. 

Marx gaat verder door er op te wijzen dat de a.rbeid de 
overwinning van hinderpalen is: 

"Het i.s waar <lat de ma.atstaf van de arbeid van builen lijkt te ko
men, gedicteerd door de hindernissen die ovcrwonnen moet~n worden 
met het oog op het bereik~n van het doel. Hij (Adam Smith) ver
moedt ook niet dat de overwinning van deze hinderpalen op zich eeu 
bevestiging van de vrijheid inhoudt, noch ziet hij dat de externe <loe
leinden hun schijn van louter natuurlijke noodzakelijkheid verliezeu, 
aJs het individu ze zelf geponeerd en ze zich:;;elf opgelegd heeft; hij 
ziet eve11min de zeHverweze11lijking, <Ïe objectivei-ing va.n het .subject, 
zijn concrete vrijt1eid dus, die precies in de arbei<l gercaliseerd wordt" 
( Grundrisse, bl.z. 505). 

Het dtaat is uiterst instructief. We leren dat zich inspan
nen, op hindernissen stoten,·zeer goed met de vrije activiteit 
kan samengaan, met name voor zover de mens op die manier 
zijn vrijheid - als zelf verwezenlijking, zoals Marx zegt -
zoekt te affirmeren. Het is de diepzinnigste conceptie van de 
vrije activiteit. Het is Hegel, die poneert dat de mens een 
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wezen is dat aile limieten wil overstijgen. We vinden hier 
het dogma van de westerse filosofie, zoals dat door Plato 
en Aristoteles is verspreid geworden in zijn zuiverste vorm. 
Eens te meer gaat het over de idealisering van de energeia. 
Marx schrijft zich volledig in die traditie in. Men kan zelfs 
zeggen dat hij er de diepste betekenis van exp li ci teert en er 
de voorwaarden va.n aa.ugeeft - de creatie van een enorme 
produktieve kracht, die de mens van de activiteit in functie 
van de noodzakelijkheden des levens moet bevrijden. Zo
dra de mens van die taak verlost is, kan hij de hinderpalen 
dwden ais de voorwaarden, de alibi's, de gelegenheden, die 
de activiteit voor zichzelf nodig heeft om haa.r vrijheid te 
kunnen aanvoelen: de doeleinden die op de instauratie van 
een menselijke wereld slaan, worden nog alleen ais grenzen 
beschouwd die men moet zoeken te overwinnen. Dat is de 
list van de vrije activiteit. Het is de 'zuiverste' omkering van 
de natuurlijke verhoudingen. De activiteit wordt vrijheid -
maar zuivere gratuite vrijheid, die niet langer op de wereld, 
op de andere slaat, een vrijheid die haar eigen doel geworden 
is. Het is het existentialisme van Hegel, van Sartre, enz. Het 
is oveTStijging ter wille van het overstijgen, transcendentie 
ter wille van het transcenderen. Het is de ziel van de moder
niteit. We geloven evenwel niet dat deze activiteitsvorm in 
de realiteit veel beoefend word t. Wa.nt waarom zou men zich 
inspannen in het vervolgen van een doel, dat slechts voor
wendsel is, op het ogenblik bijvoorbeeld waarop men begint 
te ondervinden dat er moeilijkheden rijzen? Waarom zou 
men niet veeleer zijn project wijzigen of opgeven, vermits 
men toch steeds opnieuw kan beginnen, eiders en anders, 
de vrije activiteit kan hememen en zichzelf ais willekeurig 
vrij kan affirmeren? Het is ook de reden waarom er geen 
contradictie hoeft te zijn met wat we hoger zegden als we 
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heweerden <lat de vrije activiteit d0 inspanniug vl-iu:ht. 
We ga.an akkoord met Marx alis hij :tegt. dat de aJ·beid 

weer:tin kan wekkcn, dat hij dat altijd gedaan heeft eu <lat 
hij dat hüel r.cker in het kapitaliRme doet. Marx spreckt over 
externe dwang. Maar hij wil in feite elke dwang uitschakelfm 
(uitgenomen de •dwang' die erin besta.at dat men tod nog 
hinderpalen rnoet kunnen overwintHm). Wat ans bètreft, we 
denkeu <lat. de arbeid ons zijn dwa.ng oplegt, maar alleen 
in de mate waarin er e<'n doel is <lat men assumeert. (En 
dat men eerst heeft bediscussieerd. Gezien het feit dat het 
doel niet steeds evident is, moet men grondig nadenken over 
de relatie van doeleindeu en middelen, inbegrepen de arbejd 
7,e[f als inspanning. Hiervoor is uiteiudelijk een goe<l func
tionerende democratie de voorwaarde. We kunnen dat punt 
hie1· niet verder uitwerken5). 

ln het laatste citaat <lat we wensen te citeren, zegt Marx 
dat de arbeid geen spel is, dat hij geen amusement is, zoa!s 
fonrier de arbeid opvat. 

"Werkelijk vrij werken [Arbeit.en], bijvoorbecld wmponeren, is juist 
tegelijk verdoemde crnst, de meest i11te11sicvc inspanning" ( Grun
drisse, blz. 505). 

Dat is jui:st, maar de context waa.rin Marx het zegf. blijft 
die van de vrije activiteit. We zien geen motief orn op te 
houden over vrije activitcit aJs over een svel te spreken. De 
reden is dat deze activiteit, zoaJs het spel, doelloos is, terwijl 
alleen een doel voor de hier vermelde ernst kan zorgen. Wat 
is het doel van de componist? De cigen activiteit'? Neen, 

5 DaL is dccls gebeurd in ans bock Mens en arbeid. De menselijke 
vel"houdingen en de al"beid in een filosofie vari de àndighei<I. 
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helema.al niet, zijn <loel is het werk, het mu:tiekstuk. De 
cornponist steh zichzeJf in dicnst van het werk, hij weet cr 
zich iu iijn vrijheid, iu r.ijn activiteit, on<lergeschikt aan. 
Maar het werk zelf is functie van de instauratie van een 
rnenselijke wereld. lfot voorbeeld van Marx spreekt <lus in 
feite bP.t, ideaal van <le vrije activilcit tegen. Het doel van 
de activit.eit is niet de activiteit zelf, maar de voltooiing van 
cen leven, van een eindige wereld. flet doel is niet het oper1-
1Jloeien van alle menselijke potentialiteiten, maa.r de creatie 
van een menselijke wereld. 

7 De ·vrije activiteit in de late werken van Ma1'x 

Zou Marx na de Grundrisse zijn standpunt gewijzigd heb
beu? We menen van niet. Het is waar <lat hij weinig over de 
arbeid, over de vervreemding, over de vrije activiteit spreekt. 
We zullen twee uitspraken van Marx aan een commentaar 
onderwerpen. De eerste vinden we in het derde deel va.n 
Het Kapitaal (M~W 25, blz. 828). Ze toont op eenvoudige 
ma.nier <lat de Marx van de Parijse manuscripten en de la.te 
Marx dezelfde zijn. De tweede passage halen we uit de Rand
glossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei (1875) 
(MRW 19, hlz. 21). 

ln het der<le deel van het Hel Kapitaal rekent Marx op de 
ontwikkeling van de produktieve krachten. Hij schrijft: 

"Het rijk van de vrijhcid begint inde.rdaad cerst daa.r waa.r het atbei
den, dat <loo.r uood en externe doelmatighei<l bepaal<l is, ophou<lt; 
het ligt dus volgens de natuur van <le zaa.k aan gene zijde van de 
eigenlijke materiële produktie. Zoals de wilde met <le natuur moet 
vecl1ten om zijn behoeften te bevre<ligen, om zich in het leven te 
handhaven en het te reproduceren, is ook de beschaafde daartoe 
gedwongen, en dat in aile maatschappijvormen en in aile produk-
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tiewij:œu. Mtt ;r,iju ont.wikkding hreidL ûd1 dat rijk va.11 d<: na.tuur
uoodzakdijkhcid nit, omcla.t. de hehoefü:11 :1.ich uilhreicl<~n; maar t.<,w,-. 
lijk brcidc·11 zid1 de f>todnktievc kra.chte11 uit, die :1.e lwvrcdigen. De 
vrijhcid kan op clat gehi<,cl er all<·1·11 in bt:::<l.aan <lat de vcrma.atsd1ap
pelijkte m1ens, dat de gea.ssociecrde produc<·nlcn, hnn stofwi1-1s<.>liug 
met de natunr ra!.io11eel regelen, gcmccni<cha.ppclijk cont.rok•rcn, in 
plaa.ts van erdoor ais door cet, vr<:cn1<le ma.cht ove1·hccr,sf. I.e wo1·
dl'11, en ùa!. :œ haa.r md de gcriugst.e k1:a.chtinspanning en 011dcr d(' 
voor hun natuur waardip;ste en a.dcqua.a.tste voorwaa.rclen voltrf:kken. 
Maar het blijft aJtijd cen rijk van de nood:ta.kdijkheid. Aan gc11c 
:ûjde erva.n bcgint de mcnsdijkc krachtoutwikkding, die Sdbslzwec:k 
ii;, het wa.re rijk va.n de vrijheid, <lat ccht.er slccbts op dit rijk van 
de 11oo<l¼a.kdijkhcid ais op zijn ba,;is ·ka,n op<~uhloden. De vcl'korti11g 
van de arbt!iù,;dag is de grnndvoorwaarde". 

Men ziet duidelijk de identiteit met wat hierboven gezegd 
is. Enkele trnkjes mop.;en we niet over het hoof <l zien. Voor
cerst verbindt Marx het rijk van de noodzaak met de rna
teriële pro<luktie, maar, daarenboven, wat veel belangrijker 
is, verbindt hij ze met de ii-t.,ssere Zweckmassigkeit. Het rijk 
van de vrijheid begint daar waar deze praktische, concrete 
finaliteit niet langer nodig is. Kla.arhlijkdijk treedt dan de 
vrije activiteit in de plaa.ts van de noodr.akelijkheid. J>c 
arbeid voor de bevrediging van de behoeften is niet werke
lijk menselijk en de oorzaak ervan is de inherente doelge
richtheid. Marx ziet a.11.een dwang, insranning. 

Marx hecft hct alwecr ovcr urije activiteit a.ls hij in 7.ijn 
kritiek op hct programma van Gotha zegt dat in het socia
lisme de arbeid de eerste behoefte zaJ geworden zijn: 

"hi een hogere fasc vau de communistischc maatschappij, llada.t de 
knechtcnde ondcrschikking van de individ ncn a.an de dcling van de 
arbeid eu daarmcc ook dt: tegenstelling tussen geestelijkc en licha.mc
lüke arbeid verdw~ne11 is, nadat de arheid niet. slechts middel om te 
leven, maa.r zelf de eerste leve11sbehoefte geworden is, nada.t met de 
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a.lûjdige ontwikkeliug va.ri <le inilivid11<~n ocik hun pro<lnktievc krach
ten gegroei<l :1.ijn eu aile brqnucu van <le ma.ati;diappdijke rijkdom 
overvloe<lig stromen --· pas dan kan de cnge hori:to11t van het hurgi~r
lijk redit t<:11 volle overschre<len wor<len en de maat.scha.ppij op haa.r 
vlag lichrijven: ieder volgens :i:ijn hekwaamhe<len, ie<ler volgcus ûjn 
behocfh:11". 

We konwn niet meer terug op wat Marx hier over de ar
beidsdeling zegt. Het prnbleem is volgens ons secundair. 
Het krijgt immers slechts betekenis voor zover het een roi 
vervult in de bepaling van het doel: de inrichting van een 
menselijke wereld. De werkelijk menselijke mens is volgens 
ons niet de rijke individualiteit. Hij is veeleer diegene die tot 
de stichting van een menselijke wereld bijdraa.gt ( die tegc
lijk zijn eigen wereld en die van de anderen is). W;:i.t we wel 
willen opmerkcn is dat Marx in het citaat de arbeid de eer
ste behoefte noemt.. Dat betekent heel eenvoudig nogmaals 
dat de vrije activiteit zijn idea.al is. Eigcnlijk klopt het in 
het perspectief van Marx niet om de a.rbeid een behoefte te 
noemen. De vrije activiteit is in feite geen behoefte, ze ver
wijst niet na.ar geen gebrek, na.ar een lacune, naar een leegte, 
die men moet opvullen. De activiteit is een vel'mogen, een 
macht, die volgens Marx op zich vol en voltooid is, en die 
alleen om activering, om oefening vraagt. Ais <le mens op 
die manier actief is, vervult hij volgens Marx zijn natuur. 
Wij zouden integendeel menen da.t de mens iich dan de god 
waant die Aristoteles wilde 7.Ïjn door de theoria te beoefe
nen, vrije en zuivere activiteit, een geheel van allemaal op 
zichzelf gerichte zuivere vermogens en eigenschappen. 
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8 Be.,luiten 

In dit hoofdstuk hebben we exclusief Marx II ter sprake 
gebracht. Marx II is uit op de ontwikkeling van de produk
tieve krachten, in feite op de ontwikkeling van aile krachten, 
dus ook van de talloze menselijke vermogens, eigenschappen, 
potentialit.eiten. Marx spreekt van vrüe activiteit. De ont
wikkeling gebeurt doorheen de ontwikkeling van de kapita
listische economie. Het kapitalisme is de oplossing voor het 
probleem van de schaarste, die de voile ontplooiing van de 
menselijke creatieve krachten verhindert. Om <lat doel te be
reiken moet de geschicdenis een tijdperk van vervreemdende 
arbeid door, waarin de produktieve krachten ontspringen. 
De:te geschiedenis loopt op het socialisme uit. 

Kan men zeggen <lat iu het toekomstige socialisme de doel
gericl,te, nuttige, praktische arbeid in het centrum van de 
belangstelling zal staan? Marx heeft veeleer een maatschap
pij op het oog waarin, enerzijds, de arbeid zweckmiissig en 
gepland zal zijn. Het is de arbeid die de consumptiegoederen 
( de materiële produktie) zal verzorgen. Deze produktje is in 
feite de voortzetting van de vervr.eemde arbeid, voor zover 
die arbeid namelijk nuttige dingen produceert. Anderzijds 
zaJ er de vrije activiteit zijn, die haa.r eigen doel is, of waar
bij het externe doel nog slechts voorwaarde, voorwendsel, is 
voor de ontplooiing van de activiteit zelf, gezien het feit <lat 
het. voor de mens bijna onmogelijk is om zijn vermogens te 
1oefenen' zonder daarbij op een of an der extern ob ject be
roep te doen. De doelgerichte, nuttige arbeid is voor Marx. 
een onmenselijk type activiteit, hij spreekt van zelfzuchtige 
en utilitaire activiteit, zelfs van dierlijke activiteit, die naar 
de behoeften verwijst ( en die dus haar doel buiten de a,çti
viteit zelf heeft). Het is de reden waarom Marx zegt dat het 
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dier wel produceert, maar dat het niet universeel, dit is, in 
onafhankelijkheid van :ûjn hehoeften produceert. De mens 
produceert dus om te produceren ·- dat is de waarhei<l van 
de vrije activiteit. Marx is bourgeois en filosofisch gespro
ken blijft hij traditionalist in zijn conceptie van de arheid en 
van de activiteit. Hij is hegeliaan, en doorheen Hegel, is hij 
aristoteliaan. Hij is een culminatiepunt van de filosofische 
en culturele geschiedenis van het westen (met Hegel en met 
Nietzsche). Zijn filosofische positie is die van een filosofi.e 
van de oneindigheid, van de overstijging en van de transcen
dentie ter wille van het overstijgen en transcenderen. 

1. De vervreemding. Men verbeeldt zich haast aJtijd dat 
voor Marx de vervreemding erin hestaat dat de kapitalist het 
produkt van de arbeid steelt. Dat is niet helemaal onjuist. 
Ma.ai· deze diefstal betreft niet de meest fundamentele ver
vreemding. De oorsprong van de vervreemding moet in het 
feit gezocht worden dat de arbeid zich in een abject verliest 
dat de behoeften moet bevredigen, behoeften die ons frustre
ren, die ons aan het object vastbinden, en die ons daardoor 
afhankelijk maken. Het is deze Vergegenstandlichung, ob
jectivering, materia.lisering, die de rode draad is in de pe
riode van de constructie van het produktieapparaat. Zo
lang als er schaarste is, 'is de objectivering immers tegelijk 
vervreemding. De vervreemding bestaat dus sedert de oor
sprong van de geschiedenis, niet pas sedert de opkomst van 
het kapitalisme, en zelfs niet alleen sedert de verdeling van 
de maatschappij in klassen. Het is omdat de geschiedenis 
met de ellende aanvangt, met de veraJgemeende schaarste, 
dater vervreemding is. De geschiedenis is dus de geschiede
nis van de poging om tot de overwinning van de schaarste 
te komen. Ze irnpliceert noodzakelijkerwijs het onderscheid 
tussen diegenen die de produktiemiddelen bezitten en de an-
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dercn, rlc arbeiders, die niets bezitten. Ze impliceert tegelijk 
de arbeidsdeling, de spliti-ing in diegenen die zich a.an ma
teriële arbeid overleveren en diegenen die gee1>telijk be.zig 
zijn. Ze impliceert de warenmaatsc.happij, de ruil, de pro
duktie van waren. Al deze splitsingen zullen bcstaan zolang 
aJs de schaarste zaJ duren. De gehele geschiedenis hangt 
aan <lat feit vast, en ze zal overstcgen worden door middcl 
van de realisering van een formidabele ontwikkeling van de 
praduktieve krachten. Dat is de zaak en de taak va.n het ka
pitalisme. De vervreemding is fundamenteel het feit <lat de 
mens niet vrij actief vermag te zijn, dat hij vaar de bevredi
ging van de behoeften maet werken, wat van hem eeu slaaf 
maakt. Marx zegt niet dat in de niet vervreemde situatie 
de arbeid zander abject 7,a] zijn, maar het is zeker dat het 
abject slechts voarwendsel, alibi, voarwaarde 7,al zijn voor 
de algehele ontwikkeJing van aile krachten en eigenschappen 
van de mens. Ze zullen aile het doel in zichzelf dragen. 

2. Met het soortwezen of de Gattung staat het niet anders. 
Het soortwezen is de mens in het algemeen, in zijn universa
liteit, dit is, als bewustzijn, als universeel produktief wczcn. 
Het is de mens die zich van zijn concrete, individuele exi8tcn
tie, die zich van zijn behoeftigheid, bevrijdt. If et is de mens 
die vrij produceert. 

3. De mooie formules van de vermenselijking van de na
tuur en van de vernàtuurlijking van de mens moeten in het 
licht van het soartwezen en van de vrijc activiteit begrepen 
worden. In feite is de humanisering van de natuur het na
tuur worden van de mens, zijn naturalisering, zijn reductie 
tot zijn vrije activiteit, die voor Marx zijn wezen is. ln feite 
is de natuur zonder doel en zonder bewustzijn, in de natuur 
op zich treft men geen daeleinden aan. Het resultaat van 
de reflectie is daarom: zien om te zien, horen om te horen, 
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denken om te denken, enz. 
4. De verdinglijking en het fetichisme moeten vanuit de 

urije activiteit begrepen worden. Wat Marx in werkelijkheid 
betreurt, is dat de mens slachtoffer van de dingen wordt, dat 
hij bijvoorbeeld wil hebben, of bezitten, dat hij daarom in 
een zekere zin zelf ding wordt, wat Marx de omkering van de 
relatie tussen de mens en de clingen ( de produktiemiddelen) 
noemt. Men denke aan bijvoorbeeld het zogezegde Zesde 
hoofdstuk van Ilet Kapitaal, aan de paragrafen daarin over 
de personificatie van het ding en de verdinglijking van de 
persoon. Het is vooral als hij ze op het kapitalisme toepast 
dat die mooie formules een passende interpretatie krijgen. 
Maar voor Marx worden de dingen zelf nooit als onze doe
leinden opgevat. De vijandigheid van Marx ten overstaan 
van de ruil en van de produktie van waren steunt op die 
conceptie. Wat aa.ngeklaagd wordt, is zonder meer <le idee 
dat de mens op de een of andere manier, of in een of an der 
aspect van zijn bestaan, middel zou zijn, wat van hem een 
slaaf zou maken, zo vreest Marx. 

5. De historische ontwikkeling is voor Marx tegelijk goed 
en slecht. 

Ze is goed, voor zover het gaat om een noodzakelijke weg 
die naar de toekomst van de vrije activiteit leidt, en voor zo
ver de vrije activiteit zelf (hoewel op een verdraaide manier) 
tot stand komt. Man zegt instemmend dat het kapitalisme 
de behoeften ontwikkelt in de zin van de ontwikkeling van 
de talrijke eigenschappen en vermogens van de mens. De 
abstracte en fysiologische arbeid zelf is te verkiezen boven 
de 'traditionele' a1·beid, omdat de mens zich daarin reeds 
van het object bevrijdt ( dat in de traditionele arbeid ais het 
doel functionecrt). De warenproduktie heeft eveneens een 
positieve kant: ze maakt de mens onverschillig voor de con-
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crete waren, wat rceds een element van vrijhei<l is. Tenslof.t(' 
bevrijdt ook de a.rbeids<leling de mens van de particuliere t.a
ken; à la limite wordt de mens vrije activiteit, hij doet alles, 
maar :tonder enig bcla.ng aan een of ander doel te hecht<m. 
Het is de socia.listische of communistische mens. 

Tegelijk is de geschie<lenis een slechte zaak, voor zover w 
namelijk maa,r overgang, doorgang, is naar het rijk van de 
vT'ije activiteit, voor zover dus het rijk van de noodzakelijk
heid heerst, en de produktieve krachten nog onvoldoen<le 
ontwikkeld zijn. 

6. Het probleem van de vcrvreemding, van de vrije activi
teit, evenals dit van het produceren om te produceren, nodigt 
uit om naar de bronnen van Marx uit te kijken. Het gaat 
om de westerse filosofie sedert Plata en Aristoteles. Marx 
zet de traditie van <le ene1yeia verder. Hij is de leerling va.n 
Hegel. Hegel en Marx kunnen als hoogtepunten van deze 
geschiedenis beschouwd worden. Ze glorifiërén de onein<lig
heid, ze willen de mens vergoddelijken, en hiervoor hebben 
ze theorie en ob jectief weten nodig, die zelf ook vrijc activi
teit zijn. De impasse waarin deze traditie terecht gekomen 
is - onze desastreuze mondiale situatie - noopt ons ertoe 
een verdere stap te zetten: na te denken over een filosofie 
van de (positieve) eindigheid, van de 'condition humaine' die 
van nature gebrek is, die zo eindig is dat de mens wel ovcr 
de rela.ties tussen docloin<len en mjddelen moet nadenken, 
voor dewelke de wereld een ding is <lat te maken is, en ter 
wille waarvan men hoe dan ook moet arbeiden. 







ln dit essay wordt kritiscb nagegaan wat voor Marx het kapita

lisme is en worden zijn opvattingen over dit maatschappelijk 

bestel geconfronteerd met de zin die het voor Marx heeft. Wat 

bet kapitalisme ook is, in ieder geval is voor Marx duidelijk dat 

de zin ervan is de produktieve krachten tot ontwikkeling te 
brengen. We distantiëren ons zowel van deze zin ais van het 

belang dat Marx aan de ontwikkeling van de produktiekrachten 

(die Produktivkriifte) hecht. Met dit doel - en om onze afwij

zing op Marx zelf te kunnen funderen - maken we het onder

scheid tussen een Marx I en een Marx II. Marx I beschrijft het 

kapitalisme als produceren om te produceren, als doel-middel

verdraaiing. Marx II maakt van dialectiek gebruik om zijn 

geloof in de kapitalistische ontwikkeling van de produktiekrach

ten met te moeten opgeven. Het is belangrijk de beide Marxen 

uit elkaar te houden. We komen op voor een lezing - die 

helemaal geen gewelddadige ingreep is - die Marx (I) opvat als 

diegene die een vernietigende kritiek op het kapitalisme ais 
produktïe ter wille van de produktie uitgesproken heeft. 
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