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STELLINGEN

1

Het onderscheid tussen
verkeerde

Het verschijnen van dit boek is niet slechts voor mijzel f en mijn direkte verwanten een belangrijke gebeurtenis, maar zou het ook zijn geweest voor mijn goede
vriend Jos Arntz, ware hij nog in leven. Het was verdrietig hoe hij stierf en dat hij
niet meer in staat kon zijn als promotor de uiteindelijke voltooiing van het
manuskript mede tot stand te brengen. DanI<baar zal ik me zijn vertrouwen en
kritische begeleiding blijven herinneren. Ook Heinz Kimnierle, die
aanvankelijk
als copromotor en na de dood van Jos Arntz als promotor bereid bleek verantwoordelijkheid voor het proefschrift te dragen, wil ik van harte bedanken. Ik
denk dat ik wat betreft deskundigheid op het vakgebied geen betere promotor in Nederland had kunnen treffen. Grondig en efficient heeft hij het manuskript doorgenomen, korrekties voorgesteld en besproken: en dat alles met een
vriendelijke bescheidenheid, die het geheel mijn eigen werk liet blijven. Hij
heeft mij daardoor enorm geholpen juist in een periode.
die voor mij en mijn
gezin over het algemeen zeer moeilijk is geweest.
Veel dank ben ik verschuldigd aan het Instituut voor Arbeidsvraagstukken, in
het bijzonder aan Monique van Helvoirt, voor de typografische verzorging van
het boek, alsmede aan de uitgeverij SUN; zonder hen zou het proefschrift niet

de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van
wetenschappelijk onbevredigend en berust op een
interpretatie van de betekenis van Marx' kwantitatieve

Marx' waardeleer

is

vergelijkingen.

Il Pleidooien voor

een methodologisch individualisme in de sociale wetenschappen blijven zwak, indien de betekenis van de marxistische kritiek op
het specifiek burgerlijke 'individu'-begrip niet op een fundamentele
wijze
in de methodologische veronderstellingen wordt verdiskonteerd.

III De zin

van kausale verklaringen voor sociale
verschijnselen ligt in de
praktische betekenis die zij voor handelingssubjekten kunnen hebben. Dat
dergelijke verklaringen in theoretisch opzicht superieur zouden zijn aan
intentionele verklaringen, is daarom met zichzelf in tegenspraak.

IV

V

Een rationele fundering van sociale keuzen op grond van individuele
preferenties is alleen dan mogelijk, wanneer de gelding van enige specifiek
ethische beginselen wordt verondersteld.

in deze vorm verschenen zijn.

Dank natuurlijk ook aan mijn vele familieleden, kollega's en vrienden, die mij
met hun raad. daad en belangstelling hebben gestimuleerd. Mogen zij er allen
mee instemmen. dat ik dit boek in liefde opdraag aan Els, Pepijn en Titus.

Het feit dat oprechte morele redenen voor maatschappelijk handelen zo

moeilijk te geven zijn en dan vaak nog weinig overtuigingskracht blijken te
bezitten. is geen argument tegen de praktische betekenis van filosofische
ethiek, maar juist een reden om haar op ruime schaal kritisch en deskundig

te beoefenen.

VI

In het rapport 'Een liberale visie op

de verdeling van inkomen en vermogen' van de Teldersstichting wordt beweerd, dat John Rawls ' 'A Theory of
Justice' niet werkelijk een rechtvaardigheidstheorie is, maar veeleer een
theorie van de gerechtvaardigde inkomensverschillen. Die bewering is niet
juist. Rawls' theorie stelt niet de vraag welke inkomensverschillen in een
historisch bepaaide maatschappij rechtvaardig zijn, maar de fundamentelere vraag, in hoeverre inkomensversch illen in een rechtvaardige samenleving aanvaardbaar zijn.

VII Wetgeven per parlementaire meerderheid is als zodanig niet demokratisch.
Het is in een demokratische rechtsorde doorgaans de meest acceptabele
procedure, mits de politieke programma's van de vertegenwoordigers
geacht kunnen worden voor alle leden van de bevolking in principe moreel
toelaatbaar te zijn.

8

a

VIII Een

massale beweging voor ontwapening onder de bevolking kan door haar
regering eerder als versterking dan als een verzwakking van haar positie in
een vredesonderhandeling worden beschouwd.

IX

Het subjektief relativisme dat zegt, dat we alles door een gekleurde bril
waarnemen, moge voor een aankomende sociologie-student(e) zijn kritische betekenis hebben; in de loop van de studie dient het toch zijn
zeggingskracht te verliezen.

- Stellingen bij: H.H.H. van Erp, Het kapitaal tussm illusie en werkelijkheid.
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Voor Els, Pepijn en Titus

Inleiding

a. Filosofische interesse voor Marx' ekonomische geschriften
Sinds de tweede wereldoorlog bestaat er van de kant van filosofen een levendige
belangstelling voor het theoretisch werk van Karl Marx. De publikatie in de dertiger jaren van enkele omvangrijke, sterk filosofisch getinte manuskripten van
Marx is daarbij een belangrijke faktor geweest. Vooral op grond van de 'Pariser
Manuskripte' van 1844 (ook wel 'Okonomisch-philosophische Manuskripte' ge.
noemd) (1) meende men geheel nieuwe aspekten van Marx te ontdekken. Ziin
ekonomisch werk werd in het westen grotendeels als achterhaald beschouwd,
maar zijn nieuw ontdekte filosofische geschriften bleken door hun ideologiekritische inslag en thema's als arbeid, vervreemding, religie e.d. een aktuele betekenis te hebben voor de filosofische antropologie. Een ander manuskript, de
'Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie' van 1857/58 heeft minder
filosofische studies opgeleverd. Een van de oorzaken is, dat het werk pas na 1953

op uitgebreider schaal ter beschikking kwam (2). De uitvoerige studie van
Roman Rosdolsky over de verhouding van de 'Grundrisse' tot 'Das Kapital'
dateert pas van 1967 , terwijl ook de duitse vertaling van een gelijksoortige studie
van Wygodski in datzelfde jaar verscheen (3). Sinds 1970 is er evenwel een
bredere belangstelling voor de 'Grundrisse'bespeurbaar.
Vanaf die tijd is er ook een toenemende interesse van filosofen voor de ekonomische theorietn van Marx. Gedeeltelijk kan dat komen, doordat de ekonomische problematiek in de 'Grundrisse' is verwoord in een terminologie die sterk
aanleunt tegen die van Hegels filosofie, met name van diens 'Logik'. Nu was
reeds door Lenin naar voren gebracht, dat men'Das Kapital' van Marx niet lezen
kan zonder grondige studie van Hegels logika. Maar die opmerking is grotendeels
een frase zonder veel gevolg gebleven. Rosdolsky doet weliswaar regelmatig

pogingen om de hegeliaanse dialektiek te betrekken bij de interpretatie van de
'Grundrisse' en 'Das Kapital', maar voor een echt indringende analyse was hij
toch te weinig filosofisch uitgerust. In de filosofische belangstelling voor Marx'
ekonomische theorie speelt de analyse van de 'Grundrisse' daarbij nog steeds een
bescheiden rol. Twee andere faktoren speelden wellicht een belangrijker rot voor
de interesse in Marx' ekonomie, waarbij de aandacht eerder naar 'Das Kapital'
dan naar de 'Grundrisse' uitging.
Een van de faktoren die de filosofische interesse voor Marx' latere werk heeft
beihvloed, is de Marxinterpretatie van L. Althusser en geestverwanten (4). Volgens deze opvatting zouden Marx' ekonomische geschriften een scherpe breuk
9

betekenen met zijn filosofisch verleden. Marx zou hier een geheel nieuw
begrip
van wetenschappelijke theorie hebben ontwikkeld en de grondslag hebben gelegd
voor een nieuwe wetenschap: de geschiedeniswetenschap.
in AlthusOpvallend

sers interpretatie is vooral, dat deze konsekwent elke teleologische duiding van
Marx' geschiedenisopvatting afwijst. Althusser is van mening, dat in 'Das Kapital'
een algemene theorie over het menselijk handelen ligt geijnpliceerd, die het mo-

gelijk maakt verschillende historische maatschappijvormen vanuit hun eigen
struktuur te begrijpen, zonder een of andere algemene theorie van 'de' geschiedenis te veronderstellen.
Een andere faktor was de hernieuwde diskussie in kringen van ekonomen rond
de waardetheorie van de klassieke ekonomie, met name die van Marx. Adam
Smith en David Ricardo, twee belangrijke vertegenwoordigers van die ekonomie,
beschouwden het ekonomisch proces voornamelijk als de
produktie en distributie van meerwaarde, waaronder verstaan werd: het surplus aan waarde, dat door
de arbeid werd geproduceerd boven de waarde die door en in de arbeid zelf werd
verbruikt. Die meerwaarde kwam ogenschijnlijk via pacht en de verkoop van arbeidsprodukten in de vorrn van grondrente en winst toe aan landeigenaren en ondernemers, en was zo de basis voor het ontstaan van kapitaal en kapitaalakkumulatie. Van belang hierbij is vooral, dat iii de klassieke theorie het surplus
van de
arbeid aan de kapitalist toeviel in de vorm van marktwaarde of ruilwaarde (c.q.
geld), niet onmiddellijk in de vorm van goederen of arbeidsprodukten. De via de
markt gerealiseerde winsten trachtte men aldus te verklaren door een meerwaardetheorie, die de arbeid beschouwde als de bron van de waarde van de goederen.
Toepassing van de theorie leverde vele problemen op, die volgens Marx vooral
voortkwamen uit een onheldere definiering van het begrip ruilwaarde en uit het
tegelijk laten fungeren van de arbeid als oorsprong van de waarde en als waardemaat.

Het arbeidswaardebegrip dat Marx ontwikkelt, heeft van meet af aan veel skepsis
opgeroepen, zelfs onder theoretici die in hoge mate met Marx' theorie sympathiseren. Van Drimmelen (5) is van mening dat Marx'
waardebegrip van belang is
voor het onderscheid van wezen en verschijningsvorrn van ekonomische fenome-

nen, maar-dat het niet nodig is de waarde als arbeidswaarde op te vatten. Het
centrale probleem wordt dan het onderscheid van waarde en
prijs.
De opvatting dat de waardeanalyse het wezen en de prijsanalyse slechts de oppervlakkige verschijningsvorm van de ekonomische verhoudingen betreft, blijft echter een tamelijk vage notie. Wij hopen door ons onderzoek een bijdrage te leveren aan een verder doordringen in die relatie. Naar
wij rrtenen wordt pas vanuit
het arbeidswaardebegrip het komplexe karakter van die relatie van wezen en verschijning in Marx' theorie duidelijk. Het gaat hier namelijk om wezen en verschijningsvorm van de specifiek kapitalistische produktiewijze, welke door Marx geanalyseerd wordt vanuit het gezichtspunt van de door arbeid gekreaerde ruilwaarde.

10

Laat ons daarom hier ten eerste iets zeggen over dat begrip 'ruilwaarde' en verde ruilwaarde van bevolgens over Marx' begrip van 'arbeid' voorzover dit voor
lang is.

De ruilwaarde kan in Marx' theorie vele vormen aannemen, maar voor een juist
begrip van die term in zijn algemeenheid zijn een tweetal onderscheidingen van
fundamentele betekenis.
Op de eerste plaats is de ruilwaarde onderscheiden van de gebruikswaarde van

een tegenstelling.
een produkt. Dit onderscheid heeft vooral de betekenis van
is een van de
tegenstelling,
die
of
van
dit
onderscheid
is
Wat precies de aard
allerminst
dat
onderscheid
dat
zien
zullen
We
hoofdthema's van ons onderzoek.

zeer eenvoudig
eenvoudig is (6), ook al wordt het door Marx als een schijnbaar
d erdit
onderschei
komt
eenvoud
die
en bijna evident onderscheid ingevoerd. In
en
kwaliteit
hun
door
ze
voorzover
eigenspecifieke
op neer, dat produkten
schappen nuttig zijn en menselijke behoeften kunnen bevredigen,gebruikswaarde hebben (Marx gebruikt meestal de wat merkwaardige uitdrukking 'gebruiks·
waarde zijn'), en dat de ekonomische waarde of de mitwaarde die zij op de
markt hebben geheel los staat of abstraheert van hun gebruikswaarde-aspekten.
Wat die ruilwaarde dan op zich is, is niet zonder meer duidelijk. Om dat te ver·
helderen is het tweede onderscheid van belang, namelijk dat tussen waarde en
prijs. Dit tweede onderscheid is voor Marx niet primair een tegenstelling, maar
een onderscheid van wezen en verschi)'ningsvorm. De ruilwaarde verschijnt in zijn
meest duidelijke vorm als de prijs van een produkt, maar volgens Marx ligt aan
die prijs zoiets als de 'substantie van de ruilwaarde' ten grondslag, die hij meestal
zonder meer met de term 'waarde' aanduidt. Die waarde zou volgens de theorie
belichaamd.
geheel en al bepaald worden door de arbeid die in het produkt is
en
ruilwaarde
van
waarde
dit
onderscheid
arbeidswaarde)
(c.q.
Van belang is, dat
de
de
binnen
(in
dat
ruilwaarde
van
kategorie
overkoepelende
een onderscheid is,
onderscheid tot de gebruikswaarde) zelf ligt; waarde, arbeidswaarde, ruilwaarde,
marktwaarde, prijs etc. zijn alle onderscheidingen van de kategorie 'ruilwaardeoverkoeals-zodanig' (meestal zullen wij die term 'ruilwaarde' in deze algemene,
anders
de
konktekst
zin
blijkt).
gebruiken, tenzij uit
pelende
Het onderscheid van (arbeids)waarde en prijs kan onder bepaalde voorwaarden
het karakter van een tegenstelling verkrijgen (evenals het onderscheid van wezen
en verschijningsvorm). Volgens Marx is die tegenstelling feitelijk gegeven en ook
steeds
duidelijk konstateerbaar in de burgerlijke produktiewijze, waar de prijzen
waarde
van
de
theoretisch veronderstelde
schommelen en afwijken van de
produkten. Die tegenstelling binnen de ruilwaarde is voor Marx dus wel een feit,
en moet verklaard worden, maar ze wordt niet zoals de tegenstelling van gebruikswaarde en ruilwaarde als een kwasi-eenvoudig enbegrippelijknoodzakelijk
onderscheid gesteld. Daarom kan de theorie uitgaan van de veronderstelling, dat
-

-
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prijzen en waarden van produkten nog samenvallen en vandaaruithet proces van
hun uiteenvallen trachten te verklaren. In de verklaring van het uiteenvallen van
waarden en prijzen en voor het begrijpen van het
zogenaamde 'transformatiepro-

bleem' (de vraag hoe vanuit waarden kostprijzen kunnen worden berekend)
speelt naar wij menen de door Marx gepostuleerde tegenstelling tussen gebruikswaarde en ruilwaarde een fundamentele rol. Weliswaar
zullen wij in onze studie
niet toekomen aan een expliciete behandeling van de transformatieproblematiek.
De hier naar voren gebrachte hypothese zullen we dus ook niet
bewijzen. Toch
vermelden we haar, omdat ze voor ons een belangrijk motief was om de aard van
de tegenstelling van gebruikswaarde en ruilwaarde en de wijze waarop Marx
uberhaupt met tegenstellingen werkt, aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Hopelijk zullen we later eens in de gelegenheid zijn de transformatieproblematiek vanuit deze visie te analyseren.
Een van de centrale konklusies van onze
interpretatie zal zijn, dat de tegenstelling van gebruikswaarde en ruilwaarde, die de feitelijke tegenspraken van de ruilwaarde (zoals onder andere die tussen waarde en prijs) moet verklaren, zelf pas
eigenlijk begrepen kan worden wanneer men haar verstaat als de theoretisthe ref7exie van die feitehjke tegenstellingen, en niet als een apriorische filosofische tegenstelling (7). Daarmee stuiten we op het centrale methodologi
sche probleem
van de cirkulariteit en reflexiviteit in de ontwikkeling van Marx' theorie.
We hopen deze problematiek te verhelderen vanuit een kritische analyse van wat Marx
verstaat onder een Begrensde dialektiek'
(8).

Ook voor wat betreft het begrip 'arbeid' dat in de arbeidswaardetheorie is
geimpliceerd maakt Marx een aantal belangrijke onderscheidingen. Van belang is
vooral dat het hier in eerste instantie steeds om logische,
dat wil zeggen begripsmatige, onderscheidingen gaat, die voortvloeien uit het feit, dat ten aanzien van
het arbeidsprodukt - de waar - een onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde is
gesteld . Dat onderscheid is dus ook weer het begrippelijk fundament van onderscheidingen binnen het begrip 'arbeid', waarvan we er hier 6dn naar voren halen.
Arbeid is altijd een bepaalde, konkrete menselijke
aktiviteit, of het nu over
'hoofd'- of'handen'-arbeid, hoog gespecialiseerde of louter
ongeschoolde of zelfs
routinematige lopende band arbeid gaat. Wanneer men de term 'arbeid' in deze
zin gebruikt, is ze een antropologisch-ontologische kategorie. Precies van de arbeid in die zin opgevat zegt Marx dat ze Un van de oorzaken is van het arbeidsprodukt - de konkrete waar. Andere oorzaken zijn met name grondstoffen, arbeidsinstrumenten, produktiemiddelen in ruimere zin (zoals geld en de zogenaamde kapitaalgoederen). Op dit antropologi
schontologische nivo kan men
ook het kapitaal naast de arbeid als een produktieve faktor
beschouwen. Binnen
dit gezichtspunt is het volgens Marx onzin te beweren, dat de arbeid de uiteindelijke oorzaak of grond van de 'waarde' van de waren zou zijn. We spreken dan namelijk vanuit een nivo waarop de gebruikswaarde en ruilwaarde van het arbeids12

produkt (nog) niet onderscheiden zijn, of waarop de kategorie van 'gebruikswaarde' als het overkoepelende waardebegrip wordt gebruikt. Dat is niet het specifieke gezichtspunt van de arbeidswaardetheorie van de politieke ekonomie, zoals Marx die interpreteert. Volgens Marx kan de arbeidswaardetheorie, wanneer
zij beweert dat de arbeid de oorsprong is van de waarde van waren, slechts bedoelen, dat zij de enige oorzaak is van de arbeidswaarde of - wat voor Marx in
eerste instantie identiek is - van de milwaarde van de waren. Maar precies in die
verhouding gaat het dan niet meer om de arbeid als konkrete menselijke aktiviteit, maar om de arbeid naar een bepaald aspekt, namelijk precies voorzover ze
ruilwaarde kreeert, 'wertbildend' is. Tot zover is dat een loutere tautologie. Die
tautologie wordt doorbroken, waar Marx beweert dat dat begrip arbeid het louter abstrakte begrip arbeid is, waarin van alle kwalitatieve onderscheidingen en
specifieke bepalingen van de vele soorten van konkrete arbeid is geabstraheerd
en alleen het kwantitatieve tijdsaspekt van de duur overblijft. Vandaaruit stelt
Marx, dat alleen de abstrakte arbeid - arbeid zonder meer, indifferente arbeid de oorsprong is van de ruilwaarde en dat de duur ervan, ofwel de maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd, de hoogte van de waarde bepaalt, er de maatsmf
van is.

Reeds rond de eeuwwisseling is deze arbeidswaardetheorie van Marx hevig bekritiseerd, vooral door BOhm-Bawerk en Bortkiewicz, en meer recent door J.
Robinson (9). Hun kritiek houdt in, dat Marx' poging om de reele prijsvorming,
inklusief de afwijking van de prijzen van de waarde, uit de arbeidswaardeleer af
te leiden was mislukt. Bij velen ontstond de overtuiging, dat de arbeidswaardeleer van Marx uiteindelijk slechts een soort metafysisch relikt was, dat zonder al
te veel problemen uit de theorie van de politieke ekonomie kon worden verwijderd. Het bewijs dat de arbeidswaardeleer voor de ekonomie overbodig is, leek
door het werk van P. Sraffa te zijn geleverd, die erin slaagde een akkumulatietheorie te ontwerpen zonder gebruik te maken van een of ander arbeidswaardebegrip (10). Maar juist door de eliminatie van de arbeidswaardetheorie werd voor
sommigen duidelijk, dat zij behalve een ekonomische funktie ook een maatschappijkritische en antropologisch-filosofische betekenis had. C. Napoleoni konstateert een zekere paradoxaliteit in de moderne akkumulatietheorie: waar ze
aan logische konsistentie gewonnen heeft, zou ze tegelijk verloren hebben aan
maatschappelijke relevantie, omdat juist vanuit de arbeidswaardeleer akkumulatie en uitbuiting met elkaar in verband worden gebracht (11).
Voor een goed verstaan van onze interpretatie van Marx' arbeidswaardeleer is het
van belang op enige methodische aspekten van onze gedachtengang te wijzen. De
belangrijkste vraag voor ons is niet of de interpretatie die Marx geeft van de arbeidswaardeleer juist is. Voor ons is in eerste instantie van belang dat hij deze

interpretatie geeft, en wat de betekenis van dit arbeidswaardebegrip uiteindelijk
is. Dat hij deze interpretatie van de theorie geeft, is zonder veet grote problemen
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met citaten aan te geven. Naast het door ons zelf aangedragen materiaal willen
we graag in het algemeen verwijzen naar Napoleoni's 'Ricardo und Marx'. Voor
ons is vooral van belang, dat het hier gaat om Marx' (kritische) interpretatie van
de vooronderstellingen van de arbeidswaardetheorie, en niet zonder meer om een
eigenstandige ekonomische theorie van Marx. Dit is een optiek, die met onze
visie op Marx' theorie in zijn geheel te maken heeft, en die we niet a priori aan

de hand van enkele citaten kunnen waarmaken. Marx probeert ons inziens de arbeidswaardetheorie zoveel mogelijk als een konsistente theorie te ontwikkelen,
door de inkonsistenties van zijn voorgangers te korrigeren. Maar dat betekent
dan niet noodzakelijk, dat hij die theorie als een zonder meer ware theorie beschouwt. Ons onderzoek leidt eerder tot een tegenovergestelde resultaat: vanuit
het begrip van wat de arbeidswaardetheorie voor Marx als theoretisch systeem
betekent, zou eerder gekonkludeerd moeten worden dat ze, naarmate ze logisch
beter wordt doordacht, met de ekonomische realiteit die zij bereflekteert meer
en meer in konflikt komt en daarom als abstrakte theorie onhoudbaarder wordt.
Zo wordt ze een theorie die zich als het ware zelf falsificeert (12). Die falsifikatie
of innerlijke tegenspraak van het abstrakte is een redeneervorm, die naar onze
mening ten grondslag ligt aan Marx' opvattingen omtrent de overgang van abstrakt naar konkreet (13). We bedoelen hiermee, dat Marx de schijn, dat zijn
konkrete begrippen zich louter begripsmatig uit abstrakte kategorie8n ontwikkelen en dat het redle kapitaal ook volgens een dergelijke logische noodzakelijkheid
ontstaat, meer en meer als schijn onthult, naarmate zijn analyse konkreter
wordt. In de ontwikkeling van het konkrete of wetenschappelijke begrip zal het
aspekt van onwaarheid en ideologische bepaaldheid, dat het abstrakte uitgangspunt aankleeft, doorzichtig worden. Marx' eigen theorie zou zo op een zeer
subtiele manier reeds elementen van kritiek op de arbeidswaardetheorie bevatten en ontwikkelen, die hem later als inkonsistenties en kontradikties worden
voorgeworpen.

b. Ambivalentie in de konsepten van Marx' ekonomische theorie
Het onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde is fundamenteel voor de wijze waarop Marx in het bijzonder het kapitalistische produktieproces opvat. Hij verstaat
dit produktieproces als een eenheid van 'arbeidsproces' en 'waardevormingsproces' (14). Abstrakt gedefinieerd omschrijft Marx het arbeidsproces als: 'de doelmatige aktiviteit gericht op het voortbrengen van gebruikswaarden, de toeeigening van het natuurlijke voor de menselijke behoeften, algemene voorwaarde
voor de stofwisseling tussen mens en natuur, die een eeuwige natuurvoorwaarde
is voor het menselijk leven en daarom onafhankelijk is van iedere vorm van dit
leven

of

veeleer aan al zijn maatschappijvormen gemeenschappelijk' (15). De abstraktheid van die definitie ligt in het feit, dat ze het arbeidsproces in zijn algemeenheid en als een relatie van mens en natuur beschrijft, en niet bijvoorbeeld
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het arbeidsproces van specifiek de aziatische of kapitalistische produktiewijze.
Het arbeidsproces zelf is echter altijd een konkreet proces, evenals de arbeid zelf
steeds een konkrete aktiviteit is. Elk konkreet arbeidsproces impliceert daarom
steeds een specifieke maatschappijvorm. Het begrip 'arbeidsproces' ligt op hetzelfde kategoriaal nivo als de begrippen 'gebruikswaarde' en 'konkrete arbeid',
en duidt daarom het produktieproces van de waren aan precies voorzover dit een
konkrete totaliteit is. Dergelijke totaliteiten kunnen nu op een tweetal wijzen
worden beschouwd, namelijk generiek, dat wil zeggen naar die aspekten die zij
gemeen hebben met soortgelijke totaliteiten, ofwel naar de specifieke hoedanigheden die hen van de andere onderscheiden. Voor het kapitalistische arbeidsproces is het specifieke, dat het wordt beheerst door de meerwaardeproduktie.
Wanneer men daarvan abstraheert, dus dat arbeidsproces niet in zijn verhouding
tot de meerwaardeproduktie beschouwt, neemt men dit specifieke arbeidsproces

louter naar zijn algemene - niet historisch gespecificeerde - hoedanigheden.
Wanneer we het produktieproces echter beschouwen als specifiek kapitalistisch
arbeidsproces, dan beschouwen we het weliswaar onder een bepaald opzicht,
maar niet vanuit een abstrakt opzicht, maar juist vanuit het opzicht van retel
menselijk proces, als konkreet en maatschappelijk bepaald proces. Wanneer men
dat niet doorziet, dan blijft men in een abstrakt*ntologische zienswijze steken
en zal precies het karakter van de tegenstelling van arbeidsproces en waardevormingsproces niet doorzichtig worden (16).

Onder 'waardevormingsproces' ('Wertbildungsprozess') verstaat Marx dat aspekt
van het produktieproces volgens welke dit niet gebruikswaarden, maar ruilwaarden produceert. We bevinden ons hier op hetzelfde kategoriale nivo als dat van
de ruilwaarde, de abstrakte arbeid en de maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd. De kategorieen van dit nivo verwijzen niet naar een konkrete realiteit, maar
naar een abstrakt aspekt ervan, dat wij zullen aanduiden als het specifiek ekonomische gezichtspunt, dat het systeem van de ruilwaardeproduktie tot objekt
heeft, waarvan de meerwaardeproduktie, de prijsvorming, het maken van winst
en dergelijke elementen zijn. De term 'Wertbildung' duidt in het algemeen de
eigenschap aan van de arbeid om ruilwaarde tot stand te brengen. In het kapitalistische produktieproces geschiedt die kreatie van ruilwaarde onder specifieke
voorwaarden en steeds met de opzet om voor de kapitalist winst op te leveren.
Het hele arbeidsproces wordt daardoor zodanig gestruktureerd, dat het waardevormende karakter van de arbeid voor de kapitalisten een zo hoog mogelijk gewin oplevert. Dit proces noemt Marx het 'Verwertungsprozess'; het is niets anders dan het 'Wertbildungsprozess', maar nu onder kapitalistische voorwaarden.
Het enige verschil tussen beide begrippen is uiteindelijk, dat in het begrip 'Verwertung' steeds mede begrepen is, dat in iedere waarde die de arbeid onder kapitalistische verhoudingen produceert een gedeelte meerwaarde is vervat, dat wil
zeggen dat de waarde die de arbeid schept mddr is dan de waarde die zij konsumeert voor haar eigen reproduktie. Daarom kunnen de waren 'te gelden worden
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gemaakt', in de zin van 'met winst verkocht', 'verwertet'.

Dit 'Verwertungs'karakter van het produktieproces is het specifiek-ekonomische kenmerk van de
kapitalistische produktiewijze: 'Als eenheid van arbeidsproces en 'Wertbildungsprozess' is het produktieproces het proces van warenproduktie; als eenheid van
arbeidsproces en 'Verwertungsprozess' is het het kapitalistische produktieproces,
de kapitalistische vorm van de warenproduktie' (17).
Het woord 'Verwertung' heeft in het Nederlands geen goede pendant. Als vertaling lijkt de term 'valorisatie' acceptabel, mits men daaronder mede verstaat de
betekenis van meerwaardeproduktie, winst maken en dergelijke, zoals die in het
duitse 'Verwerten' is vervat.
We gaan hier in de inleiding reeds zo uitvoerig in op die begrippen 'arbeidsproces' en 'valorisatieproces' om twee redenen.
Op de eerste plaats speelt dit onderscheid in onze interpretatie van Marx' ekonomische theorie een centrale rol. Pas aan dit onderscheid en de implikaties ervan
krijgen vele meer abstrakte onderscheidingen een wat aanschouwelijker inhoud
en komen de meer positieve elementen van Marx' antropologie naar boven.
Op de tweede plaats kunnen we naar aanleiding hiervan een zekere ambivalentie
in Marx' ekonomische theorie verduidelijken, een ambivalentie die voor vele
ekonomen waarschijnlijk een reden was om zich van Marx' waardetheorie af te
wenden, maar voor ons een van de aanzetten tot nader onderzoek was. We zullen
trachten dit in het kort aan de begrippen 'produktiviteit' en 'produktieve arbeid'
te verduidelijken.
Wil men Marx' gebruik van de term 'produktief niet mis verstaan, dan is het in
eerste instantie van wezenlijk belang, dat men het onderscheid van arbeidsproces
en valorisatieproces goed vasthoudt. Alleen op grond daarvan is het verschil tussen Marx' gebruik van de termen en bijvoorbeeld dat van A. Smith te verstaan.
Voor een meer uitvoerige uiteenzetting over deze thematiek verwijzen we naar
de vrij omvangrijke literatuur over deze materie (18). Wanneer we de arbeid beschouwen louter vanuit het eenvoudig antropologisch standpunt van het arbeidsproces in het algemeen, dan is arbeid produktief voorzover zij een nuttig resultaat oplevert. Nu wijst Marx er op, dat de politieke ekonomen dat begrip produktieve arbeid reeds in een andere en engere zin gebruiken, namelijk als arbeid
die meerwaarde produceert; waarbij dan overigens hun 'definities van de produktieve arbeider verschillen naarmate zij de natuur van de meerwaarde anders opvatten' (19). Zo worden vaak huisbedienden, ambtenaren en militairen niet als
produktieve arbeiders beschouwd omdat ze om diverse redenen niet beschouwd
worden als producenten van meerwaarde. Wat woordgebruik betreft sluit Marx
zich nu aan bij deze traditie van de politieke ekonomie. Binnen het kapitalisme
is voor hem 'alleen die arbeider produktief, die meerwaarde voor de kapitalist
produceert of tot zelfvalorisatie van het kapitaal dient' (20), dat wil zeggen dat
hij door de verkoop van zijn arbeidskracht een element is in het proces volgens
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welke de kapitalisten zich de meerwaarde toe8igenen. Aangezien bij Marx het begrip 'meerwaarde' een nieuwe betekenis verkrijgt, verandert bij hem ook de
betekenis van 'produktieve arbeid'. Omdat de meerwaarde een kategorie is van
het nivo van de ruilwaarde, moet ook de vraag welke arbeiders produktief zijn,
geheel vanuit dat nivo beantwoord worden. Dan blijkt dat 66n en dezelfde soort
konkrete arbeid produktief moet heten, wanneer ze geschiedt in loondienst die
ruilwaarde voortbrengt voor de kapitalist, maar onproduktief, wanneer de
arbeider niet in die verhouding tot de kapitalist staat. Dat kan gelden voor een
schoenmaker, maar ook voor een fabrieksdirekteur, een muzikus of wetenschapper. Het betekenisverschil tussen produktieve en onproduktieve arbeid is voor
Marx zo een louter definitorische kwestie, die op het kategoriale nivo van de
ruilwaarde moet worden geformuleerd. Weliswaar is voor de ernpirische vraag of
bepaalde konkrete arbeidsverhoudingen onder de ene of de andere kategorie
vallen de louter definitorische bepaling van die kategorieen 'produktief en
'onproduktief niet voldoende. Men denke maar eens onder welke kategorie de
vele soorten werknemers in overheidsdienst moeten worden gerangschikt. Maar
over deze problemen van de empirische konkretsiering *an Marx' kategorie8n
willen we het nu niet hebben. Wat wij in eerste instantie probeerden duidelijk te
maken is, dat men niet serieus de begrippen produktieve en onproduktieve
arbeid op een marxistische wijze kan gebruiken, wanneer men niet eerst het
onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde, en meer in het bijzonder dat van
arbeidsproces en valorisatieproces in acht neemt, omdat alleen vanuit het nivo
van de ruilwaarde het onderscheid van produktief en onproduktief duidelijk is.
Wat wij naar aanleiding van het bovenstaande vooral naar voren willen brengen
is, dat de betekenis van het begrip 'produktieve arbeid' bij Marx echter niet volledig en ook niet vohioende kan worden verstaan vanuit dat onderscheid van produktief versus onproduktief, oftewel binnen het nivo van de ruilwaarde. Het eko.
nomische onderscheid van produktief en onproduktief krijgt zijn diepere betekenis of relevantie voor Marx' theorie pas, wanneer men het onderscheid of de tegenstelling van deze kategorieen tot het meer algemeen-antropologische of'v66rekonomische' begrip van produktiviteit mede daarbij betrekt. Dat begrip ligt op
het nivo van het arbeidsproces. Marx beperkt het begrip 'produktiviteit van de
arbeid' niet louter tot de produktie van meerwaarde; hij zegt: 'het begrip van de
produktieve arbeider sluit geenszins louter een verhouding tussen aktiviteit en
nuttig effekt, tussen arbeider en arbeidsprodukt in, maar ook een specifiek maatschappelijke, historisch ontstane produktieverhouding volgens welke de arbeider
onmiddellijk middel tot valorisatie wordt' (21). De wijze waarop de arbeider fungeert in het valorisatieproces wordt dan het kriterium of hij in specifieke zin als
produktieve of onproduktieve arbeider geldt. Maar zowel produktieve als onproduktieve arbeid blijven veronderstellen dat de arbeid ook produktief is in de
meer algemene betekenis van het arbeidsproces, dat ze een produktieve faktor is
in het proces van gebruikswaardeproduktie. Een van de grote lijnen van Marx'
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kapitaalanalyse is nu, dat volgens hem dit konkreet produktieve karakter van de
arbeid meer en meer abstrakt, diffuser en uiteindelijk irrelevant wordt naarmate
die arbeid meer onder heerschappij van de kapitalistische produktiewijze valt.
Het proces van de valorisatie gaat hoe langer hoe meer ook het inhoudelijk karakter van het arbeidsproces bepalen. Marx noemt dit de 'reele subsumptie van
de arbeid onder het kapitaal' (22). Onder die heerschappij neemt de produktiviteit van het arbeidsproces enorm toe, niet alleen in die zin dat er steeds meer
meerwaarde wordt geproduceerd, maar vooral ook in de zin dat er steeds meer
waren en speciaal produktiemiddelen in grote verscheidenheid en met steeds
meer technische mogelijkheden worden vervaardigd. Vooral de verwetenschappelijking, de technologische ontplooiing en organisatie van het arbeidsproces noemt
Marx de' produktieve rol van het kapitaal'. Deze produktiviteit van het kapitaal
staat in tegenstelling tot de volstrekt inproduktieve aard van het kapitaal op het
nivo van het valorisatieproces; en door dat produktieve karakter van het kapitaal wordt het konkreet produktieve karakter van de arbeid in het arbeidsproces
steeds verder uitgehold en praktisch overbodig gemaakt. Zo bestaat er ook een
tegenstelling tussen de produktiviteit van het kapitaal en de produktiviteit van de
arbeid binnen het arbeidsproces en vervolgens ook een tegenstelling in de betekenissen van produktiviteit van de arbeid gezien vanuit het arbeidsproces en gezien
vanuit het valorisatieproces.
Aan het begin van deze uitwijding over het begrip 'produktiviteit' stelden we, dat
het 'in eerste instantie' van belang was de kategorale nivo's van gebruiks- en ruilwaarde goed te onderscheiden. Dat onderscheid was vooral van belang om het
specifiek-ekonomische onderscheid van produktieve en onproduktieve arbeid
niet te verwarren met de antropologische betekenis van het begrip. In onze verdere uiteenzetting zagen we echter, dat men die twee nivo's niet slechts moet onderscheiden, maar ze juist ook in relatie tot elkaar moet denken, en dat daaruit
specifieke soorten van tegenstellingen voortvloeien, die het begrip 'produktiviteit' in zijn algemeenheid een uiterst ambivalente betekenis verlenen. Wij gingen
langzamerhand vermoeden, dat Marx zijn meer specifiek-ekonomisch onderscheid van produktieve en onproduktieve arbeid niet heeft ingevoerd om die ambivalentie van dat begrip 'produktiviteit' op te lossen, maar dat dat ekonomisch
onderscheid uiteindelijk slechts een element is in een veel omvattender betoog,
waarin vooral de vraag naar het paradoxale karakter van de produktiviteit van
het kapitaal centraal staat. Die vraag wordt door Marx niet afgedaan door het
kapitaal in de ekonomische theorie per definitie als onproduktief te kwalificeren.
Juist die begripsbepaling roept de paradox in alle levendigheid op. De produktieve rol van het kapitaal is op zich dubbelslachtig, omdat datgene wat de kapitalistische produktiewijze bijdraagt aan welvaart, arbeidsdiscipline, technologie,
het overbodig maken van noodzakelijke arbeid (23) en dergelijke, steeds gepaard
gaat met de uitholling en vervreemding van de onmiddellijke arbeid. Deze negatieve zijde van de kapitalistische produktiewijze komt juist bijzonder sterk naar
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voren vanuit de ekonomische analyse, waarin het kapitaal als onproduktief geldt.
De dubbelzinnigheid die zo'n term als 'produktiviteit' verkrijgt, doordat ze door
Marx tegelijk in ekonomische en niet-ekonomische zin wordt gebruikt, lijkt goed
te passen in een dialektische denkstijl. Door de betekenis van terminologieen als
het ware in hun tegendeel te doen omslaan, kan Marx vaak zeer pregnante karakteriseringen van verschijnselen geven.
Wanneer men eenmaal bij belangrijke passages op zo'n denkstijl meent te zijn gestoten, gaat het vermoeden rijzen, dat wellicht veel van wat aanvanketijk een inkonsistentie of zelfs interne tegenstrijdigheid in Marx' theorie lijkt te zijn, bij
nader inzien wel eens een element zou kunnen zijn van een aan Marx eigen betoogtrant, die zich onder bepaalde methodologische aspekten bedient van schijnbare tegenspraken en paradoxen. Vooral met betrekking tot een tweetal problemen leek het ons van belang die zienswijze nader uit te werken.
Het eerste probleem is, dat aan Marx vaak een ekonomisch determinisme wordt
toegeschreven, al of niet voortkomend uit zijn materialistische geschiedenisopvatting. De theorie dat de maatschappelijke en ideologische bovenbouw bepaald
wordt door de ekonomische basis, lijkt weinig ruimte te laten voor een betekenisvolle rol van de menselijke vrijheid en inventiviteit, en lijkt het bewustzijn
- ook het revolutionaire - te reduceren tot een louter bijkomend effekt van
maatschappelijke processen, die zich min of meer onafhankelijk van dat bewustzijn voltrekken. Reeds Engels heeft tegen een te sterk deterministische interpretatie van Marx' theorie stelling genomen, door te stellen dat er een wisselwerking
tussen basis en bovenbouw plaats vindt (24). Een echte oplossing biedt Engels'
standpunt niet, omdat ook het begrip 'wisselwerking' verbonden kan blijven met
een mechanicistische opvatting van kausaliteit. Principieler wordt de schijn van
determinisme weggp.tomen door er op te wijzen, dat de ekonomische basis als
produkt van mas,schappelijke arbeid zelf reeds de geestelijke aspekten van de
menselijke pr: xis impliceert, zodat de onderscheiding van basis en bovenbouw
geen tegenstelling van materie en geest poneert (25). Op een dergelijke wijze kan
men v-.nuit de filosofisch-antropologische geschriften van Marx het deterministiscite karakter van sommige teksten relativeren.
In onze zienswijze komt de problematiek van Marx' ekonomisch determinisme
anders te liggen. Wanneer Marx beweert, dat onder kapitalistische verhoudingen
de individuele kapitalist niets anders is dan de personifikatie van het kapitaal, en
dat het kapitaal als subjekt van het ekonomisch valorisatieproces de arbeider van
zijn subjektiviteit heeft beroofd, dan zijn dat voor ons uitspraken die werkelijk
een ekonomisch determinisme naar voren brengen. Maar dat betekent nog niet
noodzakelijk, dat voor Marx het ekonomisch determinisme ook zonder meer de
werkelijkheid van het empirisch-retle kapitalisme is, en zeker niet, dat een dergelijk determinisme in de hele historische ontwikkeling aanwezig zou zijn. Naar onze zienswijze zou dat determinisme thuis horen in het begrip van het kapitaal,
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zoals dit zich idealiter vanuit zuiver ekonomische beginselen zou ontwikkelen. In
zijn analyse van de kapitalistische maatschappij als ware die totaal door de ekonomische waardewetten gedetermineerd, zou Marx dan niet de burgerlijke maatschappij naar zijn feitelijke realiteit beschrijven, maar een onder een bepaald
perspektief veralgemeniseerd beeld van haar konstrueren.
De tweede problematiek is direkt met de vraag naar dat ekonomisch determinisme verbonden. Immers, wanneer het waar zou zijn, dat het determinisme een ele-

ment is van Marx' ekonomische theorie, maar niet zonder meer als een voor de
empirische werkelijkheid geldig theorema moet worden opgevat, dan stelt zich
de vraag wat dan het statuut is van de theoretische vooronderstellingen die aan
Marx' ekonomie ten grondslag liggen. Met name werd het een vraag, of de arbeidswaardeleer en de wijze waarop Marx de ontwikkeling van de waar tot kapitaal deduceert wel het karakter hebben van theorieen die gericht zijn op de verklaring van het feitelijk verloop van maatschappelijke processen.
Nu wordt er al enige tijd door vele kommentatoren op gewezen, dat Marx' kapitaalbegrip niet zonder meer een direkt empirische gelding heeft, voorzover het
is ontwikkeld vanuit abstrakte, onder een bepaald perspektief veralgemeniseerde assumpties. Zo veronderstelt hij bijvoorbeeld de aanwezigheid van een marktekonomie van volledige mededinging met ekonomisch-rationeel handelende subjekten, mobiliteit van kapitaal en arbeid, vervangbaarheid van goederen, geen
monopolies of staatsinterventies, overeenstemming van vraag en aanbod, een gelijke meerwaardevoet in verschillendeproduktiesektoren,endergelijke. Zijnkapitaalbegrip zou zo een ideaaltypisch karakter hebben, dat slechts door nadere
konkretiseringen en korrekties van de assumpties aan empirisch waarheidsgehalte
kan winnen. Een interessant voorbeeld van zo'n zienswijze vindt men bij L. Novak (26). Een belangrijke stap vooruit in het begrijpen van Marx' methodologie
lijkt ons, dat dergelijke interpretaties onderkennen, dat Marx' algemene kapitaalbegrip en zijn meest algemene ekonomische wetten niet zonder meer empirische
geldigheid pretenderen te bezitten. Marx' ekonomische theorie zou dus in zijn algemeenheid 'onwaar' zijn, althans voorzover die zich baseert op die gei lealiseerde assumpties. Die onwaarheid zou dan dezelfde ziin als die, welke aan elke methodologische abstraktie inherent is: ze komt voort uit de .liskrepantie tussen het
theoretisch model en de empirische werkelijkheid.
Een dergelijke methodologische benadering van Marx' theorie lijkt ons zeer
vruchtbaar in de poging om het positieve verklaringskarakter van die theorie in
de moderne sociale wetenschappen te integreren. Maar zulke interpretaties gaan
meestal van de veronderstelling uit, dat Marx' theorie zonder meer het karakter
van een dergelijke theorie van de werkelijke maatschappelijke verhoudingen
heeft. Op grond van ons onderzoek naar het dialektisch karakter van de theorie
menen wij echter dat die veronderstelling te betwijfelen valt. In onze analyse zullen we trachten aan te tonen, dat aan Marx' algemene kapitaalbegrip een radika20

ler vorm van schijn, of liever: indirekte waarheid, inherent is, die direkt verbonden is met het kritisch-dialektische karakter van zijn ekonomische basis-begrippen.

De vraagstelling die ons bij de analyse van Marx' theorie leidde is, of Marx interdaad wel zonder meer een geldige theorie in de gangbare zin van het woord heeft
willen of kunnen ontwikkelen. De ambivalentie van zijn ekonomische begrippen
en tegenstellingen was voor ons aanleiding te vermoeden, dat ze tot het karakter
van de theorie en de presentatie zelf zou kunnen behoren. Vanuit die hypothese
verliest Marx' theorie voor een groot gedeelte de pretentie van haar rechtstreeks
werkelijkheidsonthullend karakter. Veeleer wordt ze in onze interpretatie begrepen als een soort 'negatieve utopie', waarin zowel het begrip van de kapitalistische maatschappij als ook het filosofische en ekonomische denken, waarin die
maatschappij zichzelf meent te begrijpen op een theoretisch veralgemeniseerde
wijze, worden ontwikkeld. Precies in deze vorm komt dan ook de negatieve inhoud van die begrippen naar voren, maar wordt ook hun illusionaire karakter aan
de kaak gesteld. De ondertoon van Marx' werk zou aldus niet zijn die van een onbevangen positief onderzoek naar het wezen der verschijnselen, maar van een bepaald soort ironie, in de min of meer sokratische betekenis van het woord. Analoog aan de sokratische dialogen lijkt Marx aan te sluiten bij voor de hand liggende ideean en vooronderstellingen van vooraanstaande ekonomen en deze in zijn
betoog zodanig te ontwikkelen, dat ze de gesprekspartner in verlegenheid brengen omtrent de waarheid van die uitgangspunten. Marx' ironie is zo een element
in zijn ideologiekritiek en ontmaskering van burgerlijke vooroordelen. Of Marx
zich van die ironie zelf uitdrukkelijk bewust is geweest, is moeilijk te beantwoorden. Ironie verhult zich, en direkte uitspraken of eenduidige aanwijzingen in de
richting, dat zij bepalend zou zijn voor heel zijn werk, hebben we niet gevonden.
Onze interpretatie richt zich echter niet alleen op datgene wat door Marx expliciet wordt gesteld. De ironie ligt naar onze mening in de begrippen, redeneervormen en methode zelf.

c.

Samenvatting van het betoog en verantwoording van de keuze van het mate.
riaai

Om de lezer van deze studie enige leidraad te geven voor de grote lijn van ons
betoog, zullen we hier een globale samenvatting geven van de belangrijkste
konklusies die wij meenden te mogen trekken op basis van soms minitieuze
tekstvergelijking.
In tegenstelling tot L. Althusser menen we dat er in Marx' denkwijze geen fundamentele breuk is opgetreden. In het eerste deel van onze studie hopen we aannemelijk te maken, dat Marx' houding ten aanzien van Hegels filosofie in grote lijnen konstant is gebleven en beschouwd kan worden als een kritiek op het spekulatief-abstrakte karakter van de filosofie. Die kritiek kan worden getypeerd als
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een dialektische omkering van Hegels filosofie, maar dan zo dat dat begrip van
'dialektische omkering' wordt verstaan vanuit de zienswijze van Marx, die de omkering van Hegels dialektiebegrip situeert. Die omkering wordt als volgt verstaan:
in Marx' ogen bestaat de dialektiek van Hegel daarin, dat deze elke aktiviteit en

bepaling van de werkelijkheid beschouwt als uiteindelijk (naar zijn wezen of begrip, waartussen Marx geen onderscheid maakt) voortkomend uit denkende akti-

viteit. De negativiteit is de kracht van het denken vanwaaruit het de overige werkelijkheid begrippelijk bepaalt en als produkt van rationaliteit met zichzelf in
overeenstemming brengt. De fout van Hegel zou nu zijn, dat hij die negativiteit
uiteindelijk beschouwt als een moment van het denken, en dat zij door het denken zelf ook weer door negatie kan worden opheven. De tegenspraak wordt bij
Hegel daarom van meet af aan niet gesteld in verhouding tot de uiterlijke werkelijkheid als zodanig, maar is bij hem louter een tegenspraak van het denken met
zichzelf (hoofdstuk 1). Het meest uitdrukkelijk is deze kritiek in de 'Pariser Manuskripte' verwoord, maar we kunnen haar verstaan als een reflexie op de kritiek
die Marx reeds in zijn vroegste werk op Hegel heeft geuit. Ze gaat terug op Marx'
grondovertuiging, dat tegenstellingen die door het abstrakte denken worden
opgeheven, geen werkelijke tegenstellingen zijn, en dat tegenstellingen die door
de filosofische ref'lexie worden onthuld, in werkelijkheid hun filosofische verzoening tegenspreken. Uit zijn 'Doktorsdissertatie' blijkt, dat Marx die tegenspraak als een daad van de wil, niet

als een logische tegenspraak opvat. De

werkelijke kracht van de tegenspraak is voor Marx aldus, dat ze weerstand biedt
aan het vermogen van het denken om haar louter begrippelijk op te heffen. Deze
eenvoudige omkering van Hegels begrip van negatie is voor Marx een inspiratiebron, voorzover hij nu in de werkelijkheid zelf die tegenstellingen kan trachten
bloot te leggen, waarvan de hegeliaanse filosofie pretendeert de verzoening te
impliceren (hoofdstuk 2). In de 'Kritik desHegelschen Staatsrechts' zien we hoe
Marx deze omkering van Hegels filosofie bewust en stelselmatig voltrekt aan de
hand van de begrippen staat en maatschappij. Dit brengt ons tot een eerste
formulering van het model dat naar onze mening in Marx' ekonomische werk ten
grondslag ligt aan de ontwikkeling van de theorie (hoofdstuk 3).

Tot zover over deel I. Over de andere delen is het volgende te zeggen. Deel III
kan worden beschouwd als de toepassing van het genoemde model op de ekonomische theorie, terwijl in deel II wordt nagegaan in hoeverre enkele teksten,
waarin Marx zich uitdrukkelijk over zijn methode en wijze van begripsvorming
uitlaat, zich met ons interpretatiemodel laten verenigen.
Dat model is, dat Marx in zijn analyse van de politieke ekonomie zelf vanuit algemeen theoretische uitgangspunten een analyse geeft van de fundamentele tegenstellingen die aan het kapitaalbegrip ontwikkeld kunnen worden. Dit is voor
Marx een ontwikkeling volgens de 'Reflexionsbestimmungen' uit Hegels logika.
Maar tegelijk staat die analyse onder de voortdurende kritiek, dat ze slechts
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abstrakte reflexie is, en dat, indien dit niet wordt doorzien, de gehele begripsontwikkeling alleen maar het valse begrip produceert van een kapitaal dat zich
schijnbaar volgens de spekulatieve wetten van de hegeliaanse dialektiek als het
absolute subjekt van de geschiedenis verwerkelijkt. Maar juist dat begrip van het
kapitaal als subjekt heeft bij Marx ook weer een uiterst kritisch geladen betekenis: het is op zichzelf al de ontmaskering van de hegeliaanse 'Idee' als het subjekt
van de werkelijkheid. Wanneer onze interpretatie steekhoudend is, dan betekent
dit, dat we bij Marx' begrippelijke analyses voortdurend verdacht moeten zijn op
de fundamenteel dubbelzinnigefunktiedie deze kunnen vervullen. De eenvoudige
visie, die we reeds bij Engels aantreffen, volgens welke de uitgangspunten van
Marx' begrippelijke analyses de weerspiegelingen van werkelijke verhoudingen
zijn, is dan zeer misleidend. De verhouding van begripsontwikkeling en werkelijkheid is veel komplexer en voortdurend verweven met valse schijn. De methode van Marx is er niet op gericht om die schijn te vermijden; die schijn wordt
juist gebruikt en opgeroepen om haar vervolgens als schijn te ontmaskeren. Voor
ons roept dat de kritische vraag op, vanuit welke positieve ondergrond die schijn
als schijn doorzichtig wordt. We zullen zien, dat die grond door Marx niet erg
duidelijk en bijna nooit direkt ter sprake wordt gebracht, omdat ze onder de
heerschappij van de ekonomische verhoudingen slechts op een abstrakte en
verdrongen wijze aanwezig lijkt. Die grond ligt in de kategorieen die betrekking
hebben op de gebruikswaarde-alszodanig, een in eerste aanzet zeer abstrakte
ontologie of antropologie, die meer intuitief dan begrippelijk is. Maar in de
kritiek op het abstrakte kapitaalbegrip, een kritiek, die in de noties van een ware
menselijke natuur haar vertrekpunt heeft, verkrijgt die kategorie gebruikswaarde
langzamerhand een steeds konkretere en praktische betekenis. De gebruikswaarde, het reele objekt van menselijke behoeften en arbied, gaat namelijk steeds
duidelijker de grenzen bepalen waarbinnen het kapitaal alleen als realiteit kan
bestaan, en verkrijgt precies in die relatie zijn begrippelijke inhoud. Marx'
antropologie kan dan ook pas zijn specifieke invulling verkrijgen nadat de kritiek
van het kapitaal voltooid is. Enigszins toegescherpt zouden we dan ook als
uiteindelijke konklusie van onze analyse naar voren kunnen brengen, dat Marx in
zijn kritiek op de ekonomische theorie niet primair gericht was op de ontwikkeling van het juiste ekononiische begrip van het kapitaal, maar dat hij hier de
voorwaarden trachtte te vinden, vanwaaruit het mogelijk zou moeten zijn om in
konkreto het begrip te ontwikkelen van de werkelifIce menselijke en maatschappelijke behoeften die het abstrakt-ekonomische kapitaalbegrip tegenspreken.

Achter de keuze van het tekstmateriaal en de vorm van het betoog waarin we de
bovenstaande interpretatie ontwikkelden, liggen de volgende motieven.
Hoewel we van mening zijn, dat onze interpretatie voor Marx' ekonomische
theorie als zodanig treft, hebben we haar toch voornamelijk aan teksten van de
'Grundrisse' ontwikkeld. We hebben de 'Grundrisse' daarom beschouwd als een
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exemplarisch geval van Marx' theorie, en hebben ze niet behandeld als een
specifiek moment in de chronologie van Marx' theoretisch rijpingsproces (27).
Maar, wanneer wij ons vooral richten op Marx' ekonomische theorie als zodanig,
is het dan niet vreemd, de 'Grundrisse' zozeer voor zichzelf te laten spreken en
centraal te stellen ? Lag het niet meer voor de hand om vanuit 'Das Kapital'
probleemstellingen op te werpen en die met behulp van de 'Grundrisse' zo
mogelijk op te lossen ? Behalve het externe argument, dat de 'Grundrisse' nog
steeds relatief onbekend zijn, waren er een tweetal redenen om ze zo'n bijzondere behandeling te geven.

Op de eerste plaats is de 'Rohentwurf die Marx in de 'Grundrisse' van zijn ekonomische theorie schetst, in menig opzicht vollediger dan de drie delen van 'Das
Kapital'. Ondanks de vaak ondoorzichtige opbouw van de 'Rohentwurf, zijn
vele onderbrekingen, inlassen en voorlopige indelingen, heeft die toch m66r dan
'Das Kapital' het karakter van een totale theorie, hoe weinig die ook in details
en uiteindelijke koherentie moge zijn uitgewerkt. Zoals bekend zijn het tweede
en derde deel van 'Das Kapital' door F. Engets uitgegeven en van definitieve
vorm voorzien, terwijl het derde deel bovendien onvoltooid is gebleven. Een vertrek uit 'Das Kapital' had ons dan ook waarschijnlijk spoedig voor veel technische vragen over de opbouw, koherentie en volledigheid van dat werk in zijn
geheel geplaatst, nog voordat we tot een duidelijke stellingname in onze interpretatie van de begrippen hadden kunnen komen. De veel minder in onderdelen
gestruktureerde 'Rohentwurf roept die vragen minder snel op, omdat daar de
opbouw van het betoog uit de tekst zelf moet worden verstaan.
Op de tweede plaats wordt aan de betekenis van de 'Rohentwurf tekort gedaan,
indien het slechts als paralleltekst van 'Das Kapital' wordt behandeld en als vindplaats voor illustratieve passages ter verheldering van de theorie van 'Das Kapital'. De 'Rohentwurf is door zijn dialektische terminologie vaak moeilijker
direkt verstaanbaar dan 'Das Kapital' en vraagt daarom een eigen interpretatie.
Onze ervaring daarbij is, dat die interpretatie een aantal probleemstellingen als
centraal naar voren laat komen, die in 'Das Kapital' op het eerste gezicht wat
marginaal als filosofische en methodologische vraagstellingen worden aangestipt.
Het gaat om thema's als de verhouding tussen de historische bepaaldheid en toch
algemene wetenschappelijke geldigheid van abstrakte begrippen, de verhouding
van begripsontwikkeling en reale processen, de maatschappelijke gekonditioneerdheid van de filosofische en ideologische vooronderstellingen van ekonomische theorieen en dergelijke; problemen die we alle onder de algemene noemer
van 'begrip en werkelijkheid' kunnen brengen. Interpretatie van de 'Rohentwurf
brengt aldus problemen naar voren, die ook in'Das Kapital' - zij het meer onder
de oppervlakte - als centraal worden verondersteld.
Aan het einde van hoofdstuk 6 (het eerste hoofdstuk van deel III) vergeliiken we
onze bevindingen met teksten uit 'Zur Kritik ler politischen Okonomie', Marx'
eerste publikatie waarin hij zijn waarde. en geldtheorie uiteenzet. In een eerder
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plan hadden we ons voorgenomen een interpretatie te geven van de eerste hoofdstukken van 'Das Kapital' deel I, die dezelfde problematiek behandelen. Omwille
'Zur
van een grotere koherentie van onze tekst en de dichtere nabijheid van
de
betreft
wat
ontstaanspeKritik der politischen Okonomie' aan de'Grundrisse',
riode, hebben we ons tot een analyse van dit werk beperkt. In een afzonderlijke
publikatie hopen we ons interpretatiemodel ook aan Marx' nog latere geschriften
te kunnen toetsen.
Een grote moeilijkheid bij de interpretatie van Marx' werk is, dat men niet om

het probleem van de dialektiek heen kan. Marx noemt zijn methode zowel
dialektisch als materialistisch, waarbij het materialisme vooral het onderscheidende kenmerk is van zijn dialektiek tegenover die van Hegel. Nu is het begrip
'dialektiek' op zich al niet eenvoudig, maar door de kombinatie van dialektiek en
materialisme bij Marx verliest de dialektiek haar begrippelijk karakter en wordt
haar theoretisch statuut als verklaringsbeginsel problematisch. Vanuit de problemen rond het verklaringskarakter van Marx' dialektiek kwamen we aldus tot
eenzelfde soort vraagstelling als vanuit de problemen rond het deterministisch
karakter van zijn kapitaalbegrip. Ook hier rees de vraag, niet slechts of Marx'
dialektiek wel iets verklaarde, maar of zijn theorie uiteindelijk wel de pretentie
van verklarende theorie had, waar ze zich in dialektische denkvormen presenteerde. De 'Einleitung' van de 'Grundrisse' en enkele andere teksten daaruit

ondersteunden ons vermoeden, dat de dialektiek bij Marx inderdaad die rol niet
speelt. Ons deel II is aan de analyse van die teksten gewijd. Maar die teksten
waren op zich niet zo eenduidig en volledig, dat ze konden fungeren als basismateriaal voor onze probleemstelling. Daarom hebben we in het eerste deel onze
probleemstelling rond Marx' dialektiek ontvouwd vanuit andere teksten, met
name uit het vroegere werk van Marx. Het eerste deel heeft geen bewijskracht
voor de juistheid van onze stellingnamen in het tweede en derde deel. We hebben

het daarom het karakter gegeven van een probleemstellend en hypotheseformulerend gedeelte met betrekking tot Marx'methode van begripsontwikkeling.
De struktuur van onze studie is aldus een omkering van de chronologische
volgorde waarin wij de eerste stappen van ons onderzoek hebben gedaan. De
problemen die wij ons stellen rezen vanuit 'Das Kapital', en we kwamen via de
'Grundrisse' tot een heropname van Marx' vroegere werk. Onze invalshoek is
daarbij steeds gebleven: het verhelderen van de filosofische basisstruktuur van
Marx' ekonomische theorie. We hebben ons dan ook niet de meer filosofisch-historische vraag gesteld, hoe die theorie vanuit Marx' filosofische probleemstellin-

gen ontstond (28), ook al zou de opbouw van onze studie dat suggereren wegens
de voortgang vanuit de vroege werken via de 'Grundrisse' naar 'Das Kapital'. Het
feit dat we geen primair historische interesse hadden, verklaart ook, dat we vrij
gemakkelijk en snel over veel geschriften, die vanuit historische oogpunt van
groot belang zijn, zijn heengestapt. Dat geldt niet alleen voor Marx' vroege werk,
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maar vooral ook voor

de 'Theorien uber den Mehrwert' en het pas in 1969
'Resultate
des unmittelbaren Produktionsprozesses' (29).
uitgegeven manuskript
Aan elk van die werken zou onze interpretatie kunnen worden getoetst. We
menen die werken en 'Das Kapital' voldoende te kennen om voorlopig te mogen
veronderstellen dat ze onze interpretatie niet tegenspreken. Enkele malen
hebben we wel van een beperkt aantal citaten uit 'Das Kapital' en brieven van
Marx gebruik gemaakt (vooral in de hoofdstukken 1, 5 en 7), soms om de
probleemstelJing te ontwikkelen, soms om enkele lijnen door te trekken. Een
frekwenter gebruik van geiholeerde teksten uit het hele oeuvre van Marx ter

positieve ondersteuning van onze stellingen, leek ons niet juist, omdat men alleen
op basis van een grondige analyse de konklusie van een positieve ondersteuning
zou mogen trekken. Men zou dan bovendien de minder
bekende en vaak nog niet
uitgegeven teksten moeten raadplegen, die tussen het verschijnen van 'Zur Kritik
der politischen Okonomie' en de tweede uitgave van 'Das
Kapital I' door Marx
zijn geschreven. De vraag of die teksten onze interpretatie steunen kan na
voltooiing van onze studie zuiverder worden gesteld, dan wanneer ze zelf als
materiaal voor het interpretatiemodel hadden gediend. De vergelijking van
de
'Grundrisse', en ' 'Zur Kritik der politischenOkonomie' leek ons voldoende om
aan de interpretatie van Marx' theoretische uitgangspunten de
nodige konsistentie en plausibiliteit te verlenen.
Onze probleemstelling maakte het aldus mogelijk een keuze te maken uit het
omvangrijke werk van Marx. Nog enkele andere beperkingen die we ons hebben

opgelegd, willen we hier uitdrukkelijk vermelden.
Ondanks het feit dat wij stelden, dat het Marx ook in zijn ekonomische analyse
uiteindelijk zou gaan om het begrip van een waarachtig mens-zijn, zal men in
onze studie weinig uitweidingen aantreffen over de filosofische
antropologie
van Marx. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Althusser zijn we van mening dat
in
'Das Kapital' de antropologie een zeer belangrijke rol toekomt; maar zij speelt
die rol grotendeels 'achter de
schermen' (30), ze wordt voortdurend verondersteld, maar niet positief ontwikkeld (ze ligt voornamelijk vervat in de door
de
ekonomie verdrongen kategorieen van de gebruikswaarde). 'Das
Kapital' kan
niet direkt gelezen worden als de ontvouwing van een positieve theorie
van de
producerende mens of een filosofie van de praxis. We verschillen daarin van
optiek met M. Henry (31). Diens indrukwekkende rekonstruktie van Marx'
filosofie op grond van het begrip 'praxis' is naar wij menen veeleer het inhalen
van een projekt waaraan Marx in 'Das Kapital' nog niet uitdrukkelijk is toegekomen. Henry legt sterk de nadruk op wat Marx' filosofie in positieve zin zou
willen zijn (32) en bekritiseert haar voorzover ze daarin niet slaagt of niet slagen
kan. Maar daardoor wordt de negatieve struktuur of de vorm van Marx' kritiek
op het filosofisch idealisme, die gekarakteriseerd wordt door de kategorie
'tegenspraak', te weinig geprofileerd. Wij richten ons in onze studie vooral op de
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I

struktuur van die kritiek. Onze invalshoek geeft zo meer affiniteit met het werk
van K. Hartmann (33), waarin het funderende karakter van de kritiek in Marx'
theorie en de spanning die dit oproept voor de ontwikkeling van een positieve
verklarende theorie veel centraler staat.
Een kort woord willen we ook wijden aan het feit dat wij geen aandacht hebben
geschonken aan de bemiddelende rol die Feuerbach voor Marx' Hegelkritiek
heeft gespeeld. Hoe belangrijk Feuerbach ook voor Marx' zelfbegrip moge zijn
geweest, voor een begrijpen van Marx' kritiek op het idealisme heeft Feurbachs
materialisme ons inziens geen werkelijk konstitutieve betekenis. Het begrip
'omkering' wordt van Feuerbach overgenomen, maar door Marx inhoudelijk
en het
gewijzigd. Hij heeft reeds vroeg het standpunt van Feuerbach overwonnen
van
idealisme
valt
voor
de
kritiek
onder
onderkend als een filosofie die zelf deels
de
in
reeds
hoe
wat zijn geschiedenisfilosofie betreft. M. Henry wijst er op,
het
Feuerbach
naar
veelvuldigst zijn,
'Pariser Manuskripte', waar de verwijzingen
de kritiek op Feuerbach al is geihpliceerd in de wijze waarop Marx Hegels begrip
van arbeid tegelijkertijd bekritiseert en lof toezwaait. Henry gaat zelfs zover, dat
Marx' kritiek in de zaak meer op Feuerbach dan op Hegel zou zijn gericht (34).
Een studie van de relatie van Marx tot Feuerbach is zeker van belang waar het
in de kern raakt,
gaat om de vraag of Marx' Hegelkritiek de hegeliaanse filosofie
een
materialisme of
Marx'
antropologie
en vooral om bij een uitwerken van
is uitdrukvan
beide
geen
Maar
vermijden.
te
sensualisme als dat van Feuerbach
kelijk thema van ons onderzoek.

Tot slot willen we in deze inleiding nog even terug komen op de kwestie van
de geldigheid van Marx' theorie. Ons onderzoek sluit aan bij de kritieken die
het empirisch-verklarende karakter van Marx' theorie ernstig betwijfelen. Onze
duiding, dat een rechtstreekse geldigheidsaanspraak voor empirische maatschappelijke verhoudingen geen konstitutief element van Marx' theorie als zodanig is,
zou kunnen verleiden tot de konklusie dat Marx' theorie dan louter filosofisch
interessant is, of alleen maar de kritiek is van een door Marx zelf gekreeerde karikatuur van het kapitalisme. Marx' weerwoord, dat het kapitalisme die karikatuur z8lf schept is echter niet van alle empirie ontdaan, en onder de negatief-kritische vorm van Marx' theorie liggen zoveel aanzetten voor positieve kennis en
verklaringsbeginselen, dat Marx als theoretikus voor de positieve wetenschappen
uiterst belangrijk blijft. Maar vooral blijft zijn studie aktueel, omdat wellicht
geen ander werk zo duidelijk in staat is om ideologische bevangenheid of naikiteit in maatschappijvisies te ondermijnen en van kritische ref'lexie te voorzien.

willen daarom graag R. Aschenberger bijvallen, dat het in de toekomst voor
filosofie niet alleen van belang zal zijn de gebreken van Marx' theorie
te vermijden, maar vooral om - zij het vaak negatief - van zijn theorie te leren,
wil zij niet aan het door Marx bereikte nivo ten achter blijven (35).
We

de sociale
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Bij het citeren van Marx' teksten hebben we de volgende afkortingen gebruikt
voor zijn geschriften:

MEW 1 (resp. 2,3 etc.).

Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, ed. Dietz
Verlag, Berlin, Bd. 1 etc. vanaf 1956.

MEW, E.B. I:

MEW, Ergdnzungsband I
Marx' Doktorsdissertatie: 'DOferenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie',1841
Vorarbeiten zur Diss.
Anmerkungen zur Diss.
Kritik des Hegelschen Staatsrechts, 1843
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, 1844
Pariser Manuskripte, ofwel: Okonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844.
Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons 'Philosophie des Elends', 1847
Marx1Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, 1848

Diss.:

VzDiss:
AzDiss:

Kr.d.H.St.:
Z.Kr.d.H.R.:
PM.:
Elend:

Manifest:
Brumaire:

Der achtzelinte

Brumaire des Louis Bonaparte,

1852

Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie,
'Einleitung' en 'Rohentwurf, 1857-58, ed.Dietz,

Gr.:

Z.Kr.d.p.0.:

Berlin, 1953.
Zur Kritik der politischen bkonomie, 1859

Randgl. A.W.:

Randglossen zu Adolph Wagners 'Lehrbuch der
politischen bkonomie', 1880

Kap. I (resp. II, III):

Das

Kapital. Kritik der politischen Okonomie,deell

2e uitgave van 1873.
(respektievelijk deel

II, ed.

F. Engels,

1885;

respektievelijk deel III, ed. F. Engels, 1894).
De in onze tekst zelf opgenomen citaten hebben we omwille van de leesbaarheid
meestal vertaald. Waar dat omwille van het betoog of de pregnantie van de taal
wenselijk was, hebben we de duitse tekst laten staan. Hegel-citaten en citaten in
de voetnoten hebben we onvertaald gelaten, omdat de wens van vlottere leesbaarheid hier minder speelde. Van de vertaalde teksten hebben we de oorspron.
kelijke tekst niet in de voetnoten opgenomen, omdat de teksten gemakkelijk
verkrijgbaar zijn.
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NOTEN BIJ DE INLEIDING
( 1)

Dit manuskript werd voor het eerst volledig uitgegeven in 1932 als derde band van de
MEGA-editie (Marx Engels Gesamtausgabe, Bd I 3, Berlin 1932), en moest daarna tot
1962 op een nieuwe volledige uitgave wachten (Zie: G. Hillmann (ed.), Karl Marx,

Texte zu Methode und Praxis II, Pariser Manuskripte 1844, Reinbek 1966, p. 203).
In MEW werd het pas in 1968 opgenomen in de eerste ErgSnzungsband.
( 2)

De eerste uitgave in twee delen van 1939 en 1941 te Moskou verscheen in fotomechanische herdruk bij Dietz-Verlag te Berlijn in 1953.

( 3)

W. S. Wygodski, Die Geschichte einer grossen Entdeckung. Uber die Entstehung des
Werkes 'Das Kapital' von Karl Marx, Berlin, 1967.
R. Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen 'Kapital'. Der Rohentwurf

des Kapital 1857-1858,3 Bande,

Frankfurt, 1968.

( 4) Zie met name: L. Althusser, E. Balibar,
Lire le Capital I-IF, Paris 1968 - 1973.
1 5)

J.

Rancidre, R. Establet en

P.

Machery,

W. van Drimmelen, Meerwaarde en winst: over de arbeidswaardeleer van Marx als
grondslag voor zijn verklaring van de winst, Nijmegen, 1916.

( 6) Zie hierna, pp. 185 e.v., 206 e.v., 218, 269 e.v.

( 7)

Zie vooral paragraaf 9.2. en het 'Besluit'.

( 8) Zie vooral hoofdstukken 5 en 7.
( 9)

E. von Bahm-Bawerk, Zum Abschluss des Marxschen Systems, in:

0. Hiring (ed.),

Staatswissenschaftliche Arbeiten, Festgaben fur Karl Knies, Berlin 1896.
L. van Bortkiewicz, Wertrechnung und Preisrechnung im Marxschen System, in:

Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1906 (23) pp. 1-50, 1907 (25) pp
10-51 en pp 445-488.
J. Robinson, Economic Philosophy, London, 1962, pp. 29-47.

Een verzameling van de belangrijkste teksten rond deze problematiek geven H.G.
Nutzinger en E. Wolfstetter, Die Marxsche Theorie und Oire Kritik I, Il, Eine Textsammlung zur Kritik der politischen Okonomie, Frankfurt, 1974.

(10) P. Sraffa, Production of Commodities bij Means of Commodities, Cambridge 1960.
Vgl. R.L. Meek, Studies in the Labour Theory of Value, Introduction to the Second
Edition, London 1973, p. XIII, en C. Napoleoni, Grundzuge der modemen 6konomischen Theorien, Frankfurt 1968, pp. 135-141.
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(11) C. Napoleoni, o.c. p. 141.
(12)

Zie vooral hierna, de paragrafen 6.4., 7.3., 9.2.

(13)

Zie vooralpp. 114 e.v..144 e.v.

(14) Kap. I. MEW 23, p. 201.

(15) Id. p. 198.
(16) Zie onze opmerkingen hierna op pp. 137-138,188, 206-207,271 e.v.
(17) Kap. 1, p. 211.

(18)

Zie vooral het interessante en informatieve artikel van J. Cough, Marx's Theory of
Productive and Improductive Labour, in: New Left Review 76 (1972), pp. 42-72 en
C. Napoleoni,

Ricardo und Marx, Frankfurt 1974, pp. 136-158. Voor wat betreft de

'Grundrisse': de voetnoot op p. 212.

(19) Kap. I, p. 532.
(20)

(21)

Ibid.

Ibid., onderstreping van ons, H. van Erp.

(22) o.c., p. 533.
(23)

'Noodzakelijke arbeid' is Marx' uitdrukking voor arbeid die nog grotendeels het karakter heeft van 'natuurnoodzakeljjkheid', dat wil zeggen arbied voor de onmiddellijke behoeftenbevrediging. Onder kapitalistische verhoudingen zou deze kwalifikatie

van de arbeid verdwijnen, maar nu wordt de surplus-arbeid maatschappelijk noodzakelijk voor de produktie van meerwaarde en het verkrijgen van loon.

(24)

Vgl. Engels' brieven aan J. Bloch van 21 sept. 1890 (MEW 37, p. 463) en aan C.

Schmidt van 5 aug. en 27 okt. 1890 (MEW 37, pp. 436 en 494).

(25) Een vroeg voorbeeld hiervan is Franz Jakubowski, Basis en Bovenbouw, Nijmegen
1974 (oorspr. uitg. Dantzig, 1936).

(26) L. Novak, The Problem of Explanation in Marx's Capital, in: Polish Essays in the
Methodology of the Social Sciences, Dordrecht \919, pp. 49-13.
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(27) Zie: R. Rosdolsky, o.c.

(28) Zie hiervoor het werk van K. Hartmann, Die Marxsche Theorie, eine philosophische
Untersuchung zu den Hauptschriften, Berlin 1970.

(29) Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, Archiv Sozialistischer
Literatur 17, Frankfurt 1969. Dit is een voorstudie van het zesde hoofdstuk van 'Das
Kapital' Bd. I.

(30) Zie hiervoor ook J. van Santen, De marxistische accumulatietheorie, Leiden 1968,
pp. 50 e.v.

(31)

'Toute l'oeuvre ultdrieure de Marx, avec son aboutissement dans 'Le Capital' se concentrera sur l'analyse et d'abord la reconnaissance des propriltds essentielles de la
vie comme fondatrice de l'ensemble des rapports dconomiques', (M. Henry, Marx, t.I:
Une philosophie de la r2alitt, Paris 1976, p. 217).

(32) o.c., p. 32: 'Marx veut l'identitd du particulier et de l'universel, et ce qu'il reproche
8 Hegel c'est d'affirmer cette identit6 sans 6tre capable de 1'6tablir'. Men vergelijke
ook Henry's opmerking over Marx' hyperhegelianisme (o.c. pp. 58-59).
(33) K. Hartmann, Die Marxsche Theorie.

(34)

M. Henry, o.c. pp. 344. Zie ook W. Schuffenhauer, Feuerbach under der junge Marx,
Berlin 1972, pp. 56-58, en T. Oiserman, Der yunge' Marx im ideologischen Kampf
der Gegenwart, Frankfurt 1976, p. 85.

(35)

R. Aschenberger, Zur philosophischenBeurteilungder Marxschen Theorie, in: Philosophisches Jahrbuch 84, Munchen 1977, pp. 164-176.
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Deel I

Dialektiek en filosofie in vooral de vroege geschriften

In dit eerste deel trachten we een interpretatie te geven van Marx' houding ten
aanzien van de filosofie, en wel met name de filosofie van Hegel. De belangrijkste
aanknopingspunten daarvoor zijn enerzijds de overbekende maar bijna aforistische uitlatingen aan het adres van Hegel in de latere brieven en 'Das Kapital',
waar Marx zijn eigen methode als een omkering van de methode van Hegel
karakteriseert; anderzijds de vroege geschriften, waarin de kritiek op Hegel meer
expliciet aan de orde is en het standpunt van Marx zich nog duidelijk in een
dialoog met filosofische probleemstellingen ontwikkelt. We kozen daarvoor als
centrale teksten Marx' Dc,ktorsdissertatie met de daarop betrekking hebbende
aantekeningen, zijn kritiek op Hegels staatsfilosofie en passages uit de 'Pariser
Manuskripte' die vooral kritiek op de hegeliaanse dialektiek bevatten. Door onze
interpretatie hopen we Marx' positie ten aanzien van filosofie en de betekenis
van abstrakte theoriedn te verduidelijken en op grond daarvan een model te
konstrueren, volgens welke de uiteenzetting (presentatie of 'Darstellung') van
Marx' eigen theorie van het kapitalisme kan worden begrepen als een konsistente
voortzetting van de positie die hij in dat vroegere werk heeft ingenomen.

In het eerste hoofdstuk vertrekken we vanuit de vraagstelling of en hoe vanuit
Marx' eigen karakteriseringen zijn materialisme, dialektische methode, kritische
theorie en dergelijke kunnen worden verstaan. De 'omkering van de hegeliaanse
filosofie' is daarin een centrale notie, en lijkt ons een sleutel-begrip om tot verstaan van Marx'dialektiek-opvatting te komen. In het tweede hoofdstuk wordt
geanalyseerd hoe reeds in het vroegste werk van Marx deze omkering zich voltrekt en wat voor konsekwenties dat heeft voor de vraag naar de rot van 'de dialektiek' in zijn vroege werk. In het derde hoofdstuk wordt de interpretatie toegespitst op Marx' kritiek van Hegets staatsfilosofie; daarbij staat ons uiteindelijk
de vraag voor ogen hoe de negatief-kritische positie van Marx ten aanzien van abstrakt-filosofische begrippen kan worden verenigd met een positief-verklarende
theorie, zoals hij die wil ontwikkelen.
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Hoofdstuk 1

De materialistische zienswijze en haar methode

De eerste paragraaf geeft argumenten die ervoor pleiten om Marx' materialisme
en zijn opvatting van dialektiek, c.q. dialektische methode, nauw met elkaar te

verbinden, waarbij zich de vraag voordoet of die 'dialektiek' primair als een methodologisch beginsel of als een beweging in de werkelijkheid zelf moet worden
verstaan. De tweede paragraaf geeft argumenten om bij de interpretatie van de
laatste optie (dialektiek als iets van de werkelijkheid zelf) te vertrekken. Beide
paragrafen baseren zich vooral op een analyse van Marx' (en Engels') woordge-

bruik.
Omdat in de marxistische-leninistische traditie het dialektisch materialisme nauw
in verband wordt gebracht met Hegels dialektische begrip van de materie, wijden
we de derde paragraaf aan een analyse van dit begrip.
Onze konklusie zal zijn, dat juist Hegels materie-begrip zich nauwelijks ertoe
leent om de begrippen materialisme en dialektische methode zoals Marx die gebruikt positief te verstaan. De vierde paragraaf laat zien, dat Marx' kritiek op Hegel juist ook een kritiek op het abstrakte karakter van dit hegeliaanse materie-begrip impliceert. Het positieve van Hegels filosofie is volgens Marx niet wat zij als
filosofie tot begrip brengt, maar is de kontradiktorische verhouding van bewustzijn en werkelijkheid die zij tot uitdrukking brengt en waarvan de grond is
gelegen in de werkelijkheid in zijn geheel, zoals die historisch geworden is,
inklusief de positie van de filosoof daarin.

1.1.

Marx' materialisme als uitgangspunt voor een interpretatie van zijn dialek-

tiekopvatting
De passages waarin Marx uitdrukkelijk over zijn theorie en methode reflekteert
zijn niet erg talrijk. Het 'Vorwort' op 'Zur Kritik der politischen Okonomie' van
1859 en de 'Einleitung' van 1857 - die oorspronkelijk voor datzelfde werk bedoeld was, maar door Marx niet ter publikatie is aangeboden - zijn wellicht de
bekendste. Ze zijn belangrijke sleutels tot het verstaan van zijn moeilijk toegankelijke theoretische werk. Opvallend is het verschil in karakter en stijl van beide

stukken.
In het 'Vorwort' is Marx beknopt en helder. Uitgaande van een tweetal 'ontdekkingen' geeft hij hier een schets van zijn theorie van maatschappelijke ontwikkelingen waarin de kategorieenparen 'produktiekrachten en produktieverhoudingen' en 'basis en bovenbouw' centraal staan. De ene ontdekking is, dat de rechts35

filosofie van Hegel moet worden beschouwd als de uitdmkking (het specifiek wijsgerig produkt) van de reele verhoudingen in de burgerlijke maatschappij,
zoals die in de politieke ekonomie worden geanalyseerd. De andere ontdekking
is eigenlijk de generalisatie van de eerste; ze luidt, dat het in het algemeen in de
geschiedenis zo is, 'dat niet het bewustzijn van de mensen hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn hun bewustzijn bepaalt' (1).
In tegenstelling tot de kernachtigheid van het voorwoord is de 'Einleitung' (2) op
bepaalde punten breedvoerig en gekarakteriseerd door een nogal omslachtige en
niet direkt doorzichtige betoogtrant. Marx houdt er zich bezig met de analyse
van een aantal basisbegrippen uit de ekonomie (produktie, konsumptie, distributie en ruil) en het probleem betreffende wetenschappelijke methodiek en begripsvorming. Ook hier is de relatie tussen de hegeliaanse begripsontwikkeling en
de ekonomische theorie van de burgerlijke maatschappij het vertrekpunt van
Marx' reflexies.
In beide stukken trekt Marx vanuit de relatie die hij ziet tussen Hegels filosofie
en de ekonomie de lijn door tot de verhouding van denken en zijn. In de 'Einleitung' wordt deze verhouding in een meer kennistheoretisch kader geplaatst,
waarbij het karakter van de eigen theorie uitdrukkelijk aan de orde is. In het
'Vorwort' komt de verhouding tussen maatschappelijke struktuur en het bewustzijn als onderdeel van een sociaal-historische theorie aan bod. Men kan de vraag
opwerpen waarom Marx bij de uitgave van 'Zur Kritik der politischen Okonomie'
de meer wijsgerig-epistemologische problematiek van de 'Einleitung' niet nader
heeft uitgewerkt en zelfs geheel heeft weggelaten. Zelf geeft hij in het voorwoord
op deze vraag ten antwoord, dat hij het storend vindt om vooruit te grijpen op
datgene wat als bewezen moet resulteren uit het onderzoek, en dat hij vindt dat
de lezer met hem van het bijzondere (het inhoudelijk onderzoek) tot het algemene (de methode) zou moeten opstijgen (3).
Met betrekking tot deze bovenstaande summiere gegevens omtrent de verhouding tussen de 'Einleitung' van 1857 en het 'Vorwort' van 1859 zijn een drietal
aspekten aan Marx' methode te onderscheiden, die we zouden kunnen aanduiden
als respektievelijk de meer inhoudelijke, de filosofisch-didaktische en de epistemologische uitgangspunten.
Op de eerste plaats liggen daar een aantal theoretische uitspraken over de relatie
produktiekrachten en produktieverhoudingen en over de verhouding van basis en

bovenbouw, die Marx in het 'Vorwort' heeft geformuleerd. Men kan deze uitspraken zien als de specifieke gezichtspunten van wat gewoonlijk het historisch
materialisme wordt genoemd, of de materialistische geschiedenisopvatting (4).
Marx spreekt hier van de 'Ansichten' van Engels en hemzelf (5), die hem tot leidraad bij zijn studie hebben gediend, maar zelf het 'algemene resultaat' van gewetensvol en jarenlang onderzoek waren (6). Het zijn daarom voor Marx meer
dan methodische gezichtspunten of hermeneutische modellen, van waaruit de
maatschappij te bestuderen is. Het zijn ook reeds inzichten, als waar ontdekte
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opvattingen over het maatschappelijk gebeuren. De algemene inzichten van het
voorwoord zijn blijkbaar tegelijk methodische leidraad dn theoretische-inhoudelijk resultaat van zijn onderzoek. Later zal de vraag aan de orde zijn, in hoeverre
hier van een cirkel in de bewijsvoering sprake is (7).
Op de tweede plaats verdient Marx' opmerking, dat zijn werk de lezer van het
bijzondere naar het algemene wil voeren, aparte aandacht. Het geldt hier een uitspraak over de opbouw en bewijsvoering van zijn werk. We mogen uit deze 'didaktische' opmerking lezen, dat Marx de bedoeling heeft zijn theoretische inzichten te ontwikkelen vanuit de afzonderlijke gegevens, zoals men die in de bestaande theorieen en de dagelijkse ervaring tegen komt, en dat het begrijpen van
de theorie een denkproces impliceert. Het begrip van de zaak ligt met andere
woorden uiteindelijk pas in het resultaat waartoe dit proces voert.
Op de derde plaats resten de algemene inzichten van de 'Einleitung' waarop Marx
in het 'Vorwort' niet vooruit wilde grijpen. Het gaat hier om opvattingen over
de reikwijdte van wetenschappelijke kategorieen, de verhouding van begripsontwikkeling en historische ontwikkelingen, en dergelijke meer, waarin kentheoretische problemen een centrale rol spelen.

Hoewel het hier om drie in eerste instantie duidelijk onderscheidbare aspekten
gaat is het moeilijk ze bij Marx uiteen te houden. De opvattingen over de relatie
van produktiekrachten en produktieverhoudingen en de verhouding van basis en
bovenbouw (de materialistische theorie) worden door Marx direkt in verband gebracht met een realistische opvatting van kennis als weerspiegeling en met de
methodologische problematiek. Bovendien wordt ook de problematiek van de
opbouw van een wetenschappelijk werk nauw verbonden aan de ideeen over begripsontwikkeling. Voor sommigen betekent deze verbondenheid het typisch
eigene en grote van Marx' methode. De 'dialektische verwevenheid' van al deze
aspekten zou het ook verbieden ze afzondertijke te onderzoeken. Het lijkt ons
echter onjuist dat men Marx beter kan verstaan door op dergelijke wijze een beroep te doen op Hegels uitspraak: 'das Wahre ist das Ganze'. We zien hier af van
de vraag of een dergelijke opvatting van dialektiek vruchtbaar is. Ze lijkt ons
voorshands niet in overeenstemming met de betekenis die Marx aan dialektiek
geeft, wanneer hij het over zijn dialektische methode heeft.
Weliswaar heeft het op het eerste gezicht zin om in de verschillende aspekten van
Marx' methode dialektische elementen te onderkennen. Maar het is van belang
de betekenis van die term 'dialektiek' in zijn verschillende konteksten te specificeren. Wanneer men spreekt van de dialektiek tussen produktiekrachten en produktieverhoudingen, tussen basis en bovenbouw, dan heeft men daarmee een
specifieke relatie op het oog. Eveneens heeft het betekenis te spreken over de
dialektische opbouw van Marx werk, zeker met betrekking tot 'Das Kapital'. De
wijze waarop Marx zelf over de indeling van dit werk spreekt geeft, alleen al op
grond van de terminologie, daartoe voldoende aanleiding (8). Op gelijke wijze
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kan men, zoals ook Marx zelf doet, in bepaalde gevallen van een dialektische
begripsontwikkeling spreken. Ook hier is duidelijk dat dialektiek de aanduiding
is voor een specifiek soort proces. Wanneer men daarentegen de verwevenheid
van de drie methodische aspekten bij voorbaat dialektisch noemt, suggereert
men iets te verhelderen, terwijl men in werkelijkheid een sluier werpt over de
aard van de relaties die hier in het geding zijn. Willen we enige helderheid verkrijgen over de aard van Marx' methode en met name over de betekenis van de dialektiek daarin, dan is het nodig het eventueel dialektisch karakter in de verschillende konteksten te onderscheiden.
We zullen in onze studie de verschillende problemen van Marx' methode niet
vanuit een verder weinig opgehelderd algemeen dialektiekbegrip trachten op te
lossen. We zullen in de eerste plaats zoeken naar die aspekten van zijn methode,

van waaruit het specifieke van Marx' dialektiekbegrip kan worden verhelderd.
Ons uitgangspunt is daarbij, dat Marx inderdaad een eigensoortige dialektiekopvatting heeft ontwikkeld, zoals door hemzel f, maar vooral door Engels met zoveel nadruk wordt beweerd.

In Marx' summiere pogingen het eigene van zijn methode te karakteriseren kunnen we de volgende elementen onderscheiden: zijn relatie tot de filosofie van Hegel, zijn opvattingen over de verhouding van zijn en bewustzijn, en het feit dat
zijn methode een geheel ander beeld van de maatschappelijke werkelijkheid laat
zien dan de burgerlijke ideeen daarover en dat zij daaraan haar kritische kracht
ontleent. In de Hegel-kritiek overweegt het eerder genoemde epistemologisch aspekt. De problematiek van zijn en bewustzijn loopt parallel met wat boven het
inhoudelijk aspekt van Marx' methodologische uitgangspunten heette (het zogenaamde historisch materialisme). De kritiek op het burgerlijk denken valt grotendeels samen met het filosofisch-didaktischeaspekt, dat wil zeggen het aspekt van
de opbouw en de bewijsvoering van de theorie. Zoals we in onze studie hopen
aan te tonen is deze ontwikkeling van de theorie - de kompositie of 'Darstellung' - nauw verweven met het ideologie-kritische karakter van de theorie.
De theorie ontvouwt zich door de ontwikkeling vantegenstellingen tot tegenspraken
en door de kritische ref'lexie over het logische of reEle karakter van die tegenspraken.

De tegenstellingen die Marx in de maatschappelijke realiteit onthult zijn volgens
hem van dien aard, dat ze niet begrippelijk kunnen worden verzoend. Dat is
niet zozeer, omdat Marx andere tegenstellingen ontdekt dan de burgerlijke denkers, maar omdat hij een andere opvatting heeft over het wezen van tegenstellingen, en daarrnee een andere opvatting van dialektiek dan Hegel. Marx zal niet
ontkennen, dat de dialektische tegenstelling, zoals elke tegenstelling, ook in een
of andere logische vorm wordt gedacht. Voor hem is echter die logische vorm
niet het wezen van die tegenstelling zoals bij Hegel althans volgens Marx' inter-
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pretatie. Want Hegel ziet in het begrippelijk karakter van de tegenstelling het wezen van de tegenstelling, met gevolg, dat elke tegenspraak altijd 'in wezen', 'naar
zijn waarheid', in het begrip is opgeheven of verzoend. Het ware dialektische begrip van de tegenspraak is dan in principe de verzoening ervan.
De dialektiek is bij Hegel volgens Marx wezenlijk een logisch-begripsmatig proces, een abstrakte, inhoudsloze vorm, en daarom vervreemde voorstelling van het
werkelijke leven en de werkelijke natuur (9). De stelling dat hij de dialektische
methode van Hegel, zij het op een andere wijze toepast, is daarom problematisch. De sleutel tot het verstaan van deze andere opvatting van dialektiek moet
ons inziens gezocht worden in het materialisme van Marx. De eerste aanwijzing
daarvoor is dat Marx in het 'Vorwort' van 1859 niet nader ingaat op het begrip
dialektiek, maar een samenvatting geeft van zijn materialistische beschouwingswijze. De vraag die hierbij rijst is, in hoeverre dit materialisme voldoende aanleiding geeft om van een dialektische methode te spreken. Om het gevaar te vermijden dat verschillende betekenissen van dialektiek al bij voorbaat door elkaar 10pen, zullen we trachten bij deze vraag naar de verhouding van methode en materialistische theorie in eerste instantie zoveel mogelijk te ab'straheren van de beide
andere aspekten, nl. van de dialektische presentatie en van de epistemologie.
1.2.

Problemen omtrent het dialektische karakter van de methode van Marx' materialisme

Wellicht niet zonder betekenis is, dat Marx in de toch zeer dialektisch aandoende tekst van de 'Einleitung' het woord 'dialektiek' slechts op twee plaatsen gebruikt. De eerste maal spreekt hij in duidelijke pejoratieve zin van een 'dialektische Ausgleichung von Begriffen' (10); de tweede maal van de dialektiek van de
begrippen produktiekracht en produktieverhouding, een dialektiek 'waarvan
de grenzen moeten worden bepaald, en die reale onderscheidingen niet opheft' (11). In het 'Vorwort' komt het woord 'dialektiek' in het geheel niet voor.
Overigens spreekt Marx hier ook niet van 'een methode' die hem (en Engels)
eigen zou zijn; maar, zoals we reeds zagen, van hun 'Ansichten'. Het sterk benadrukken van de eigen dialektische methode van Marx stamt van Engels' recensie op Marx' 'Zur Kritik der politischen 8konomie' (12).
In het nawoord op de tweede uitgave van het eerste deel van 'Das Kapital' komt
ook Marx zelf uitvoeriger te spreken over zijn dialektische methode. Hij onderschrijft daar de juistheid van het beeld dat een russische recensent ervan geeft,
'Zur Kritik derpolitischenOkonomie',waaruitgaande van het voorwoord op
van Engels betrekking heeft. Marx zelf
vermelde
recensie
hierboven
de
op ook
dat
voorwoord
precies de materialistische grondslag van zijn
voegt toe, dat hij in
methode heeft verduidelijkt. De belangrijkste elementen uit de russische recensie

zijn de volgende:
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1)

Marx wil niet slechts de wetten ontdekken waardoor de verschijnselen zoals ze zelf en in hun onderlinge samenhang vaststaan, worden bepaald,
maar vooral de wet die hun ontwikkeling vanuit de ene orde van samenhang naar een andere beheerst;
een natuurproces worden deze wetten niet beschouwd als
slechts van het menselijk bewustzijn af te hangen, maar veeleer als dat be-

2) Evenals bij

3)

4)
5)

wustzijn zelf te bepalen;
Marx' kritiek van de kulturele geschiedenis vertrekt daarom niet vanuit de
idee, maar vanuit de uitwendige verschijnselen. Ze vergelijkt en konfronteert een gegeven feit niet met de idee, maar slechts met andere feiten;
Iedere historische periode heeft zijn eigen wetten; het bestaan van abstrakte, voor alle tijden geledende wetten, wordt door Marx ontkend;
Marx' opvatting over de ontwikkeling van de ekonomie heeft daarom meer
overeenkomst met de biologie, voorzover sociale organismen even fundamenteel van elkaar verschillen als plantaardige en dierlijke organismen, dan
met fysika of chemie (13).

Geen van de vijf punten geeft direkt aanleiding om hier van een typisch dialektisch gezichtspunt te spreken. Het lijkt daarom meer een beeld van Marx' theorievorming in het algemeen, dan van een specifiek dialektisch karakter daarvan.
Nu was het ook juist de bedoeling van de recensent te laten zien dat Marx' onderzoeksmethode uitermate realistisch is, i.t.t. de 'ongelukkigerwijze duits-dialektische uitwendige presentatievorm'.
Marx stelt hiertegenover echter dat deze karakterisering juist een schildering van
zijn dialektische methode is: 'Wanneer de auteur datgene, wat hij mijn werkelijke
methode noemt, zo treffend en welwillend schildert, wat schildert hij dan anders
dan de dialektische methode ?'. Men kan deze opmerking zo verstaan, dat
Marx in deze karakterisering een schets van de dialektiek ziet; men kan haar ook
zo lezen, dat hij in die karakterisering het juiste onderscheid verwoord vindt van
wat zijn eigen (dialektische) methode van de idealistische onderscheidt. De wijze
waarop Marx zijn betoog vervolgt is een argument voor deze laatste interpretatie.
Hij zegt daar namelijk dat zijn dialektische methode wat de grondslag betreft
niet slechts van die van Hegel verschilt, maar haar direkte tegendeel is. Hij heeft
daarmee blijkbaar het onderscheid van zijn materialisme tot Hegels idealisme op
het oog. Wat het formeel aspekt van de dialektiek betreft, ziet Marx geen wezenlijk verschil: 'De mystifikatie die de dialektiek in Hegels handen ondergaat, ver-

hindert geenszins, dat hij haar algemene bewegingsvormen voor het eerst op een
omvattende en bewuste wijze heeft weergegeven' (14).
Zou men op grond van deze teksten nu moeten konkluderen dat Marx' methode
qua inhoud - als materialistische theorie tegengesteld is aan Hegel's methode,
maar naar zOn vorm - dus precies als dialektische methode, dialektische begripsvorming, denkwijze en dergelijke - nauw aan Hegels methode verwant is ? We
-
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menen dat dit een onjuiste konklusie zou zijn. Er zij namelijk op gewezen dat
Marx niet zegt, dat Hegel de dialektiek als methode heeft ontdekt, of de dialektische ontwikkeling zelf heeft begrepen. Hegel heeft zijns inziens niet meer dan
de bewegingsvormen beschreven, hetgeen slechts het abstrakt logische aspekt is
van de dialektiek, en nog geen dialektische methode. Een dialektische methode
zou zelf een bepaald dialektisch proces moeten zijn, dat - zoals Hegel zalf zijn

methode opvat - het denken voert tot een waar en inhoudelijk begrip van de
werkelijkheid in haar konkrete ontwikkeling. Dat is meer dan een abstrakt 10gische weergave van het dialektische in het algemeen. Wat Marx in Hegel bewondert is dus niet zozeer diens dialektische methode, maar diens weergave van wat
in het algemeen een dialektisch proces genoemd kan worden. Men zou naar aanleiding van deze teksten dan ook veeleer kunnen stellen dat Marx in deze teksten
niet over een specifieke parallel tussen zijn en Hegels methode spreekt, maar in
zeer algemene zin het realistisch karakter van zijn denken benadrukt in tegenstelling tot Hegels idealisme. De schets van Marx' denken door de russische recensent is dan inderdaad geen karakteristiek van Marx' dialektiek, maar is er in
eerste instantie een aanwijzing voor, dat Marx een 'materialistische' of realistische opvatting van dialektiek heeft.
Maakt nu die karakteristiek ook duidelijk wat dialektiek voor Marx in meer methodische zin betekent ?
Het zwaartepunt van de karakteristiek ligt voor Marx blijkbaar in het tweede en
derde punt, waarin gesteld wordt, dat hij zoekt naar de bewegingswetten van de
materiele maatschappelijke processen die het menselijk bewustzijn bepalen. Veel
meer dan de zeer vage aanduiding dat dialektiek iets met beweging te maken
heeft vindt men hierin niet. lets van een nadere precisering treft men pas aan
wanneer Marx zelf even verderop ingaat op de reden waarom zijn dialektiek - de
dialektiek in zijn rationele gestalte, in tegenstelling tot de gemystificeerde - voor
het burgerdom een ergernis en gruwel is. Die reden bestaat daarin, dat zij de tegenspraak in de beweging van de kapitalistische maatschappij bloot legt, 'in het
positieve begrip van het bestaan tegelijk ook het begrip van zijn negatie, zijn
noodzakelijke ondergang insluit' (15). De termen 'negatie' en 'tegenspraak' brengen ons dichter bij de aard van de dialektiek, dan de algemene uitdrukkingen als

bewegingswetten, het vatten van verschijnselen in hun veranderlijkheid en overgang en dergelijke, waarvan in de karakteristiek tot nu toe sleclits sprake was.

Uit het voorgaande is duidelijk dat het voor Marx een methodisch beginsel is
om de bewegingswetten van de werkelijkheid op te sporen en die werkelijkheid
als in beweging zijnde weer te geven. Voor zover die weergave dan dialektisch
genoemd is, lijkt dat te berusten op het feit, dat die beweging zelf dialektisch
is en dat dit in de weergave blijkt; niet zozeer omdat er een dialektische methode wordt toegepast.
Op de vraag wat dan die dialektische beweging in de werkelijkheid moge zijn,
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revolutionaire ontwikkeling van de maatschappelijke strukturen, met name van de kapitalistische maatschappij, zoals
die in zijn analyses aan de dag treedt.
Zo gelezen geeft het nawoord geen aanleiding om over het dialektische als iets
van de methode zelf te spreken. De methode is beter aan te duiden als realistisch materialistisch (in tegenstelling tot idealistisch). De dialektiek komt volgens Marx binnen in de methode door de aard van haar objekt, ofwel de 'Stoff
waarop
zij betrekking heeft. Precies daarin ligt het kernpunt van Marx' omkering van Hegel: 'Voor Hegel is het denkproces, dat hij zelfs onder de naam
'Idee' in een zelfstandig subjekt verandert, de Demiurg van het werkelijke, terwijl dat werkelijke slechts als zijn uiterlijke verschijning geldt. Bij mij is daarentegen het ideele niets anders dan het in het hoofd van de mens getransformeerde
materiele' (16). Wanneer Marx deze tegenstelling tot Hegel een tegenstelling van
dialektische methoden noemt, drukt hij zich in verhouding tot wat hij ons inziens bedoelt onzorgvuldig uit. Wel heeft volgens Marx Hegel de dialektiek ontdekt, dat wil zeggen dat hij vandezespecifieke vormvanontwikkeling,die in de werkelijkheid plaatsvindt, als eerste de 'algemene bewegingsvormen op een omvattende en bewuste wijze heeft weergegeven'. De mystifikatie van Hegel was echter, dat hij deze dialektiek als de ontwikkeling van het denken, als idee, heeft
opgevat en aldus met het begrip van de werkelijkheid identificeerde. Precies in
die zin was de dialektiek bij Hegel ook methode, ze was de wijze waarop de werkelijkheid tot begrip werd gebracht. De ontdekking van Marx was, dat wanneer
men de dialektiek terug verwees naar de werkelijkheid zelf, de mystifikatie die
aan heel Hegels filosofie ten grondslag lag doorzichtig werd als een proces van
zelfvervreemding. (We zullen later nog zien dat voor Marx de verzelfstandiging
van de dialektiek in een algemene methode een aspekt van deze vervreemding
is) (17). Het lijkt daarom vanuit het materialistisch gezichtspunt gezien onjuist
te zeggen dat Marx de door Hegel ontdekte dialektische methode op een andere
wijze aanwendt. Niet een ander methodisch gebruik van de dialektiek staat bij
Marx voorop, maar veeleer het verleggen van de dialektiek van de methode naar
is het antwoord van Marx: het is de

de werkelijkheid.
Tegen deze stelling zijn een aantal bezwaren te maken. Op een drietal willen
we hier reeds ingaan.

a)

b)

De stelling dat niet Marx' methode, maar de door hem bestudeerde werkelijkheid dialektisch is, is ongenuanceerd, en doet in ieder geval geen recht
aan de gedachte dat de dialektische methode juist de eenheid van de vorm
en inhoud veronderstelt;
Marx spreekt te uitdrukkelijk op verschillende plaatsen van zijn dialektische methode om dit met een opmerking als 'onzorgvuldig woordgebruik'
te kunnen negeren;
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c)

Engels maakt een expliciet onderscheid tussen Marx' materialistische
grondbeginselen en zijn omvorming en herformulering van de dialektische

methode.
ad a. Deze objektie is ongetwijfeld juist en steekhoudend. Marx' eigen uitlatingen laten echter deze wat ongenuanceerde stellingname toe (zie ons antwoord
hieronder op objektie b). Maar het belangrijkste is, dat deze stellingname in haar
ongenuanceerheid vmchtbaar is als vertrekpunt voor een verdere interpretatie,

waarin nadere nuanceringen of korrekties alsnog kunnen worden aangebracht.
Calvez brengt naar voren dat de eenheid van vorm en inhoud het zo moeilijk
maakt de dialektische methode theoretisch uiteen te zetten, omdat men immers
de dialektiek op het nivo van het kennen niet kan scheiden van de dialektiek
in de werkelijkheid. Wel voegt hij daaraan toe: 'de dialektiek wil in feite niet an-

ders zijn dan de beweging van de werkelijkheid' (18). Hij onderstreept dus ook
de prioriteit van de dialektiek van de werkelijkheid. Hij is er zich bovendien van
bewust, dat dit vragen oproept ten aanzien van het dialektisch karakter van de
methode als zodanig: Volgens hem kan men op grond hiervan ofwel de dialektische kennis verstaan als een loutere weerspiegeling of reproduktie, o fwel de
relatie van kennen en werkelijkheid zelf als een dialektische opvatten. Calvez
kiest voor het laatste, maar blijft op het moment van die keuze uiterst vaag omtrent de betekenis van een dergelijke dialektische relatie. Is het evenwel erg zin-

nig, om bij voorbaat op dit epistemologisch vlak dialektiek te veronderstellen
bij Marx ?
De weinig keren dat Marx in epistemologische zin een uitspraak doet over de
verhouding van denken en werkelijkheid, gebruikt hij meestal uitdrukkingen
als 'weerspiegeling', 'reproduktie' van de werkelijkheid op een ideeel nivo. Dat
zijn geen uitdrukkingen die direkt op een dialektiek wijzen. Natuurlijk kan men
vanuit Marx' zwijgen ten aanzien van epistemologische problemen niet konkluderen dat hij een simplistische, naibf realistische kentheorie aanhangt. Het is
echter evenmin juist zijn kentheorie bij voorbaat als dialektisch aan te duiden,
wanneer men nog niet heeft verduidelijkt wat 'dialektiek van de werkelijkheid'
voor Marx betekent. De meeste plaatsen waar Marx uitspraken doet over de
verhouding van denken en werkelijkheid hebben bovendien betrekking op een
historisch of - eventueel - kennissociologisch aspekt van deze verhouding (bijvoorbeeld het klassegebonden karakter ervan, het bepaald zijn door het ontwikkelingsnivo van de produktiekrachten en dergelijke). Voor zover hier van een
dialektische verhouding sprake zou zijn, mag men die niet zonder meer gelijkstellen aan een dialektische verhouding van denken en werkelijkheid op epistemologisch vlak.
Omdat Marx zo weinig zegt over de epistemologische aspekten van zijn methode
lijkt het, wanneer het gaat om een interpretatie van Marx' eigen bedoelingen,
het meest zinvol juist te vertrekken vanuit die uitgangspunten, die met grote na43
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druk en vaak als vanzelfsprekendheden worden geponeerd. Zo'n uitgangspunt
is, dat de dialektiek in de werkelijkheid ligt. De vragen die dat oproept voor het
kennen van die werkelijkheid kan men dan wet signateren, maar men doet er beter aan ze niet bij voorbaat in plaats van Marx te beantwoorden. Wellicht is het
mogelijk dat bepaalde lacunes zich in de loop van de ontwikkeling van de theorie
nog min of meer vullen.
ad b. Is de wijze waarop Marx van zijn 'dialektische methode' spreekt inderdaad
van dien aard, dat er van dialektiek in de methode zelf sprake moet zijn ? De
vraag kan ook als volgt luiden: Is de 'rationele kern' die Marx onder 'de mystieke
sluier' van Hegels filosofie ontdekte (19) het inzicht in een bepaalde ontwikkeling van de werkelijkheid, of een methode om die werkelijkheid te leren kennen ? Voor het laatste pleiten zinswendingen van Marx waarin hij spreekt van
'zijn persoonlijke toepassing' (20) van de dialektische methode,'Hegels methode
en mijn toepassing daarvan' (21), 'mijn ontwikkelingsmethode is niet die van
Hegel' (22). Het lijkt ons evenwel riskant om naar aanleiding van een dergelijk

niet expliciet bereflekteerd gebruik van het woord 'methode' konklusies tb trekken, die veronderstellen, dat Marx een onderscheid maakt tussen de dialektiek
als methode en de toepassing daarvan in een materialistische theorie. De kontekst waarin Marx deze uitspraken over zijn methode doet lijkt er op te wijzen
dat hij hier met dat woord 'methode' niet zoiets specifieks bedoelt als het formele aspekt van een theorie, maar zijn manier van kijken naar de werkelijkheid
in het algemeen. Die 'kijk op de werkelijkheid' is een materialisme dat oog heeft
voor de dialektiek in de werkelijkheid. In de boven aangehaalde teksten maakt
Marx wel een onderscheid tussen de ontwikkelingsvormen van de stof (de werkelijkheid die onderzocht wordt) en de ontwikkelingsmethode. Met dit laatste bedoelt hij de wijze waarop de stof in haar ontwikkeling begrippelijk wordt gepresenteerd, de zogenaamde 'Darstellung'. Echter, Marx wijst naar aanleiding van
een objektie, dat hij zich met zeldzame vrijheid in de empirische stof beweegt,
erop, dat die zogenaamde vrijheid ten aanzien van de stof de methode is om de
stof aan bod te laten komen (23). In de begrippelijk weergave 'weerspiegelt zich
het leven van de stof op ideele wijze' (24). Dit ideEle is ten aanzien van de stof
niets zelfstandigs, ook al geeft Marx toe dat het erop kan lijken 'alsof men met
een konstruktie a priori te doen heeft' (25). Als men deze teksten goed naar de
letter neemt, zegt Marx nergens dat het denkproces een zekere onafhankelijkheid
of een eigen dialektiek, onderscheiden van die in de werkelijkheid, heeft. De vrijheid van de theorie, het a priori karakter van de 'Darstellung' zijn iets sch#nbaars, ze zijn een schijn die voortkomt uit het slagen van de begripsvorming. Dit
wijst veeleer in de richting, dat voor Marx dialektiek voor zover die in de ontwikkeling aanwezig is niet een methodische leidraad is bij het ontdekken van wat
zich in de werkelijkheid afspeelt (geen methode voor 'Forschung'), maar dat zij
vanuit het resultaat van het onderzoek - vanuit het 'begrip van de zaak' - zich
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als een kwasi eigenschap van het denken manifesteert. Het is hier nog te vroeg
om uitvoerig op deze hypothese in te gaan. Het gaat ons er hier slechts om, te
laten zien dat de teksten, waarin Marx zelf uitdrukkelijk van 'zijn dialektische
methode' spreekt, zodanig gelezen kunnen worden, dat ze tot deze hypothese
voeren en aldus het dialektische in de methode als zodanig eerder problematiseren dan bevestigen.

ad c. In zijn recensie van Marx' 'Zur Kritik der politischen Okonomie' zegt
Engels, dat Marx er als enige in slaagde 'de dialektische methode, ontdaan van
haar idealistische omhulsels, weer te geven in de eenvoudige gedaante waarin
zij de enige juiste vorm van de gedachtenontwikkeling wordt'. Hij noemt dit een
resultaat 'dat de formulering van de materialistische gedachtenontwikkeling
evenaart' (26). De dialektische methode en het materialisme worden hier door
hem uitdrukkelijk onderscheiden. Bovendien ziet hij vooral overeenstemming
tussen de 'Gedankenentwicklung' bij Marx en bij Hegel. De wijze waarop hij deze
overeenkomst uitwerkt is evenwel eerder een reden om tegenover zijn zienswijze
op de methode van Marx skeptisch te staan, dan om haar als een argument tegen
onze benaderingswijze te gebruiken. Engels gaat er vanuit dat er een parallelliteit
bestaat tussen de historische ontwikkeling van de werkelijkheid en de ontwikkeling van de kategorieen zoals deze in het denken van de werkelijkheid plaats
vindt. Die parallel bestaat er niet alleen wanneer het denken beschrijvend-historisch te werk gaat, maar ook wanneer het volgens logische beginselen zijn kategorieen ontwikkelt. De logische behandelingswijze is volgens Engels niets anders
dan de historische, 'maar dan ontdaan van de historische vorm en storende toevalligheden' (27). Het onderscheid dat Engels hier maakt komt neer op dat tussen wezen en bijkomstigheid. De beschrijvend historische benaderingswijze volgt

de werkeh7ke, dat wit zeggen louter feitelijke, ontwikkelingsgang met al haar bijkomstigheden en toevalligheden. De logische haalt er het wezenlijke uit door de
ontwikkelingsgang steeds vanuit de momenten van volle rijpheid te vatten. De
logische ontwikkeling is voor Engels duidelijk een denkproces, een theoretisch
procddd, en wet een dialektische begripsontwikkeling. Wanneer nu deze gedachtenontwikkeling begint met de meest eenvoudige verhoudingen waarmee ook de
geschiedenis begint, dan is ze volgens Engels niet meer een louter abstrakt proces
dat zich alleen in onze hoofden afspeelt, maar mag men verwachten, dat de door
haar ontwikkelde tegenspraken zich ook in de praxis zullen hebben ontwikkeld
en eventueel opgelost. Die verwachting zal natuurlijk aan de werkelijke geschiedenis moeten worden getoetst. Daarom blijft de logische ontwikkeling niet binnen het abstrakte gebied, maar vraagt ze om 'historische illustratie, om de voortdurende aanraking met de werkelijkheid' (28).
De dialektische methode ontleent dus zijn stof in zijn onmiddellijkheid aan de
werkelijkheid en toetst het ontwikkelde resultaat ook weer aan de werkelijkheid. De ontwikkeling geschiedt echter volgens logische, dat wil zeggen
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denk-principen. De verwachting dat het resultaat pakt op de werkelijkheid berust
op de veronderstelling dat er een parallel is tussen de logische ontwikkeling en
het wezenlijke van de geschiedenis (29). De dialektische methode ziet er bij
Engels dus uit als een hypothetisch deduktieve theorie waarbij de empirie
binnentreedt als vertrekpunt en als het voortdurend punt van verifikatie. De
parallelliteit van theorie en werkelijkheid wordt daarbij niet geproblematiseerd.
Engels gaat er zonder meer vanuit dat njet alleen de begrippen, maar ook het
denkproces, spiegelbeelden van de werkelijkheid zijn.
De wijze waarop Engels dialektische methode en materialistische geschiedenisopvatting van elkaar onderscheidt brengt aldus de aanname met zich mee van een
parallel tussen dialektische begripsontwikkeling en historische ontwikkeling. Zo
zegt hij, dat de dialektiek in ons hoofd niets meer is dan de weerspiegeling van
de zich in de natuurlijke en menselijke wereld voltrekkende feitelijke ontwikkeling, die volgens dialektische vormen verloopt (30). Precies op dit punt van de
eenheid van inhoud en methode heeft Engels zich zo weinig losgemaakt van een
populaire Hegelinterpretatie, dat het moeilijk is hem hier als geautoriseerd interpretator van Marx te aanvaarden. De wijze waarop Engels over Hegel spreekt
moge dit nog nader verduidelijken.
Wanneer men, zoals Engels, aanneemt dat de dialektiek van het denken parallel
loopt met die van de geschiedenis, dan maakt het uiteindelijk niet zo veel uit, of
men die parallel nu in een idealistische of materialistische theorie verklaart,
want die parallel is een gegeven. Het idealisme is dan louter de verkeerde verklaring, de illusionaire voorstellingswijze van dat gegeven, die het verschijnsel zelf
niet teniet doet. Zo geeft Engels wel toe, dat Hegels methode, naar de vorm
waarin ze ter beschikking was, wezenlijk idealistisch was, maar dat desondanks
zijn gedachtenontwikkeling parallel liep aan de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Daarom kwam bij Hegel overal de werkelijke (reale) inhoud zijn filosofie binnen ondanks dat bij hem de zaak op zijn kop stond, ondanks dat hij de
werkelijke verhouding van denken en zijn omkeerde (31). Men kan in dergelijke
uitspraken moeilijk iets anders lezen dan dat voor Engels de dialektische methode en het begrip van de historische werkelijkheid zakelijk, naar hun inhoud,
reeds in Hegels filosofie gegeven waren, maar dat ze alleen verkeerd werden geihterI,reteerd: Hegel meende dat het denken, de Idee, deze werkelijkheid voortbracht, terwij volgens de materialistische beschouwingswijze dit denken door die
werkelijkheid werd voortgebracht: Met andere woorden Hegels filosofie was niet
zozeer een misverstaan van de werkelijkheid, alswel een misverstaan van zichzelf.
Engels' uitlatingen suggereren uiteindelijk een vrij eenvoudige houding ten aanzien van Hegels filosofie: men behoeft slechts de termen van de relatie 'denken
en zijn' om te keren, om de dialektiek in zijn realistische gestalte te vinden. De
rest is moeizaam vertaalwerk van hegeliaanse in materialistische terminologie.
Wanneer Marx echter zegt dat de dialektiek bij Hegel op zijn kop staat, en dat
men haar moet binnenstebuiten keren (umst01pen) (32), gaat het om een omden1
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ken van de dialektiek zelf, en niet slechts om verwisseling van twee termen. Volgens Marx is het resultaat van Hegels filosofie niet het begrip van de werkelijkheid - zij het in idealistische verhullingen verpakt voorgesteld - maar de dialektiek als een 'louter nog in zichzelf voortgaande beweging van het abstrakte denken' (33). Dat deze dialektiek nu juist niet de dialektiek van de werkelijkheid is,
is voor Marx wezenlijk, en de illusie van Hegel is precies, dat hij deze dialektiek
wdl voor een reEel proces aanziet: 'Deze beweging in haar abstrakte vorm als dialektiek geldt voor hem als het waarlijk menselijk leven' (33). Voor Marx is deze
voorstelling van het waarlijk menselijk leven, deze dialektiek, de vervreemding
van het menselijk leven. Waarom zou dan ook Hegels dialektische geschiedenis-

begrip niet een vervreemding van de menselijke geschiedenis zijn ? Dient hier
niet herinnerd te worden aan de beruchte elfde these over Feuerbach: 'De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geihterpreteerd, het komt er op aan
haar te veranderen' ? (35). Betekent dit voor Marx niet, dat de geschiedenis niet
primair een voorwerp is van begrijpen, maar het veld van handelen ? Als de werkelijke dialektiek een praktische is, wat betekent dat dan voor onze mogelijkheid
om de geschiedenis te begrijpen ? Het wordt in ieder geval onmogelijk om aan
een begripsdialektiek zonder meer enige verklarende kracht te verlenen, zelfs
wanneer men haar met de nodige empirische procadd's omgeeft.
Het voorafgaande hernemend kunnen we ons uitgangspunt voor wat betreft de
verklaring van het begrip 'dialektiek' bij Marx als volgt formuleren:
Marx spreekt weliswaar over zijn dialektische methode, maar maakt zelf
1.
geen expliciet onderscheid tussen inhoud en methode van zijn denken.
Die spreekwijze is daarom geen voldoende reden om de dialektiek als iets
van de methode als zodanig op te vatten.
2.
Voorzover men wel een onderscheid tussen methode en inhoud kan maken, is de dialektiek voor Marx in ieder geval een eigenschap van de inhoud, of liever nog van de bestudeerde materie. In de wijze van begrippelijke presentatie (Darstellungsweise) weerspiegelt zich de dialektische be3.

weging van de stof.
De behandelde teksten geven geen aanleiding te veronderstellen dat voor
Marx het denken als zodanig zich dialektisch voortbeweegt. De zinswendingen, dat kennis een weerspiegeling en uitdrukking is van de werkelijkheid suggereren eerder het tegendeel.

Op grond van deze uitgangspunten gaan we bij onze interpretatie van Marx' teksten uit van de veronderstelling dat, voorzover er in Marx' theorie van werkelijke
dialektiek sprake is, die dialektiek dan als een eigenschap of gebeurtenis van de
werkelijkheid zelf en niet als een of andere macht van het denken wordt opgevat.
In de notie van 'de dialektiek van de werkelijkheid' zullen we aldus de sleutel
zoeken voor de betekenis die 'dialektiek' en vervolgens ook 'dialektische metho47

de' en dergelijke bij Marx hebben. We sluiten daarbij dan schijnbaar nauw aan bij
de stroming in de Marx-interpretatie die sterk de nadruk legt op het materialisme
van Marx.
In de volgende paragraaf gaan we meer in het algemeen in op de vraag naar de betekenis van het materialisme en zijn relatie tot de hegeliaanse dialektiek. We
zullen zien dat de materialistische interpretatie in de lijn van Engels en Lenin
weinig vruchtbaar is voor het inzicht in de relatie van Marx tot Hegels dialektiekopvatting. Dat zal echter niet impliceren dat we Marx' materialisme niet serieus
moeten nemen. Zijn eigen uitspraken zijn
zoals we boven zagen - td kras om
dit materialistische principe als vertrekpunt voor onze interpretatie te laten
-

schieten.

Voor veel filosofische auteurs is het materialisme van Marx een niet erg geliefd
orientatiepunt voor een Marx-interpretatie. Waarschijnlijk is het ideologisch te
zwaar belast door de claims van het orthodoxe marxisme en wordt het filosofisch te licht bevonden wegens een geihpliceerd naibf realistische kentheorie.
Men tracht Marx wellicht bij voorbaat tegen dergelijke kritieken in bescherming
te nemen. Wij willen ons echter voorlopig geen grote zorgen maken over het karakter van het denken van Marx, maar ons koncentreren op zijn uitgesproken
gedachten (36).
We hopen vandaaruit enig inzicht te verwerven in zijn opvattingen over de term
'dialektiek' en over datgene waarnaar die term verwijst. We benaderen Marx derhalve als een auteur die verstaan kan - en wellicht ook wilde - worden zonder
dat de lezer eerst in de geheimen der dialektiek dient te zijn ingewijd.
Er is nog een bijzonder nadeel verbonden aan de benadering van Marx als een
dialektisch denker. Bij een nadere analyse van ziin werk stoot men namelijk
op elementen waar van een dialektische denkwijze geen sprake kan zijn.
Moet men dat dan zo interpreteren, dat Marx hier als denker tekort schiet ?
Of is het mogelijk dat binnen Edn systeem dialektische en niet-dialektische (abstrakt verstandelijke of objektiverende en dergelijke) denkwijzen samengaan ?
Nog voor men op dergelijke vragen kan ingaan dient men echter eerst de vraag
te stellen: waar spreekt men over, als men het in verband met Marx over dialektiek heeft ? Wanneer Marx niet zonder meer een gegeven dialektische methode
heeft toegepast
zoals we boven veronderstelden - maar het begrip 'dialektiek'
zelf geproblematiseerd heeft, zal men eerst zijn opvattingen over dialektiek moeten rekonstrueren, alvorens zinvol te kunnen vragen of Marx' denken dialektisch
is in de zin waarin Marx die term verstaat. Met andere woorden we willen niet
het eigene van Marx' dialektiek-opvattingen direkt proberen te verstaan vanuit de
dialektiek van zijn methode of vanuit de eigen aard van zijn denken. We stuiten
niet uit dat zijn opvatting van dialektiek eventueel bekritiseerd zou kunnen worden als voortkomend uit een gebrek aan dialektische denkkracht. Maar alvorens
men dat kan doen, dient men eerst helderheid omtrent die opvatting te hebben
verkregen. Pas wanneer we weten wat Marx onder dialektiek verstaat, kunnen we
-
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ons afvragen of dat begrip ten grondslag ligt aan zijn methode en of het zelf voldoende is doordacht om als begrip van de werkelijkheid te kunnen worden aangemerkt of om te kunnen dienen als methodisch beginsel voor een materialistische theorie.

De stap die we dus eerst te zetten hebben is de vraag naar onder welk opzicht
voor Marx de werkelijkheid dialektisch is. Volgens het gezichtspunt van Engels
en Lenin zou Marx het dialektisch materiebegrip - zij het via een omkering van Hegel hebben overgenomen. In de volgende paragraaf zullen we zien, dat dit
zeer onwaarschijnlijk is.
1.3. Hegel en de dialektiek van de materie

Hoewel Marx zelf in zijn gehele werk een uiterst problematiserende houding
tegenover de filosofie blijft innemen, zijn zijn opvolgers - met Engels in het
voorste gelid - reeds spoedig van een marxistische filosofie gaan spreken.
Engels' 'Anti Duhring' en 'Dialektik der Natur' zijn duidblijke pogingen om op
basis van een aantal centrale stellingen van Marx' theorie een algemene materialistische wereldbeschouwing te konstrueren, bekend onder de naam 'dialektisch
materialisme'. Volgens L. Colletti en A. Schmidt (37) is Engels evenwel voor
deze theorie meer aan Hegel dan aan Marx verschuldigd. We zullen in deze
paragraaf een globale karakteristiek geven van Hegels opvattingen omtrent de
dialektiek van de materie en aannemelijk maken, dat Engels' interpretatie ervan
niet verenigbaar is met Marx' eigen materialistisch uitgangspunt. De centrale
gedachtengang is, dat Engels ten onrechte de dialektiek en het idealisme bij
Hegel onderscheidde en aldus tot een dialektisch materialisme kon komen, dat
geheel aan Marx' kritiek op Hegels dialektiek-begrip voorbijgaat. Aangezien wij
slechts kort bij de relatie van Engels tot Hegel kunnen blijven stilstaan zij voor
meer uitvoerige analyses verwezen naar het werk van onder andere Colletti en
Schmidt.
Reeds eerder hebben we aandacht besteed aan de tekst uit het nawoord bij deel I
van 'Das Kapital', waarin Marx zijn dialektische methode karakteriseert door onder andere te verwijzen naar zijn dynamisch en organicistisch begrip van de bewegingswetten van de materiale werkelijkheid. Ongetwijfeld zijn dergelijke uitspraken van Marx voor Engels de aanleiding geweest om het Hegeliaanse materie-begrip als fundament te beschouwen van het door Marx 'toegepaste' dialektiek-begrip. We wezen er echter reeds op, dat dat louter op basis van tekstvergelijking toch geen voor de hand liggende interpretatie is. We zullen nu trachten
aan te tonen dat het ook op grond van de inhoud van het begrip 'dialektiek van
de materie' bij Hegel en Engels uiterst onwaarschijnlijk is, dat een dergelijke opvatting van dialektiek kan samengaan met Marx' Hegelkritiek. Onze konklusie
zal dan ook luiden, dat we voor de interpretatie van Marx' materialisme, c.q. zijn
dialektiek van de werkelijkheid, in een andere richting moeten zoeken.
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Hegels natuurfilosofie gaat uit van de gedachte, dat de materiale werkelijkheid,
voorzover die voor de mens een onmiddellijke en uitwendige gegevenheid is,
niet een werkelijk zelfstandig zijn toekomt, maar veeleer een zijnde is, dat door
iets anders dan zichzelf wordt bepaald. Sprekend binnen de kategorieen van de
natuurfilosofie betekent dit dat alles wat zich als specifiek natuurverschijnsel
aandient, niet uit zichzelf bestaat en verklaard wordt, maar steeds het resultaat
is van andere, hem uitwendige, realiteiten. Natuurtoedrachten verklaren we dan
ook niet vanuit hun eigen innerlijk wezen, maar vanuit in de tijd en ruimte daar-

van onderscheiden andere verschijnselen. Deze uitwendigheid is de fundamentele
kategorie volgens welke Hegel de natuur-als-zodanig begrijpt of definieert: 'Die

erste oder unmittelbare Bestimmung der Natur ist die abstrakte Allgemeinheit
ihres Aussersichseins' (38).
In de voorstelling van driedemensionele uitgebreidheid liggen de eerste bepalingen volgens welke dat natuurbegrip enige gestalte krijgt. De drie dimensies maken die uitwendigheid onmiddellijk zichtbaar, voorzover in de natuur alles naast
en uit elkaar ligt. Deze uitwendigheid van de natuurdingen is voor hen een voorwaarde om reeel van elkaar onderscheiden te zijn. Volgens Hegel kunnen die uitgebreidheid en dat ruimtelijk onderscheid niet uit een of ander begrip van de na-

tuur zelf voortkomen of worden afgeleid. Ze zijn daarom ook zelf weer iets uitwendigs aan de natuur. Daarom noemt hij die drie dimensies ook 'louter begripsonderscheidingen' die aan de natuur zelf uitwendig blijven maar bovendien ook
zelf, omdat ze nog onbereflekteerde, onmiddellijke begripsonderscheidingen zijn,
voor het denken iets uitwendigs betekenen. 'Uitwendig' heeft hier dan de betekenis van: niet uit het denken of uit het wezen van de zaak zelf ontwikkeld, maar
louter aangetroffen, onmiddellijk gegeven. Zo zegt Hegel: 'Sie (d.i. de aanname
van de driedimensionele ruimte, H.v.E.) beruht auf der Natur des Begriffs, dessen Bestimmungen aber in diesen ersten Form des Aussereinander, in der abstrakten Quantittit, ganz nur oberfISchlich und ein v6llig leerer Unterschied
sind' (39). Met andere woorden, de begripsonderscheidingen volgens welke wij
de materie in zijn algemeenste kategorieen voorstellen en denken, zijn nog geen
wire begrippelijke onderscheidingen, zij schieten als begrip van de natuur tekort.
De eerste bepalingen waarmee wij volgens Hegel de natuur denken zijn dus doortrokken van deze negativiteit. Dit eerste begrip van de natuur heeft niet het karakter van een wezensbepaling. We kunnen daarom ook niet zeggen, dat deze
bepalingen het echt wezentijke of innerlijke wezen van de natuur bevatten. Vanuit het filosofisch gezichtspunt zijn zij eerder begrippen van het 'niets', dat de
natuur op zich is. Dit is Hegels idealistische natuurbegrip: niet de natuurlijke
werkelijkheid, maar het begrip is de ware realiteit. In de natuurfilosofie wordt
deze negativiteit en de wijze waarop deze in de begripsvorming van de natuur
werkt, doorschouwd en via het beginsel van de negatie van de negatie tot een
steeds specifieker begripssysteem van de natuur verder ontwikkeld.
Het resultaat van deze dialektische begripsontwikkeling is een natuurbegrip,
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dat bestaat in een systeem van kategorieen en oordelen volgens welke 'de' natuur - die abstrakt algemene aanduiding heeft hier nog maar een zeer beperkte
geldigheid - begrepen wordt als een hierarchisch geordende struktuur. Zo onderscheidt de natuurfilosofie de kwantitatief bepaalde materie met zijn bewegingswetten (het gebied van de mechanika), de kwalitatieve onderscheidingen
van het materiele, zoals onder andere licht, de elementen, warmte, zwaarte en
dergelijke (het gebied van de fysika) en de levende materie, parallel aan de kaMen lette er
tegorieen van 'die Objektivitat' en 'das Leben' uit de 'Logik'
op, dat het hier steeds gaat om begrippelijke onderscheidingen, die ontwikkeld
zijn vanuit het oorspronkelijke abstrakt-algemene natuurbegrip en daarvoor in de
plaats treden. Het is niet zo, dat het ontwikkelde natuurbegrip het begrip zou
impliceren van een natuur die zichzelf zou ontwikkelen van een abstrakte, louter
kwantitatief bepaalde materie via allerlei kwalitatieve veranderingen naar een uiteindelijk levende materie. De begripsdialektiek van de natuurfilosofie dient te
worden onderscheiden van een eventuele dialektiek van de materie zelf. De natuurfilosofie is - vasthoudend aan Hegels definitie van de natuur - het uitwendige begrip van de natuur; een reele natuurontwikkeling is er niet en verandert
daar dus ook niets aan (40).
Dat de natuurfilosofie de natuur uiteindelijk begrijpt als een organisch systeem,
waarin ook zelfontwikkeling plaats heeft, betekent niet, dat daarmee die organische eenheid als het innerlijk wezen van de natuur zelf wordt uitgesproken.
Die eenheid heeft de natuur, evenals al haar andere kwaliteiten, als iets uitwendigs aan zich. Dat moge ook uit het volgende blijken.
De laatste kategorie van de natuurfilosofie, de dood van het individu als een natuurlijke gebeurtenis, geldt voor Hegel tegelijk als de dood van het natuurlijkeals-zodanig en als de overgang van de natuurfilosofie in een ander begripsnivo:
de filosofie van de Geest. Vanuit Hegels 'logische gezichtspunt' komt in dit begrip van de natuurlijke dood van het individu het begrip 'leven' pas tot zijn ware
betekenis. Het is niet langer een kategorie van de objektieve natuur, maar toont
zich als een zichzelf verwerkelijkende Idee. Voor Hegel is leven de 'onmiddellijke
idee, het begrip welks objektiviteit aan hem beantwoordt' (41), dat wil zeggen,
het begrip dat ook werkelijk iets vat dat op het nivo van het begrippelijke ligt.
Maar in de natuurfilosofie, die slechts het leven der natuur kent, is die idee 'naar
buiten geworpen in de uitwendigheid van het bestaan', heeft het begrip 'zijn
voorwaarde (Bedingung) aan de organische natuur' en zijn zijn momenten 'een
veelvuldigheid van werkelijke gestalten'. De natuurlijkheid van het leven is voor
Hegel aldus een beperktheid en een louter uitwendige voorwaarde, die voor het
leven van de Geest niet geldt. Daarom is het begrip van de natuurlijke dood, als
moment van het leven van de natuur, de opheffing van de natuurfilosofie: 'Wanneer de natuur vanuit haar uitwendigheid deze idee bereikt, stijgt ze boven zich
uit; haar einde is niet als haar begin, maar als haar grens, waarin zij zichzelf opheft' (42). Logisch, dat wil zeggen zuiver begrippelijk gezien, is dit een interes51

sante en zeker niet zo'n bevreemdende uitspraak. Ze betekent namelijk, dat
zo gauw we gaan spreken van 'het leven der natuur' als een kategorie die hoger is
dan leven en dood van het natuurlijke individu, we het nivo van de natuurfiloso-

fie en haar kategorieen overstijgen. Met andere woorden, de kategorie 'leven' aan
de natuur als zodanig toekennen is eigenlijk een kategoriale misvatting; het is een
kategorie die als zodanig slechts aan de Geest toekomt en slechts 'per accidens', of op grond van aan die kategorie zelf uitwendige voorwaarden, aan natuurlijke fenomenen:
'Die Idee des Lebens aber hat damit sich nicht nur von irgend einem
(besondern) unmittelbaren Dasein befreit, sondern von dieser ersten
Unmittelbarkeit Oberhaupt; sie kommt damit zu sich, zu ihrer Wahrheit;
sie tritt hiemit als freie Gattung fur sich selbst in die Existenz. Der tod der
nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit ist das Hervorgehen des Geistes'
(43).

Binnen de natuurfilosofie blijvend heeft de dood van het individu niet meer betekenis dan dat 'sein Tiitigkeit sich abgestumpft hat, verknochert und das Leben
zur prozesslosen Gewohnheit geworden ist, so dass es sich aus sich selbst tiltet'

(44).
De hoogste kategorieen volgens

welke wij de natuur kunnen begrijpen - die van

het individuele leven in verhouding tot het leven van de soort, de natuur - ont·
hullen aldus een uitwendigheid en een tekort van de gehele natuurfilosofie, die
aan haar inherent is, precies omdat ze begrip van de natuur is en blijft. In de kategorie8n van de natuurfilosofie wordt de natuur niet boven haar negativiteit
uitgeheven, maar wordt precies die negativiteit tot in de meest rijke gestalte van
de natuur blootgelegd. Ook in die zin blijft de natuur voor de geest iets uitwendigs: ze blijft het passieve objekt van de aanschouwing, waarin niets werkelijks
- dat wil zeggen tot het rijk van de geest, de idee behorend - geschiedt. Daarmee komen we op een andere filosofie van de natuur, dan die welke zich van de
kategorieen van de natuurfilosofie bedient; namelijk op de filosofie van de natuur voorzover die zelf deel uitmaakt van de filosofie van de Geest.
Die 'andere filosofie van de natuur' is die, waarin Hegel de eindigheid van d e na-

tuur, zoals die is als objekt van de natuurfilosofie, uitspreekt en tot begrip
brengt. Dit tot begrip brengen geschiedt niet zozeer door die natuur alleen maar
in haar negativiteit te tonen, maar door haar als objekt van geestelijke aktiviteit
in de werkelijkheid van de geest mede te begrijpen. Alleen vanuit dit filosofisch
standpunt uit is het mogelijk te stellen dat in Hegels filosofie de materie of de
natuur zalf in een dialektisch proces verwikkeld zijn. De natuur is daar niet meer
louter als uitwendigheid bepaald. Ze is dan namelijk begrepen als het voor.deGeest-uitwendige, als datgene waarin de idee zich uitdrukt en gestalte geeft. We
komen daarmee op een natuurbegrip zoals dat door Marx en Engels van Heget
wordt overgenomen. Beiden hebben echter het eerste natuurbegrip met dit tweede gelijkgesteld. Bij Marx leidde dit tot een heftige kritiek op Hegels dialektiek52

opvatting in zijn Pariser Manuskripte - waar we later nog op terug zullen komen (45) -; bij Engels leidde het volgens Colletti tot een geheel misverstaan van
de verhouding van dialektiek en Hegels materiebegrip en een nogal onkritische
popularisering van die begrippen in zijn eigen 'Dialektik der Natur'.
Deze 'andere filosofie van de naluur' van Hegel vindt men eigenlijk overal waar
Hegel over de natuur spreekt als het domein waarin de Geest leeft en zich verwerkelijkt. Ze is de natuur van de godsdienstige voorstellingen, van de kunst,
de lichamelijkheid, de begeerten, maar vooral ook van de arbeid. Het is de natuur
die door Marx wordt aangeduid als het 'anorganische lichaam' van de mens. Dat
begrip heeft een positiviteit, die het van de negativiteit van het natuurbegrip uit
de 'Philosophie der Natur' duidelijk onderscheidt. Het is daarom niet zonder
meer terecht, wanneer Marx de negativiteit en loutere leegheid van Hegels materiebegrip bekritiseert door er de reele objektiviteit van de materie, zoals die
in de arbeid wordt ervaren, tegen uit te spelen. Maar het zou evenmin juist zijn
om de negatieve dialektiek, die aan Hegels materiebegrip inherent is, dan met het
positief materialisme van Marx' dialektiek te identificeren. Dat is evenwel de lijn
die door Engels wordt gevolgd (46).In de teksten van Marx is er nauwelijks voldoende materiaal te vinden om die identifikatie enigszins te ondersteunen. We
menen dat een dergelijke identifikatie van hegeliaanse dialektiek van de materie
en Marx' materialisme ook te kontradiktorisch is om als hypothese voor de interpretatie van Marx' materialisme aannemelijk te zijn.

In de volgende paragraaf zullen we pogen te achterhalen wat volgens Marx dan
wal het positieve - of rationele - aan Hegels dialektische opvatting van de verhouding van geest en materie of van denken en zijn zou kunnen zijn.
1.4. 'De rationele kern van Hegels dialektiek'

In de tweede paragraaf hebben we de veronderstelling uitgesproken, dat Marx
bij het begrip 'dialektiek' niet in de eerste plaats denkt aan een dialektische methode, maar aan een werkelijkheid die zich dialektisch ontwikkelt of zich dialektisch verhoudt. In de vorige paragraaf stelden we, dat die werkelijkheid niet kan
worden gelijkgesteld met de materie, zoals die in Hegels dialektische natuurfilosofie wordt begrepen. We kunnen daarom geen eenvoudig direkt antwoord geven
op de vraag, welke werkelijkheid voor Marx dialektisch is, om dan vervolgens het
karakter van die dialektiek uit Marx' beschrijving van die werkelijkheid te abstraheren. De vraagstelling van deze paragraaf richt zich daarom op de gezichtspunten vanwaaruit Marx iets als dialektisch bestempelt, op de bewegingsvormen van
het dialektische in het algemeen.
Op het eerste gezicht lijkt het hier een moeilijkheid, dat Marx zelf slechts zelden
uitdrukkelijk zegt dat er in bepaalde gevallen van een dialektiek sprake is. Als
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men zich tot die gevallen zou moeten beperken heeft men maar weinig materiaal
om er het algemene begrip van dialektiek uit te abstraheren. Om meer materiaal
te verzamelen moet men dus reeds een zekere vertrouwdheid hebben met Marx'
begrip van dialektiek o f met de terminologie die op dialektiek wijst. Bij dat
laatste dient men overigens weer voorzichtig te zijn, omdat Marx zelf toegeeft,
dat hij soms met die terminologie heeft 'gekoketteerd' (47). Van de andere kant
betekent een dergelijk koketteren niet noodzakelijk, dat er geen reale dialektiek
aan ten grondslag zou liggen. We hebben ook reeds gezien dat Marx soms in
pejoratieve zin van dialektiek spreekt - te vergelijken met de gelijkstelling van
dialektiek en sofistiek bij Kant, dialektiek en idealisme bij de recensent uit het
nawoord - en enige malen zegt, dat de grenzen van de dialektiek moeten worden
vastgesteld. Erg duidelijk lijkt Marx zelf in het bepalen van die grenzen niet
geweest. De bepaling van het begrip 'dialektiek' bij Marx lijkt daarom vanuit een
zeer ambigue situatie te moeten vertrekken.
Tegenover deze zeer geringe explikatie van de term 'dialektiek' staat echter
Marx' uitspraak dat Hegel reeds de algemene bewegingsvormen van de dialektiek op omvattende en bewuste wijze heeft gepresenteerd (48). Wanneer we het
positieve van deze uitspraak weten te verstaan, zullen we ook een stap verder zijn
in onze voorlopige begripsbepaling van de dialektiek bij Marx.
In de Parijse handschriften van 1844 vinden we de passages waarin Marx zich het
uitvoerigst over Hegels begrip van dialektiek uitlaat. Helaas doet Marx dit in een
vorm van kritiek, die het niet gemakkelijk maakt het positieve element in Hegels
dialektiek (de rationele kern) in een eenvoudige vorm naar voren te halen. Duidelijk is wel, dat Marx vindt dat de dialektiek van Hegel opnieuw doordacht en beschreven moet worden. In latere jaren blijft die gedachte bestaan en betreurt
Marx het, daartoe nog steeds niet de gelegenheid te hebben gehad. Zo weten we
uit zijn brieven dat hij lange tijd de wens gekoesterd heeft zelf eens die dialektiek
te schrijven na de voleinding van zijn kritiek van de ekonomie (49).
Moet men in deze 'Dialektiek' van Marx de nooit geschreven voorloper zien van
een dialektisch-materialistische logika, zoals Lenin - en met hem onder andere
ook Rosental (50) - dacht, een dialektiek die reeds in 'Das Kapital' was toegepast, maar nog niet in zijn meer algemene vorm als logika en kennistheorie was
uiteengezet? In paragraaf 2 hebben we onze bezwaren om van de aanwezigheid
van zo'n dialektische methode bij Marx uit te gaan reeds uiteengezet. Voor wat
Marx onder die rationele kern van de dialektiek verstond sluiten we liever aan bij
de gedachten van J. Bischoff, die ook voldoende argumenten naar voren heeft

gebracht om de opvatting van Marx' dialektiek als een logika of formele methode
te weerleggen (51).
Andere aspekten van Bischoffs opvatting zijn echter problematisch. Volgens hem
moet men de dialektiek in de eerste plaats verstaan als de wetenschap van de samenhangen en met name de materialistische dialektiek als de 'Wetenschap van de
algemene samenhang van natuur-, maatschappij- en denkvormen' (57).
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Overigens moet men hier niet aan een eigenstandige wetenschap denken, die zijn
eigen methode en ontwikkelingsmogelijkheden zou hebben, maar veeleer aan een
wijze van kennen, die de resultaten van de afzonderlijke wetenschappen met elkaar in verband weet te brengen en te 'vermiddelen' en zo zelf een deel van deze
positieve wetenschappen zelf wordt. In de ontwikkeling van deze kennis van de
samenhang zou de kritiek op de idealistische dialektiek, en de ophe ffing van de
spekulatieve filosofie, waarmee Marx in zijn 'Zur Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie' van 1841 begon, zijn voltooiing vinden (58). Wanneer deze kennis
van het geheel reeds op een bepaald nivo tot stand is gekomen, zou het mogelijk
zijn tot een abstrakte voorstellingte komen van de algemene wetten die de natuur,
de samenleving en het denken beheersen. Daarom kan men in tweede instantie
onder materialistische dialektiek ook verstaan de wetenschap van de algemene
bewegings- en ontwikkelingswetten van de natuur, de menselijke samenleving
en het denken (54). Dialektiek in de tweede zin is de samenvatting van de algemene resultaten van de dialektiek in eerste betekenis; ze is daarin geibpliceerd,
kan er niet aan voorafgaan, maar kan wel reeds voorlopig gefurmuleerd worden
voordat de dialektiek als totaalwetenschap tot in detail is uitgewerkt. Omdat een
dergelijke wetenschap van de samenhang pas kan ontstaan op het moment, dat
de ontwikkeling van de materiele produktie haar hoogtepunt of totale ontvouwing heeft bereikt - dus in de burgertijke maatschappij - zou de wetenschappelijke analyse van de anatomie van deze maatschappij vooraf moeten gaan aan en
de fundering geven voor de materialistische dialektiek. Bischoff meent dan ook
dat Marx zijn dialektiek pas kon schrijven nadat hij zijn kritiek op de politieke
ekonomie had voltooid, en dat er niet slechts sprake was van uitstel wegens

tijdgebrek (55),
Hiertegenover is te stellen, dat het onwaarschijnlijk is, dat Marx in zijn brieven
op het schrijven van een dialektiek in de eerste betekenis, als wetenschap van het
geheel, zou hebben geduid. In zijn brief van 1858 gaat het om een werk van zeer
geringe omvang, en de brief van 1868 spreekt van wetten van de dialektiek en
niet over algemene samenhangen. Maar vooral lijkt ons het idee van een dergelijke wetenschap weinig passen in het denken van Marx. Bischoff steunt bij deze
opvatting van dialektiek ook geheel en al op Engels' 'Anti-Duhring' en 'Dialektik der Natur' (56). Een opmerking van Marx in de 'Pariser Manuskripte' lijkt
weliswaar op het eerste gezicht een ondersteuning voor de opvatting te geven,
dat hij hoopte na de kritiek van de ekonomie een dergelijke wetenschap van
het geheel te kunnen geven: 'Ik zal daarom in verschillende zelfstandige brochures de kritiek van het recht, de moraal, de politiek etc. op elkaar laten volgen
en ten slotte in een speciale studie weer de samenhang van het geheel, de verhouding van de afzonderlijke delen en uiteindelijk de kritiek op de spekulatieve bewerking van dat materiaal proberen te geven' (57). Deze tekst geeft echter geen
aanleiding ertoe de samenhang van het geheel en de kritiek van de spekulatieve
dialektiek zo nauw tot elkaar te brengen als Bischoff doet, en zeker niet om die
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kennis van het geheel als het specifiek gebied van de dialektiek op te vatten.
De tweede betekenis van dialektiek als kennis van bewegingswetten, sluit daarentegen wel direkt bij Marx's eigen terminologie aan. Bischoff spreekt hier steeds

van wetenschap van de dgemene bewegings- en ontwikkelingswetten. Ook hierin
sluit hij direkt aan bij Engels. Marx zelf drukt zich wat dit betreft wat anders en
voorzichtiger uit, wanneer hij zegt, dat Hegel reeds de algemene bewegingsvormen van de dialektiek heeft weergegeven (58). In deze uitspraak ligt niet beslo-

ten dat dit ook de algemene bewegingsvormen van de werkelijkheid (natuur en
maatschappij) zijn, zoals bij Engels en Bischoff. Engels vat de diatektiek uitdrukkelijk op als de wetenschap van de algemeenste wetten van alle beweging, zodat
haar wetten geldig moeten zijn voor zowel de natuur, als de geschiedenis en het
denken (59). Wil dit niet als een apriori ten aanzien van empirische kennis
overkomen, dan moet men wet zoiets als een wetenschap van de totale samenhangen veronderstellen, waaruit dergelijke algemene wetten kunnen zijn geabstraheerd.
Met Bischoff veronderstellen we, dat Marx met zijn dialektiek inderdaad geen
dialektische logika of formele methode op het oog had, maar een uiteenzetting
van de algemene bewegingswetten van dialektische processen. Het is ons inziens
echter een onjuiste veronderstelling - die op de dialektiek-opvatting van Engels
is terug te voeren -, dat de werkelijkheid in zijn geheel als een dialektische ontwikkeling zou moeten worden begrepen, en dat derhalve de dialektische wetten
de algemene wetten van de werkelijkheid zouden zijn. Ondanks alle beweringen
van het empirisch karakter is een dergelijke algemene dialektiek toch td meta-

fysisch van aard om als vertrekpunt van een Marx-interpretatie aantrekkelijk te
zijn (60).
Tegenover deze interpretatie willen wij de volgende stellen. Het rationele in Hegels methode is volgens Marx niet, dat ze onder alle mystieke sluiers toch een algemeen inzicht in de werkelijkheid mogelijk maakte, maar, dat ze in haar resultaat tot de bekentenis komt, dat haar abstrakte algemene vorm juist niet het begrip van de werkelijkheid zelf is. Hierover zegt hij al in de 'Pariser Manuskripte':
'die sich als Abstraktion erfassende Abstraktion weiss sich als nichts; sie
muss sich, die Abstraktion, aufgeben, und so kilmmt sie bei einem Wesen
an, welches grade ihr Gegenteil ist, bei der Natur. Die ganze Logik ist also
der Beweis, dass das abstrakte Denken fur sich nichts ist, dass die absolute
Idee fur sich nichts ist, dass erst die Namr etwas ist. (......1. Dieser ganze
Ubergang der Logik in die Naturphilosophie ist nichts andres als der-dem
abstrakten Denker so schwer zu bewerkstelligende und daher so abenteuerlich von ihm beschriebne Ubergang aus dem Abstrahieren in das Anschauen. Das mystische Gefuhl, was den Philosophen aus dem abstrakten
Denken in das Anschauen treibt, ist die Langweile, die Sehnsucht nach
einem Inhalt' (61).
Het is aldus volgens Marx Hegels verdienste, dat hij de 'in ihrem ganzen Umkreis
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erschtipfte Abstraktion' tot voorwerp van de kritiek heeft gemaakt (62). Tot een
werkelijk opheffen van het abstrakte denken komt Hegets filosofie, ook wanneer
ze de natuur als objekt van aanschouwing ontdekt, niet, omdat deze natuur ook
zelf slechts werkelijk is, voorzover zij manifestatie is van de geest, hetgeen voor
Marx wil zeggen dat zij slechts een denkprodukt is. De werkelijk aan de geest
uitwendige natuur, dat wil zeggen de natuur zoals ze niet door abstrakte begrippen kan worden gedacht, de 'natuur als natuur', is voor Hegel Wichts, ein sich als
Nichts bewdhrendes Nichts, ist sinnlos oder hat nur den Sinn einer Ausserlichkeit, die aufgehoben werden muss' (63).
In dit 'tot niets voeren' van de spekulatieve filosofie wat betreft het begrip van
de werkelijkheid ligt voor Marx juist haar rationele kern besloten. Het resultaat is
voor hem positief omdat hier de negativiteit van het abstrakte denken en van
het daarop gebaseerde natuurbegrip voor het denken zelf tot besef wordt
gebracht. De positieve betekenis van die negativiteit is niet louter het tekort
schieten van het abstrakte denken of het wezenlijk onvermogen van het denken
op zich om de materiele werkelijkheid in zijn eigenheid te begrijpen, maar ligt
in het feit dat de hegelse radikalisering van dit denken de wezentijke uitdrukking is van een vervreemde relatie van de mens tot de werkelijkheid. Precies als
abstrakt, spekulatief denken is de dialektiek van Hegel niet zelf tot dit inzicht
in staat, en geeft ze het begrip van haar eigen negativiteit voor het begrip van de

werkelijkheid uit:
'Der entfremdete Gegenstand, die entfremdete Wesenswirklichkeit des
Menschen is (....) nichts als Bewusstsein,nurderGedanke der Entfremdung
ihr abstrakter und darum inhaltsloser und unwirklicher Ausdruck, die Negation' (64).
Aangezien voor Marx het abstrakt-spekulatieve karakter van Hegels filosofie zo
wezenlijk is voor het mystieke karakter ervan, kan men onder de 'omstulping'
van deze filosofie ook niet een abstrakt-rationele techniek verstaan. De omkering
van Hegels methode berust niet op een logisch procddd, maar op een gepretendeerd inzicht, en wel, dat deze filosofie niet het begrip is van een uiteindelijk

rationale werkelijkheid, maar dat ze de - ook zelf vervreemde - uitdrukking
is van een feitelijke vervreemde werkelijkheid. Door deze omkering wordt Hegels filosofie niet van zijn abstraktheid bevrijd, maar wordt ze juist in haar abstraktheid een mogelijkheidsvoorwaarde om tot begrijpen van een konkrete
maatschappelijke struktuur te komen. De hegeliaanse dialektiek is voor Marx
in haar specifiek spekulatief karakter, als begrip van de negativiteit, de specifieke
uitdrukking van een specifieke maatschappelijke struktuur (65). Precies in die
verhouding opgevat kan ze zelf een sleutel zijn tot begrijpen van die maatschappelijke struktuur. Ter konkrete illustratie zij hier op een tweetal voorbeelden

vooruitgegrepen:

Voor Marx is de spekulatieve wijze waarop bij Hegel het denken in alle vrijheid
zichzelf door negatie van de negatie ontwikkelt de - uiteraard illusionaire 57

uitdrukking van de wijze waarop het kapitalisme zijn eigen negativiteit volgens
een kwasi-natuurnoodzakelijkheid ontwikkelt: 'Die nur aus der kapitalistischen
Produktionsweise hervorgehende Aneignungsweise, daher das kapitalistische
Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigne Arbeit gegrundeten Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der

Notwendigkeit eines Namrprozesses ihre eigene Negation. Es ist Negation der
Negation' (66). Het zou onjuist zijn deze dialektische opheffing als een bijzonder
geval van eep algemene, reeds door Hegel ontdekte, wet te verstaan. Het omgekeerde is het geval: de ontwikkeling van het kapitalisme geldt voor Marx als de
historische werkelijkheid waarvan Hegels denken de abstrakte uitdrukking is.
Een ander voorbeeld is, hoe Marx in het begrip van het kapitaal als het ware de
realiteit van Hegels subjekt-begrip ontdekt. Hegel ziet de geschiedenis als ontstaansproces, als scheppingsakt van het subjekt van zichzelf. Zijn dialektiek is
het ontwikkelingsproces van dit absolute, goddelijke subjekt, maar dan gedacht
als de geschiedenis van het redle menselijke, levende subjekt (67). In de 'Pariser
Manuskripte' brengt Marx daartegen naar voren, dat de werkelijke geschiedenis
van de mens de geschiedenis is van 'eines vorausgesetzten Subjekts' (68), dat wil
zeggen van de mens die altijd reeds mens is, geboren wordt in een menselijke samenleving met menselijke produktieverhoudingen, taal en dergelijke; geschiedenis is ontwikkeling vanuit een bepaalde voorafgegeven maatschappelijke werkelijkheid, zonder welke er geen sprake kan zijn van een konkreet menselijk subjekt. Hegels subjekt-begrip geldt dus niet voor het retel menselijk subjekt, dat
eindig en geen oorzaak van zichzelf is. In de ekonomische verhouding van de kapitalistische produktiewijze is het menselijk subjekt zelfs veeleer het tegendeel
van wat Hegel in zijn subjekt-begrip uitspreekt, en verschijnt het geld als datgene
wat de geschiedenis bepaalt. Daarom brengt Marx ook de parallel tussen geld en
godsbegrip naar voren. Zo spreek hij van het geld als 'die Wahrhaft schOpferische
Kraft' (69), die voor een individu mogelijk maakt wat hij niet uit zichzelf vermag, en, Shakespeare citerend, noemt hij het de zichtbare godheid (70). In de
Grundrisse ontwikkelt Marx zeer uitdrukkelijk een kapitaalbegrip volgens de
kategorieen van dat hegeliaanse subjekt-begrip:
'Das Kapital von sich als dem aktiven Subjekt ausgehend (.....) verhalt sich
zu sich als sich vermehrendem Wert, d.h, es verhalt sich zu dem Mehrwert
als vom ihm Gesetztem und Begrundetem; sich als Produktionsquelle zu
sich selbst als Produkt' (71).
Als dit 'goddelijke' subjekt, dat schepper is van zichzelf (72), dient het kapitaal
zich ook als eeuwig en a-historisch wordingsproces aan. Wat historische voorwaarde voor zijn ontstaan was, wordt in tweede instantie door het kapitaal zelf
als resultaat geproduceerd, waardoor het zijn eigen historiciteit negeert (73).
Ook Reichelt wijst op de parallel tussen Marx' begrip van het kapitaal als subjekt
en het hegeliaanse begrip 'Geist' (74). Deze zienswijze wordt bekritiseerd door
R. Bubner, die naar voren brengt, dat het kapitaal een wenzenslogische struktuur
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heeft, terwijl het geest-begrip van Hegel begripslogisch van aard is (75). Volgens
ons is die parallel van kapitaal en 'Geist' in Marx' theorie echter wel degelijk relevant, omdat Marx daarmee impliciet kritiek uitoefent op Hegels begrip 'Geist',
en daarmee op de gehele hegeliaanse dialektiek. Die dialektiek heeft namelijk
voor Marx alleen maar de betekenis van een wezenslogika, ofwel een dialektiek
van louter reflexieve begripsbepalingen. De mogelijkheid dat de dialektiek uit
zichzelf het begrip van de werkelijkheid zou voortbrengen - de begripsdialektiek
van de hegeliaanse 'Idee' - wordt door Marx als een louter spekulatief idee afgewezen. (Wanneer wij dan ook in onze analyses spreken van begripsdialektiek,
spekulatieve begripsontwikkeling, dialektiek van louter begrippen en dergelijke,
dan nemen we die uitdrukkingen niet in hun specifieke betekenis in onderscheid
tot 'Wezenslogik'. We sluiten ons daarbij aan bij de wijze waarop Marx die uit-

drukkingen verstaat).
Het voorgaande willen we in de volgende stellingnamen samenvatten:
Marx' uitspraak, dat Hegel reeds de algemene bewegingswetten van de dialektiek
heeft weergegeven, is in eerste instantie als volgt te interpreteren:
Marx spreekt hier over Hegels dialektiek precies in haar abstrakt-formele
a)

karakter .

c)

Deze dialektiek kan niet worden opgevat als een methode om tot begrip
van de werkelijkheid te komen (zoals Hegel zelf meende).
Ze is evenmin het abstrakte begrip - of de voorstelling - van de alge-

d)

In haar abstrakte vorm is ze

b)

e)

f)

mene bewegingsvormen van de werkelijkheid.
een bepaalde uitdrukkingsvorm van een zeer
bepaalde historische werkelijkheid of maatschappelijke struktuur .
Het rationele van Hegels dialektiek is niet zozeer dat ze t6ch op een of an-

dere wijze de werkelijkheid begrijpt, maar, dat ze - op een uit de aard der
zaak wezenlijk idealistische, mystieke wijze - de vervreemde relatie van
bewustzijn en werkelijkheid tot uitdrukking brengt, dat wil zeggen voor
het bewustzijn present stelt.
Daartegenover is het irrationele aan Hegels denken zijn gebrek aan inhoud.
Als vervreemde rationaliteit ziet ze daarin echter haar vrijheid, maakt
zichzelf tot inhoud; en elke inhoud die niet aan deze norm van volstrekte
innerlijkheid voldoet wordt tot de schijn van iets uitwendigs, tot uiterlijke
schijn of zonder meer iets schijnbaars, onwezenlijks, gereduceerd. Zelfs in
datgene wat voor het denken als het uitwendige geldt, in het andere dan
het denken zelf, kan het alleen zichzelf herkennen, omdat dit zijn eigen
produkt is. Voor het denken is er geen andere werkelijkheid dan hetzelf,
'also die Vernunft ist bei sich in der Unvernunft als Unvernunft' (76).
Volgens Marx kent Hegels denken dan ook geen werkelijke onderscheidingen; elk onderscheid dat er gemaakt wordt is slechts een moment in de
opheffing ervan. Konsekwent heeft dit vervreemde denken deze negatie
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van de negatie, deze abstrakte aktiviteit als 'den einzig wahren Akt und
Selbstbetiitigungsakt alles Seins aufgefasst' (77).

Vaak brengt men naar voren dat Marx in de 'Pariser Manuskripte' een positief
oordeel uitspreekt over Hegels begrip van de arbeid. Ongetwijfeld is het waar,
dat Marx voor zijn eigen begrip van de arbeid veel aan Hegel heeft ontleend.
Maar de voor Hegel uitgesproken waardering is uiterst ambivalent. Marx noemt
het de grootheid van Hegel, dat hij in de dialektiek van de negativiteit als het bewegende en voortbrengend principe het wezen van de arbeid heeft gevat (78).
Maar ook deze grootheid blijft binnen het verkeerde. Voor Hegel is het materieel produktieproces zelf slechts een moment in de zelfontwikkeling van de absolute geest. Daardoor komt hij niet tot een begrip van het werkelijke wezen van
de arbeid en van de vervreemding als realiteit, maar slechts tot een vervreemd begrip van arbeid. Niet Hegel begrijpt de arbeid, maar Marx ziet als Hegels kritikus
dat diens abstrakte dialektiek de tot in het irrationele doorgevoerde begrippelijke uitdrukking is, niet van het denken, maar van een werkelijk buiten dat denken liggende inhoud: de vervreemde arbeid. Het is opvallend dat Marx, wanneer
hij zegt dat Hegel het wezen van de arbeid heeft gevat, niet verwijst naar het arbeidsbegrip dat Hegel ontwikkelt in het hoofdstuk uit de 'Phi:nomenologie des
Geistes' over het zelfbewustzijn, vanuit de dialektiek van 'Heer en Knecht'. Voor
Marx ligt niet in de arbeid van de knecht, maar in Hege14 'Dialektik des reinen
Gedankens' (74) - het eindresultaat van de 'Phanomenologie' (80) - het wezen
van de arbeid vervat. Het is met andere woorden niet Hegels
begrip van de arbeid, maar zijn begrip van het denken, dat de sleutel is tot het begrijpen van de
werkelijke arbeid.
Aansluitend hierop is het mogelijk enige nadere argumentatie te geven voor het
eerste element (a) uit onze stellingname van hierboven.
Marx toont zich zeker in de Pariser Manuskripte nauwelijks geihteresseerd
in wat Engels als de rijke inhoud van Hegels denken zou
karakteriseren (81) (het-

-

geen overigens niet verhindert dat hij er ruimschoots gebruik van maakt). Hij verwijt dat de door de Hegel-kritici geleverde 'stofflichen Kritik' geheel binnen de
hegelse logika bevangen bleef (82). Deze kritiekloze houding tegenover de methode noodzaakt hem tot het stellen van de vraag: 'Wie halten wir es nun mit der
Hegelschen Dialektik f (83). Marx wil een onderscheid maken tussen de kritiek
die slechts tegen de spekulatie is gericht en de kritiek van de verschillende in-

houden zelf (84). Wanneer hij zich met dat laatste bezighoudt, richt
hij zich nog
maar nauwelijks op Hegels werk zelf. Het inhoudelijke ligt immers niet in Hegels
filosofie als zodanig, maar is de werkelijkheid zelf, waarover deze verondersteld
wordt te gaan. Kritiek op de stof wordt zo kritiek op de burgelijke maatschappij,
en wei niet zoals deze door Hegel wordt 'begrepen', maar zoals ze door
de politieke ekonomie wordt beschreven (85). Hegel zelf blijft voor Marx interessant
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precies als de spekulatieve denker. Daarom richt hij zich uitdrukkelijk op het
abstrakte en louter begripsmatige aspekt van Hegels dialektiek, op de dialektiek als methode. En wanneer Marx dat abstrakte bekritiseert, is het niet om
een eventueel daaronder liggende konkrete of realistische dialektiek bloot te
leggen of het ware van de dialektische methode van haar valse schijn te bevrijden. De kritiek richt zich precies op de dialektiek als methode tot begrijpen;
want als zodanig is zij het verkeerd begrepen produkt van wat zij zelf denkt te
begrijpen: de burgerlijke maatschappij in haar wezenlijke tegenstellingen.

Aan het begin van deze paragraaf stelden we ons de vraag vanuit welk gezichtspunt Marx iets dialektisch noemt. In hoeverre hebben we hierop nu een antwoord verkregen ? Een duidelijk positief antwoord is op grond van het bovenstaande niet mogelijk, maar we menen dat een antwoord in de volgende richting
gezocht moet worden: Het werkelijk dialektische is niet datgene wat in Hegels
begripsdialektiek als denkproces wordt ontwikkeld, maar is datgene, wat als de
grond van het vervreemde karakter van die begripsdialektiek moet worden door-

zien. Precies in zijn abstrakt-spekulatieve karakter is Hegels filosofie een uitdrukking van die werkelijke grond. Om te achterhalen wat voor Marx werkelijke dialektiek is, moeten we onderzoeken van welke tegenspraak Hegels dialektische
negatie de vervreemde, spekulatieve uitdrukking is. Dialektiek is een eenheid van
tegenstellingen. Maar uitgaande van Marx' Hegelkritiek mogen we veronderstellen dat die tegenstellingen voor hem niet van primair logisch-begrippelijke aard

zijn. Voor een nader inzicht in de aard van die tegenspraak gaan we in het volgende hoofdstuk in op de bijzondere soort tegenstelling die we in dit eerste
hoofdstuk naar voren hebben gehaald: Marx' tegenstelling tot Hegels' filosofie.
We menen hierin de sleutel te kunnen vinden voor de wijze waarop Marx in het
algemeen van dialektische tegenstellingen gebruik gemaakt heeft om de realiteit
van tegenstellingen te poneren en theoretisch uit te werken.
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Hoofdstuk 2
De dialektische omslag van de filosofie in de doktorsdissertatie

In het bovenstaande is naar voren gebracht, dat door Marx in zijn Hegelkritiek de
de eerste plaats wordt bepaald als een illusie, die zijn oorsprong niet
in het denken, maar in de werkelijkheid zelf heeft, of iets specifieker: de filosofische dialektiek is het denken dat de illusie heeft zichzelf en zijn inhoud uit
zichzelf te ontwikkelen; haar grond is echter de door haar bereflekteerde, maar
niet werkelijk begrepen ontwikkeling en struktuur van de burgerlijke samenleving. Precies voorzover het filosofische begrip die vorm van een illusie aanneemt,
is het immers een verkeerd begrip van die maatschappelijke werkelijkheid. We
hebben deze stellingname vooralgebaseerd op teksten uit de 'Pariser Manuskripte'
en enkele schaarse uitlatingen ten aanzien van Hegels filosofie in het latere
ekonomische werk van Marx. Om die stellingname nader te adstrueren doen we
in dit hoofdstuk een stap terug naar het vroegere werk van Marx. De richting van
de Hegelkritiek waartoe deze geschriften tenderen is van dien aard, dat ze de
hierboven gegeven interpretatie van Marx' dialektiekbenadering ondersteunen.
Wat dit punt betreft is er volgens ons dan ook niet van een breuk tussen vroeger
en rijper werk van Marx sprake. Slechts aan de oppervlakte verschijnen de
vroege werken als een voortzetting van de hegeliaans filosofische traditie. De
breuk met Hegel voltrekt zich echter reeds daar op een radikale wijze. We zijn
zelfs van mening dat er tussen het vroege en rijpe werk van Marx een grote
kontinuiteit bestaat wat betreft zijn kritiek op het spekulatieve denken d la
Hegel en dat aan de werken van de zgn. 'overgangsperiode' (vooral de 'Deutsche
Ideologie') een minder belangrijke rol in deze breuk met Hegel kan worden
toegekend dan over het algemeen wordt aangenomen. Elden hebben we reeds
een aanzet gegeven om die laatste stellingname te adstrueren (1); ze is nu niet het
voorwerp van onze studie. We zullen hier vooral de gedachtengang uitwerken
volgens welke Marx' werk in zijn geheel een eenheid vormt precies als breuk met
en kritiek op de spekulatieve dialektiek.

dialektiek in

Dit tweede hoofdstuk is als volgt opgebouwd.
In de eerste paragraaf brengen we naar voren in welke kontekst Marx in zijn
vroegste analyse van en kritiek op de filosofie de notie 'dialektiek' gebruikt. In
de tweede paragraaf wordt dan nader geanalyseerd in hoeverre deze opvatting
van dialektiek in preciezere begrippen kan worden omschreven. De derde paragraaf tracht vervolgens duidelijk te maken dat Marx' opvatting van dialektiek
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niet noodzakelijk ook een dialektische filosofie of epistemologie impliceert,
terwijl tot slot in de vierde paragraaf naar voren wordt gebracht, dat Marx'
kritiek op de filosofie in feite samengaat met het ontstaan van een theorie van de
geschiedenis, die in haar methode en basis-inzichten eerder positief dan dialektisch genoemd moet worden.

In hoofdstuk 3 worden dan onze bevindingen omtrent Marx' dialektiek-opvatting met enige kritische kanttekeningen voorzien en wijzen we op een belangrijke
parallel tussen Marx' Hegel-kritiek en zijn kritiek op de burgerlijke staatsfilosofie. Die parallel wordt vervolgens in de laatste paragraaf van hoofdstuk 3 doorgetrokken en tot een model ontwikkeld, volgens welk ons inziens de ontwikkeling van Marx' theorie als kritiek op het spekulatieve en ideologische denken kan
worden begrepen.
2.1. De omslag van filosofie in kritiek
Van meet af aan is Marx sterk geboeid geweest door Hegel als de filosoof die de
macht van het negatieve of de positiviteit van de tegenspraak aan de orde stelde (2). De scheppende rol van de negativiteit is voor Marx steeds het centrale
punt in Hegels filosofie geweest, terwijl ook zijn relatie tot Hegel sterk door negativiteit werd bepaald: hij voelde zich als in de armen van zijn vijand gedreven (3). De verkering van iets negatiefs in iets positiefs, en omgekeerd van iets
positiefs in iets negatiefs, de omslag van iets in zijn tegendeel, is zeker in de vroegere werken het meest specifieke kenmerk van wat Marx onder dialektiek verstaat.

In zijn dissertatie ontvouwt Marx de stelling, dat de filosofie van Epicurus juist
in haar nai\,iteit en in haar theoretische tekortkomingen en kontradikties een
zeer positieve betekenis toekomt. Het negatieve oordeel van Hegel over deze filosofie (4) wordt door Marx in zekere zin overgenomen, maar hij stelt tegelijkertijd, dat Hegel de historische betekenis van deze filosofie niet werkelijk kon begrijpen, omdat hij zelf uitsluitend op het spekulatieve was georienteerd (5). De
'wereldhistorische' (6) betekenis van Epicurus' filosofie is voor Marx, dat haar
meest innerlijke ware principe de strijd van het 'abstrakt-einzelne' zelfbewustzijn is tegen het algemene (7), tegen het begrippelijke denken. Die strijd kan filosofisch niet anders gevoerd worden dan in de vorm van een met zichzelf in tegenspraak zijnde filosofie. De innerlijke theoretische tegenspraken van de filosofie
van Epicurus worden zo door Marx geduid als een praktisch-existentiele tegenspraak, een verzet tegen de tegenspraakloze begrippen, tegen de griekse filosofie
in haar klassieke gestalte. Wanneer Epicurus stelt dat de hemellichamen niet
eeuwig zijn, is dat voor Marx een fundamentele tegenspraak met de hele strekking van diens theorie, het is het ineenstorten van al zijn vroegere kategoriean
(8); maar het is tevens zijn verzet tegen de spekulatieve griekse filosofie, want 'in
de hemellichamen aanbaden de griekse filosofen hun eigen geest' (9). De eeuwig69

heid van de hemellichamen zou volgens Marx een konsekwentie van Epicurus'
materialisme zijn en zou ook tegenstellingen waarmee deze filosofie worstelt
opheffen. Door die eeuwigheid te verwerpen op grond van het argument dat ze
de 'ataraxie' van de mens zou verstoren, handhaaft Epicurus de kontradikties van
zijn denken, spreekt hij niet alleen zichzelf, maar de rationaliteit in zijn algemeenheid tegen; hij stelt zichzelf in zijn abstrakt-individuele subjektiviteit
tegenover het algemene begrip van de griekse mosofie
'Bei Epikur ist die Atomistik mit allen ihren Widerspruchen als die Naturwissenschaft des Selbstbewusstseins, das sich unter der Form der abstrakten Einzelheit absolutes Prinzip ist, bis zur h6chsten Konsequenz, welches
ihre Auflasung und bewusster Gegensatz gegen das Allgemeine ist, durch-

gefOhrt und vollendet' (10).

Tegenover de pretentie van de rede alles tot begrip te kunnen brengen ervaart de
filosoof in zijn subjektieve existentie de negatie van een dergelijk denken, dat
alles in algemene begrippen oplost. De existentiele ervaring van de tegenstelling
tussen de filosofie en de onmiddellijk subjektief doorleefde werkelijkheid komt
volgens Marx tot uitdrukking in een filosofische leer die in zichzelf tegenstrijdig
is. Die tegenstrijdigheid wordt door hem echter niet als een tekort, maar als een
positief iets aangeduid: ze is de ware uitdrukking van een tegenspraak die in de
werkelijkheid zelf is geworteld. Die tegenspraak in de werkelijkheid zou aldus
geformuleerd kunnen worden: De werkelijkheid is niet redelijk, terwijl ze dat
eigenlijk zou moeten zijn, maar tegelijk heeft die niet-redelijkheid van de wer-

kelijkheid een zodanige betekenis, dat ze het hele idee van de rede als norm voor
de werkelijkheid ontkracht.
Epicurus als tegenspraak van Aristoteles wordt zo het zinnebeeld van Marx'
eerste kritiek op Hegels systeem van de filosofie (11). Want in die filosofie omvat
de absolute geest de hele werkelijkheid begrippelijk in zich en worden alle tegenstellingen in de werketijkheid in die begrippelijke totaliteit verzoend. Die kritiek van Marx betekent nu niet, dat de filosofen de werkelijkheid verkeerd zouden hebben begrepen. Marx stelt er geen theorie tegenover die een beter begrip
van de werkelijkheid pretendeert te zijn. Zijn standpunt impliceert in principe,
dat de (hegeliaanse) filosofie niet wordt weerlegd door een betere filosofie, maar
door de werkelijkheid zelf, voorzover die niet tot begrip te brengen is. Wanneer
de filosofie zich tot de werkelijkheid wendt, kan ze dan ook niet anders dan haar
specifiek filosofisch karakter verliezen, zich in tegenstrijdigheden verstrikken
en dergelijke. Marx ziet daarin echter tegelijk het eerste symptoom van een ver-

werkehjking van de filosofie ofwel een poging om de principille irrationaliteit
van de werkelijkheid te negeren.
De post-hegeliaanse filosofen zijn voor Marx van een mindere rang, ze hebben
echter de positieve betekenis dat ze de onstuimige wil om idee en werkelijkheid met elkaar te verzoenen laten prevaleren boven het louter spekulatief begrijpen. Alle theoretische polemiek die deze filosofen plegen is uiteindelijk niets
anders dan een strijd met hun eigen filosofische bewustzijn:
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'Allein diese unmittelbare Realisierung der Philsophie ist ihrem innersten
Wesen nach mit Widerspruchen behaftet, und dieses ihr Wesen gestaltet
sich in der Erscheinung und prSgt ihr sein Siegel auf. Indem die Philosophie als Wille sich gegen die erscheinende Welt herauskehrt: ist das System
zu einer abstrakten Totalitat herabgesetzt, d.h., es ist zu einer Seite der
Welt geworden, der eine andere gegenubersteht. Sein Verhaltnis zur Welt
ist ein Reflexionsverhaltnis. Begeistert mit dem Trieb, sich zu verwirklichen, tritt es in Spannung gegen anderes. Die innere SelbstgenOgsamkeit
und Abrundung ist gebrochen. Was innerliches Licht war, wird zur verzehrendem Flamme, die sich nach aussen wendet. So ergibt sich die
Konsequenz, dass das Philosophisch-Werden der Welt zugleich ein Weltlich-Werden der Philosophie, dass ihre Verwirklichung zugleich ihr Verlust,
dass, was sie nach aussen bekimpft, ihr eigener innerer Mangel ist, dass
gerade im Kampfe sie selbst in die Schiden verfallt, die sie am Gegenteil als
SchSden bekiimpft, und dass sie diese Schaden erst aufhebt, indem sie in
dieselben verfallt. Was ihr entgegentritt und was sie bekampft, ist immer
dasselbe, was sie ist, nur mit umgekehrten Faktoren'<12).
De tegenstijdigheid van deze kritische filosofie is, dat ze tegelijk theoretisch blijft
en zich wil verwerkelijken, hetgeen volgens Marx' opvatting van werkelijkheid
(als in zich irrationeel) onmogelijk is. Aan het bovenaangehaald citaat gaat dan
ook de opmerking vooraf: 'Allein die Praxis der Philosophie ist selbst theoretisch. Es ist die Kritik, die die einzelne Existenz am Wesen, die besondere Wirklichkeit an der Idee misst'. De hier door Marx bekritiseerde kritische filosofie
gaat er met andere woorden vanuit, dat er een tegenspraak is tussen werkelijkheid en ideaal maar houdt eraan vast dat een filosofisch idee maatstaf kan zijn
voor de werkelijkheid. Marx' eigen opvatting daarentegen houdt in, dat de tegenstelling tussen werkelijkheid als existentie en werkelijkheid als idee zo fundamenteel is, dat er niet meer sprake kan zijn van een idee van de werkelijkheid. in die

zin dat dit het ware idee van de werkelijkheid zou zijn. Precies op grond van
deze opvatting van de werkelijkheid zal Marx stellen, dat de kontradikties waarin de filosofie zich bij haar posthegeliaanse vertegenwoordigers verstrikt, niet
meer filosofisch zijn op te lossen. Hij zal echter tegelijk blijven stellen dat ze
ook niet filosofisch toelaatbaar zijn. De konklusie is, dat niet de filosofie kontradikties opheft, maar dat de kontradiktie in de werkelijkheid de filosofie opheft. De kritiek van Marx op de filosofie kan men op grond hiervan niet karakteriseren als een filosofische kritiek, ze beoogt veeleer een kritiek op de filosofie
als filosofie te zijn.
Marx beschouwt de relatie van de filosofie die de werkelijkheid wil verbeteren
tot de werkelijkheid zelf als een 'Reflexionsverhdltnis', dat wil zeggen elk
weerspiegelt zichzelf in de ander en ziet in de ander aldus slechts zichzelf, zij het
in een negatieve vorm. Kritiek op de werkelijkheid die louter filosofisch blijft,
raakt daarom niet de werkelijkheid, maar keert zich tegen de filosofie zelf.
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Anderzijds heeft de werkelijkheid tegen de filosofie niets anders dan zijn eigen
irrationaliteit in te brengen. Het negatieve van deze relatie is gelegen in het feit
dat beiden, denken en werkelijkheid, van elkaar geBoleerd blijven. Die negatieve
relatie is zelf iets retels voor Marx; ze kan daarom niet vanuit het denken, maar
slechts vanuit de werkelijkheid in iets positiefs worden omgekeerd. In een wat
later geschrift drukt Marx dit als volgt uit: 'Het is niet voldoende dat de gedachte
de werkelijkheid nastreeft, de werkelijkheid moet ernaar streven zelf tot gedachten te komen en die te realiseren' (13).
Men kan dit ook zo verstaan, dat er in de werkelijkheid een ontwikkeling moet
plaats vinden, naar een rationaliteit toe, op grond waarvan het pas mogelijk zal
zijn de werkelijkheid als iets positiefs te begrijpen. Zolang de werkelijkheid die
positiviteit nog niet in zich heeft, kan de bijdrage van de filosofie niet meer zijn
dan negatieve kritiek leveren, de negativiteit aan de kaak stellen.

Door de tegenspraak en de opheffing ervan in de werketijkheid zelf te leggen
richt de kritiek zich dn tegen de filosofie dn tegen de werkelijkheid. De negatie
van de negatieve werkelijkheid kan bij Marx echter niet begrippelijk geschieden, en de kritiek levert dan ook geen positief beeld van de werkelijkheid op.
Door de tegenspraak als onverzoenlijk aan het licht te stellen, wordt de kritiek
op de filosofie als begrippelijke verzoening zelf een moment van de praktische
werkelijke opheffing van de tegenstelling.
2.2. Het dialektische karakter van deze omslag

In hoeverre is deze analyse nu verhelderend voor wat Marx verstaat onder een
dialektische omslag ? In de eerste plaats is er sprake van, dat de filosofie van
Epicurus vanuit systematisch wijsgerig gezichtspunt - voor de spekulatieve
filosoof - een dieptepunt betekent na de hoogbloei van de filosofie bij Aristoteles. Maar dit dieptepunt heeft voor Marx geschiedfilosofisch gezien een zeer
bijzondere betekenis. Beide aspekten tesamen bepalen de omslag. Volgens Marx
is het eerste aspekt pas juist te begrijpen, wanneer men de omslag heeft voltrokken, met andere woorden wanneer men dat dieptepunt als een specifiek hoogtepunt heeft weten te verstaan. De filosofie van Epicurus wordt dan begrijpelijk
als een noodzakelijke stap in de ontwikkeling en bevrijding van de geest. De omslag van wijsgerig dieptepunt in een existentieel-praktisch hoogtepunt is niet louter het effekt van wisseling van gezichtspunten van de interpretator, maar doet
recht aan het wezen van Epicurus' filosofie: de filosofie die zich op konsekwente
wijze tegenspreekt wordt van slechte filosofie, die het 'alles is theoretisch mogelijk' als verklaringsgrond gebruikt, tot tegenspraak van de pretentie van de
filosofie dat ze de werkelijkheid vanuit positieve beginselen (zijn grond) zou
kunnen begrijpen. Voor Marx is dit een aan Epicurus' filosofie 'immanente dialektiek' (14): zijn manier om de matierele werkelijkheid in haar eigen irrationele
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beginselen van toeval en willekeur te verklaren verklaart niets, maar spreekt als
begrip van de wereld uit 'dass ihr Boden das Voraussetzungslose, das Nichts ist'
(15), ze is de omslag van de filosofie in kritiek op het filosofische begrip van de

wereld.

Marx' opvatting over de verhouding van filosofie en kritiek zoals hij die in zijn
dissertatie aan het voorbeeld van Epicurus uiteenzet, geeft aldus een aanwijzing
voor zijn eigen opvatting omtrent dialektische negatie. De omslag van de filosofie wordt door Marx als een positieve ontwikkeling gezien omdat ze de uitdrukking en bewustwording is van een niet verzoende - en op het nivo van het
tegenstelling van begrip en
algemeen abstrakte denken ook niet verzoenbare
en
essentie
existentie,
algemene substantie en bijzondere
werkelijkheid, c.q.
subjektiviteit. Voor Marx is deze tegenstelling reeel, ze is iets van de werkelijkheid zelf; en een eventuele opheffing van die tegenstelling kan dan ook alleen
als iets in de werkelijkheid en niet als filosofisch idee of begrip bestaan. Het begrip - of liever het juiste besef of bewustzijn - van een werkelijke tegenstelling
sluit uit dat zij begrippeh7k kan worden opgeheven. De dialektiek in de filosofie
van Epicurus (en van de Hegel-kritici) is juist dat deze negativiteit, deze onmogelijkheid van een identiteit van denken en zijn in het bewustzijn doorbreekt.
Marx' dissertatie is weliswaar vol van hegeliaanse terminologie en hegeliaanse
denkstijl, maar ze is v66r alles een verzet tegen de opvatting van dialektiek als
een begrippelyke synthese of 'Aufhebung' van tegenstellingen. Wat Marx in
Hegels filosofie aantrekt is de negativiteit, en niet het 'positiv VernOnftige'. En
deze negativiteit wordt op de filosofie zelf betrokken: ze is niet het ware, maar
noodzakelijkerwijs falende begrip van de werkelijkheid, omdat ze de werkelijk.
heid alleen naar zijn algemene wezen en niet naar zijn bestaan, niet ils werke.
lijkheid kan uitdrukken. Om de subtiliteit van Marx stellingname te doorzien
dient er hier wel op gewezen te worden dat hij niet van een tegenstelling van
werkelijkheid en theorie uitgaat in de betekenis van het zintuigelijk-empirische
tegenover het vestandelijk-begrippelijke. Het is precies de hegeliaanse filosofiq
het redelijk denken als opheffing van die tegenstelling, die door Marx tegenover
de werkelijkheid zoals die 'op zich' is, wordt gesteld. De werkelijkheid is een akt,
die zich tegen zijn voorstelling keert; ze is de filosoof die als praktische persoon
zich van het begrijpen afwendt en zich tot de wereld keert (16). Wat Marx hier
onder werkelijkheid verstaat is dus niet slechts datgene wat als een gegevenheid
aan elke voorstelling voorafgaat, maar ook datgene wat als reaktie op de voorstelling geschiedt. Door de theoretische abstraktheid van de filosofie te bekritiseren
begrijpt de filosoof niet de werkelijkheid, maar reageert hij als subjektieve
existentie tegen de slechts gedachte rationaliteit van de werketijkheid. Zo is de
kritische filosofie de exponent van de werkelijkheid zoals deze tegenstand
biedt tegen het begrip. De werkelijkheid die reageert op het denken kan nooit
begrippelijk worden gevat. Het begrijpen is wezenlijk 'naar achteren gericht', terwijl het zich verwerkelijkende bewustzijn zich tegen de wereld als begrepen, de
wereld zoals ze 'vast ligt' keert (17).
-
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Wat Marx onder werkelijkheid verstaat is aldus in zekere zin het negatieve effekt
van de filosofie: pas nadat zich een wijsgerig begrip van de wereld heeft voltooid,
dient de werkelijkheid zich aan als kritiek, als eis naar verandering, kortom als
praktische energie of wil (18). Precies in de wil blijkt de tegenstelling tussen zijn
en denken niet een begrippelijke te zijn, die door de filosofie zou kunnen worden opgeheven, maar een tegenstelling in de werkelijkheid zelf; immers, de wil is
zelf reele aktiviteit, omvorming van de werkelijkheid. In de wil van de filosoof
om de wereld te veranderen en in zijn kritiek op de filosofie als een op zichzelf
bestaand denksysteem, wordt voor Marx de tegenstelling tussen zijn en denken
bemiddeld. Die bemiddeling is hier echter niet de opheffing van beide extremen,
maar ze is er de levende werkelijkheid van, de adekwate uitdrukking van die tegenstelling in het subjektieve bewustzijn. In dit bewustzijn, in deze praktische
energie van het zelfbewustzijn, bestaat de tegenstelling van denken en zijn als
realiteit, terwijl ze in de spekulatieve filosofie alleen maar als gedachte tegenstelling bestaat (19).

Marx ziet dit zich keren tot de werkelijkheid dus niet als een voltooiing van het
filosofisch begrijpen, maar als de negatie van het binnen de filosofie voltooide
begrip. Duidelijk komt dit naar voren in de reeds geciteerde tekst: 'Wanneer de
filosofie zich als wil tegen de verschijnende wereld keert, is het systeem gereduceerd tot een abstrakte totaliteit, dat wil zeggen, is het tot een zijde van de
wereld geworden, waar een andere tegenover staat. Zijn verhouding tot de wereld
is een spiegelingsrelatie. In de geestdrift zichzelf te verwerkelijken treedt het in
spanning tegen iets anders. De innerlijke zelfgenoegzaamheid en harmonie is
gebroken' GO). Dergelijk uitspraken van Marx roepen associaties op met de wijze
waarop in Hegels 'Phiinomenologie des Geistes' nieuwe etappen in de ontwikkeling van het bewustzijn tot stand komen. Bij Hegel ontwikkelt het nieuwe
bewustzijn zich uit een onware, nog onvoltooide bewustzijnsfase. Dit is de
ontwikkeling van de rede tot begrip van zichzelf en van de werkelijkheid, een
ontwikkeling die ook zelf
eenmaal voltooid - als moment van de geest kan
worden begrepen, zijn 'plaats heeft in het systeem' (21). Het fundamentele
verschil met Marx is, dat bij deze niet het onvoltooide maar het zich totaal als
begrip ontwikkelde denken omslaat in een nieuw bewustzijn. Hij ziet Hegels
denken niet zomaar als een van de fasen in het denken, maar als de voltooiing
van de filosofie. Wanneer deze filosofie zelf nu weer in een dialektische ontwikkeling van het bewustzijn is opgenomen, dan impliceert dat, dat die dialektiek
principieel niet tot wijsgerig begrip kan worden gebracht, en ook zelf niet als een
begripsontwikkeling kan worden gedacht (22).
-
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de konklusie worden getrokken dat
Marx feitelijk de betekenis heeft van 'negatie van de begrippelijke ophefbaarheid van redle tegenstellingen'. Dialektiek
wordt zo het stellen van de realiteit der tegenstellingen tegenover hun begrippelijke harmonisatie ('Ausgleichung'); het is een stellen dat niet door het denken of
het begrip vereist wordt, maar een zich poneren van de werkelijkheid; het is het
verzet van de existentie tegen de essentie. Aan deze omkering van de opvatting
van dialektiek - van een positief spekulatieve dialektiek in een 'negatieve dialektiek van de werkelijkheid' -, beantwoordt een veranderde houding ten aanzien
van de filosofie in het algemeen bij Marx. De filosofie vat zichzelf op als het
begrip van de werkelijkheid en is als begrip voor zichzelf doorzichtig. Voor Marx
is de filosofie in werkelijkheid niet dat begrip, maar is ze slechts de uitdrukking
van de spanning van de verhouding van het bewustzijn tot de werkelijkheid, zoals
die door het filoso ferend subjekt wordt beleefd: 'In de wijze waarop de filosoof
de relatie van wereld en denken in het algemeen stelt, verobjektiveert hij slechts
zichzelf, de relatie van zijn bijzondere bewustzijn tot de redle wereld' (23). Een
dergelijke uitspraak wijst erop dat Marx zich niet echt richt op wat filosofische
theorie8n en begrippen als zodanig aan betekenis trachten uit te spreken, maar
dat hij ze beschouwt als tekens of uitingen, aan de hand waarvan een bepaalde
stand van zaken omtrent de spreker kan worden afgelezen. De specifieke inhoud
en probleemstelling van filosofische voorstellingen is voor hem niet zo belangrijk. In het vervolg zullen we zeggen dat Marx in dat geval filosofische begrippen niet als zodanig verstaat, niet neemt als begrippen, maar louter als voorstellingen (24). Als louter voorstellingen gelden filosofische begrippen niet als (gepretendeerde) inzichten in iets, maar kunnen ze wel betekenisvolle uitdrukkingen zijn, evenals droombeelden, romans en dergelijke. Filosofische voorstellingen kunnen dan zelf iets anders betekenen (onthullen), dan wat zij zeggen te begrijpen.

Uit deze teksten van Marx' dissertatie kan
de dialektische tegenspraak hier voor

2.3. Marx' opvatting van dialektiek precies als breuk met het filosofische denken

Marx' houding ten aanzien van de filosofie is niet een echt wijsgerig d66rdenken
van haar beginselen, niet een poging tot beter begrijpen, maar een duiden van
wijsgerige opvattingen vanuit een buiten de wijsbegeerte gelegen standpunt. Zelf
betitelt Marx weliswaar dit standpunt als 'philosophische Geschichtsschreibung' (25), maar hij distantieert zich van de wijze waarop Hegel geschiedenis van
de filosofie pleegde. Bij Hegel is dit zelf weer filosofisch-spekulatief en zijn
geschiedenis van de filosofie is niet in staat 'in das Einzelne einzugehen' (26),
omdat ze in de afzonderlijke filosofische systemen alleen het algemene, wijsgerig relevante, kan ontdekken. Het 'weltgeschichtlichte Charakter' van het verloop
van een filosofie is voor Marx blijkbaar mddr dan zijn wijsgerige betekenis, maar
ligt in de specifieke manier waarop in die filosofie de existentiele strijd van bewustzijn en werkelijkheid tot uitdrukking komt.
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Binnen een filosofie bestaat deze strijd in de vorm van de tegenstelling tussen
wat Marx 'het wezenlijk bewustzijn van de filosoof noemt en diens'exoterischbewustzijn' (27). Onder het eerste verstaat hij het wijsgerig gehalte, de werkehjke kennis die in een filosofie besloten ligt; onder het tweede de beperkte
vorm waarin de filosoof dit voor zichzelf bewust is, of ook de manier waarop hij
die kennis presenteert (de 'Darstellung'). Ten aanzien van dit onderscheid, dat
men bij de bestudering van een filosoof methodisch moet maken, zegt Marx: 'In
der Trennung dieses Bewusstseins ist eben seine Einheit' (28). Deze uitspraak is
in tweeerlei vorm te verstaan. In de eerste plaats betekent ze, dat het niet samenvallen van wijsgerige inhoud en presentatiewijze niet iets bijkomstigs is, maar
wezenlijk voor de interpretatie van een filosofie. Wanneer men namelijk de tekorten van de presentatie kan zien in relatie tot wat deze aan wijsgerig gehalte
moet uitdrukken, betekent dit, dat men tot een beter begrip komt dan de filosoof zelf: 'Het is geen verdachtmaking van het partikuliere geweten van de filosoof, maar zijn wezenlijke bewustzijnsvorm wordt gekonstrueerd en verheven
tot een bepaalde gestalte en betekenis, zodat men het tegelijk overstijgt' (29).
Dit alles is voor een hegeliaan en overigens voor veel historici van de filosofie
een bekend geluid. In de uitspraak ligt echter nog een betekenis, die typisch is
voor Marx' problematiek ten aanzien van de filosofie, en die ons terugvoert
tot de vraag, niet hoe de ene filosoofboven de andere uitgaat, maar hoe Marx
denkt boven de filosofie zelf uit te gaan.
Wanneer Marx zegt, dat 'in der Trennung dieses Bewusstseins eben seine Einheit' ligt, bedoelt hij daannee 66k, dat het juist het eigene van het filosofisch
bewustz#n is, om deze scheiding tot stand te brengen. Filosofie is niet louter
een verzameling van subjektieve voorstellingen, maar is de poging om het objektieve gehalte van het kennen van het subjektieve te scheiden. Door zich op
het wezenlijke te richten tracht de wijsbegeerte het louter subjektieve weten te
overwinnen; de wijsgerige abstraktie is zelf de scheiding tussen het wijsgerig begrip en het subjekt dat het denkt, de afzondering van het algemene, wijsgerig
relevante, van het subjektieve bewustzijn. Marx zegt hierin, dat niet het wijsgerig begrip, het abstrakte systeem voor hem het wezenlijk is, maar de relatie
van dat begrip tot het subjekt dat het voortbrengt; hij richt zich op de filosofie
als abstraktie-proces, als de pradoxale strijd om de werkelijkheid in een van haar
afeezonderd beerip te vatten (30). Iedere filosofie is een specifieke vorm waarin
deze 'Trennung', deze tegenstelling van bewustzijn als subjektie f-existentiele realiteit en als denkend bewustzijn, wordt uitgedrukt. De geschiedenisfilosofie van
Marx tracht deze specifieke vormen te verklaren uit tegenstellingen in de werkelijkheid zelf, waartoe ook het empirische, sociaal-psychologisch bepaalde bewustzijn van de filosoof behoort. In de dissertatie stelt Marx zich die werkelijkheid
nog voor als strijd van het zelfbewustzijn, als praktische bevrijding van de subjektieve geest. Later zal hij deze voorstelling als te filosofisch.idealistisch afwijzen
en vervangen door aan zijn materialisme ontleende kategorieen (arbeid, produk76

tieverhoudingen). Dat neemt echter niet weg, dat de eigentijke Breuk met de
filosofie' reeds vanaf het begin bij Marx is voltrokken. Die breuk ligt niet zozeer
in de kategorieen die hij gebruikt, als wel in de betekenis die hij geeft aan 'verklaren'. Verklaren is voor Marx in de begrippen de tegenstellingen herontdekken
waarvan zij de specifieke uitdrukking zijn. Ten aanzien van Hegels filosofie betekent dat in de eerste plaats: de werkelijke tegenstelling(en) bloot leggen,
waarvan zijn filosofie beweert juist de opheffing te zijn.
De wijze waarop Marx over het praktisch worden, het zich verwerkelijken of de
opheffing van de filosofie spreekt, is ons inziens dan ook niet als het kwasi-be-

grippelijk resultaat van wijsgerige argumentatie op te vatten, zoals Hartmann
stelt (31). Natuurlijk is het waar, dat Marx in zijn stellingname ten aanzien van
de filosofie denkend bezig is; hij probeert zelfs te verklaren. Hartmann heeft gelijk, wanneer hij stelt: 'Offensichtlich muss man sich gerade auch bei Marx auf
die Stringenz des Denkens verlassen kannen, um zu etwas uber das Denken
hinausgehendem, zur Praxis als Resultat, zu kommen' (32). Dat Marx denkt,
betekent echter niet noodzakelijk dat hij denkt in voortzetting van het filosofisch denken, of in kontinuiteit ermee. De wijze waarop Marx naar de filosofie
kijkt, zijn geschiedfilosofische verklaring, is zelf reeds de opheffing van spekulatieve filosofie in een denken dat rekening zegt te houden met het bijzondere
als het enige werkelijk bestaande. De begrippen werkelijkheid als verwerkelijking
van de filosofie, praxis en dergelijke hebben pas in dat denken, dus op grond van
de opheffing van de filosofie, hun reele betekenis. We zagen dat voor Marx de
filosofie wezenlijk 'Trennung', tweespalt is van het eigenlijk filosofische en het
reele subjekt. Voor Marx zelf is daarom niet 'die Stringenz der Philosophie
selbst' (33), maar de historische ontwikkeling van de filosofie de rechtvaardiging
voor het wereldlijk worden van de filosofie.
Hartmanns interpretatie zou impliceren, dat Marx een vorm van dialektiek toepast die hij in ieder geval vier jaar later expliciet als typisch spekulatief idealisme afwijst. Zoals we immers reeds zagen (34) wijst Marx in de 'Pariser Manuskripte' een subjektbegrip af, dat er op neerkomt, dat het subjekt zijn vooraf gegeven zijn, zijn fakticiteit of veroorzaakt zijn ontkent en zich als grond van
zichzelf stelt. Dat subjektbegrip zou ten grondslag liggen aan Hegels dialektiek.
Van eenzelfde dialektiek zou sprake zijn, wanneer Marx zijn stelling van de prioriteit van de praxis zou baseren op een wijsgerige argumentatie, waarvan de geldigheid vervolgens op grond van de stelling zou worden ontkend. Marx' dialektiek zou de afleiding van iets waars uit iets vals zijn, dat pas vanuit het resultaat
als vals kan worden herkend (35). Marx' verwijt aan Hegel, dat diens dialektiek
van niets tot niets voert (tot de schijn van iets, tot de werkelijkheid als schijn),
zou in de vorm dat de dialektiek bij hem iets uit niets produceert, tegen hemzelf
worden gekeerd.
Dit soort tegenstrijdigheden in Marx' denken treden niet bij voorbaat op, wan77

neer men zijn begrip van dialektiek niet ziet in kontinuiteit maar als een breuk
met de hegeliaanse dialektiek, wanneer men de betekenis van de dialektische
omslag voor Marx - en daarmee ook Marx' eigen positie ten aanzien van Hegel - niet opvat als een gepretendeerd inzichtelijk-noodzakelijke ontwikkeling,
maar als een proces dat door Marx verstaan wordt als historische noodzakelijkheid (36). Daarmee zijn de problemen met Marx' theorie niet opgelost. De vraag
blijft hoe een dergelijke noodzakelijkheid kan worden gekend en wat precies de
betekenis is van dat begrip. We komen daar later op terug (37). In ieder geval
gebruikt Marx ook zelf deze uitdrukking, wanneer hij het heeft over de omslag

van filosofieen (38). Ook wanneer hij zegt dat het een psychologische wet is,
dat voltooide filosofie omslaat in praktische energie, wijst dit op een noodzakelijkheid die niet zonder meer als begrippelijk moet worden verstaan, maar praktisch van aard is. Het is opvallend dat Hartmann wel het onhegeliaanse van deze
uitspraak opmerkt, maar haar toch als een fundamenteel hegeliaanse gedachte
uitlegt (39)
2.4. De omslag van theoretisch perspektief: filosofie als uitdrukking van een te
genstelling in de werkelijkheid
Reeds in de vroege werken lijkt dialektiek bij Marx een gekompliceerde zaak. De
betekenis ervan, zoals die in de vorige paragraaf werd geanalyseerd, is aan te duiden als 'omkering van de hegeliaanse dialektiek'. Van spekulatieve opheffing van
tegenstellingen wordt zij het poneren van de realiteit van de in de filosofie schijnbaar opgeheven tegenstellingen. Dat poneren van de tegenstellingen is zo tege-

lijk kritiek van de filosofie, maar niet op het terrein van de filosofie zelf. Immers Marx' kritiek is niet werkelijk immanente kritiek, omdat hij de wijsgerige
begrippen en theorieen niet neemt naar de inhoudelijk betekenis en gelding,
maar deze inhoud zelf ziet als deel in een groter geheel: de geschiedenis, waarin deze ideeen als gebeurtenissen voorkomen. Een louter wijsgerige interpretatie van de filosofie is voor Marx zelf abstrakt en zelfs het idee van een zich
immanent ontwikkelende filosofie is een abstrakte, spekulatieve voorstelling van
haar werkelijke ontwikkelingsproces.
Het werkelijke wezen van de filosofie is daarom een gebeuren, dat niet in een abstrakt wezensbegrip kan worden vastgelegd. De beide vormen waarin de filosofie
bestaat (als zich vervolmakend begripssysteem en als afbraak en kritiek van dit
systeem), kunnen dit wezen niet tot begrip brengen, maar drukken het uit, of
liever: samen zi'n ze dit wezen. Betekent deze optiek van Marx nu, dat hij hiermee een filosofiebegrip heeft ontwikkeld, dat wel het wezen van de filosofie
begrijpt ? We geloven niet dat dit in Marx' gedachtengang geiinpliceerd ligt. Zijn
kijk op de filosofie voltooit niet datgene waarin beide vormen van filosofie tekort schieten. Zij zijn voor Marx niet deficiente vormen van denken of be78

grijpen die wezenlijk verbeterd kunnen worden. Marx wil ons inziens slechts zeggen, dat het wezenlijke van welke filosofie dan ook niet is wat zij denkt, maar
datgene wat zij is als gebeurtenis. De werkelijkheid, van waaruit het denken en
begrijpen een betekenis verkrijgen, kan zelf niet begrippelijk worden omvat.
De relatie van begrip en werkelijkheid wordt omgekeerd in die zin, dat het begrip niet meer ideeel de werkelijkheid als totaliteit uitdrukt, maar de uitdrukking
zelf een reeel deel van de werkelijkheid is. Die omkering is niet zelf een beter begrip, maar het beter 'besef van wat begrijpen is (40). Vanuit dit besef kan Marx
trachten de filosofie van Hegel van zijn mystifikaties te ontdoen en het 'reele
begrip' van de werkelijkheid, de werkelijke kennis omtrent de werkelijkheid, te
onthullen die in haar besloten ligt voorzover ze een eigensoortig deel van die

werkelijkheid is. Marx' opvatting omtrent de werkelijkheid en de aard van de
filosofie sluit uit, dat de tegenstelling tussen denken en zijn, filosofie en werkelijkheid, nog filosofisch kan worden begrepen, laat staan opgelost. Anderzijds
kan hij zijn opvatting alleen met behulp van filosofische kategoriean duidelijk
maken en enige inhoud verschaffen. Van die tegenstijdigheid is Marx zich goed
bewust. Hij beschouwt ook haar echter als de uitdrukking van een tegenstelling
in de werkelijkheid zelf. Daarin meent hij de louter filosofische positie van de
posthegelianen te hebben overschreden.
Men lette echter op wat Marx hier doet: hij stelt eigenlijk dat datgene, wat vanuit de filosofische optiek een kontradiktie is, in de werkelijkheid een bepaald
historisch verschilnsel is, dat ook vanuit de werkelijkheid verklaarbaar is. Deze
verklaring van de kontradiktie houdt in, dat ze wordt herleid tot uitdrukking van
een bepaald historisch proces. Aan dit voorbeeld wordt duidelijk, hoe aan Marx'

opvatting van verwerkelijking of opheffing van de filosofie, een verschuiving van
theoretische optiek beantwoordt: een zuiver filosofisch probleem over de verhouding denken en zijn wordt omgeduid in de vmagstelling hoe een bepaalde filosofie samenhangt met een bepaalde ontwikkeling in de werkelijkheid. Hier
is sprake van een transformatie van een filosofische probleemstelling in een positief-wetenschappelijke vraagstelling (41).
Deze verschuiving in theoretische optiek roept problemen op die vooral in het
verdere werk van Marx steeds duidelijker naar voren springen. Enerzijds zagen
wij dat Marx' kritiek op de filosofie stelt, dat de werkelijkheid zich tegen de mogelijkheid van een filosofisch begrip teweerstelt, althans zeker zolang theorie en
praxis niet een reele identiteit vormen. De ontkenning van de identiteit van theorie en praxis kan dus niet in een positief filosofisch begrip van die verhouding
zijn gefundeerd; ze wordt geponeerd vanuit een negatief-kritische positie ten aanzien van de filosofie als zodanig. Anderzijds meent Marx, dat hij de wijze waarop
in de hegeliaanse filosofie die niet-identiteit van theorie en praxis wordt opgeheven, kan verklaren als het effekt of de uitdrukking van een bepaalde historische
situatie. Die verklaringsmogelijkheid veronderstelt, dat er toch een of andere po79

sitieve theorie van de werkelijkheid en over de verhouding van denken en zijn
mogelijk is (de theorie, die later als het historisch materialisme vorm krijgt).
Is het hebben van een dergelijke theorie niet in tegenspraak met Marx' opvatting van de tegenstelling tussen denken en zijn, zoals die in zijn filosofie-kritische positie is verwoord ? Wij zijn van mening dat het louter naast elkaar voorkomen van deze twee posities, de filosofie-kritische en positief-theoretische, in

Marx' denken als zodanig nog geen probleem is. Het wordt een probleem wanneer 6dn van beide posities beschouwd wordt als het fundament of de legitimatie van de andere.

Marx' kritiek op het spekulatieve karakter van de filosofie heeft aldus twee verschillende wortels. De ene wortel ligt in de kritiek op de filosofie als zodanig, omdat ze uitgaat van de gedachte, dat het filosofisch begrip uiteraard, door zijn abstrakt-algemene karakter, niet in staat is de werkelijkheid in zijn konkrete bijzonderheid te begrijpen. Deze positie kan zich slechts negatief verwoorden, omdat
voor Marx een positieve opheffing van die tegenspraak in een filosofisch begrip
niet mogelijk is. We noemen deze positie de filosofie-kritische of negatief-kritische positie van Marx. Ze is nauw vervlochten met de ideedn die hij kort daarna
zal ontwikkelen over het proletariaat als het vervreemde subjekt, dat door zijn

negatie van de onfilosofische werkelijkheid de praktische voltrekker van de filosofie zou zijn. Het idee van de proletarische revolutie als opheffing van de vervreemding en grondslag van een klasseloze maatschappij, waarin de tegenspraak
van theorie en praxis zou zijn opgeheven, wortelt in deze negatief-kritische stellingname. Voorzover van deze notie een fundering te geven is, zou men moeten

zeggen dat ze gemotiveerd is door praktische stellingnamen van existentieelethische aard. Elke theoretische rechtvaardiging van die positie verstrikt zich
uiteraard in paradoxen (42).
De andere wortel van waaruit Marx de filosofie bekritiseert, noemen we de positie f-theoretische positie. De kritiek richt zich dan niet zozeer op het abstrakte
karakter van de filosofie of van theoretische begrippen als zodanig, maar op de
specifieke wijze waarop die abstraktie in het spekulatief-burgerlijke denken
wordt bereflekteerd en vorm krijgt. Die kritiek is positief-theoretisch van aard
omdat zij die bijzondere denkvorm tracht te verklaren vanuit specifieke historische en maatschappelijke omstandigheden. Deze positief-theoretische positie
impliceert daarom een begrip of inzicht in de aard van die omstandigheden en de
wijze waarop die het denken bepaten. Logischerwijze kan Marx voor de juistheid
van dat inzicht geen beroep doen op zijn algemene filosofie-kritiek, ook al zal de
ontdekking van dat inzicht er wel door zijn gemotiveerd. Hoewel Marx beide
posities wet nauw met elkaar verweeft, zijn wij toch van mening dat hij ze niet
opvat als logisch-begrippelijk in elkaars verlengde te liggen. Zijn 'historisch
materialisme' is niet de opheffing of verwerkelijking van de filosofie. De gedachte dat het historisch materialisme als een onderdeel van een realistische 'filosofie
als positieve wetenschap' moet worden opgevat hoort pas thuis in het latere
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orthodox marxisme in de lijn van Engels en Lenin. De theorie krijgt dan het
karakter van een metafysische geschiedenisopvatting, geworteld in een dialektisch materialistische filosofie die zijn negatie f-kritische karakter verloren heeft.
Na het voorgaande dient zich de vraag aan, welk van beide aspekten - het filosofiekritische of het positief theoretische - bij Marx de prioriteit heeft. Op grond
van Marx' eigen uitspraken, het fundamenteel kritische karakter van al zijn werken en het aanwezig blijven van de problematiek van theorie en praxis, ligt het
voor de hand de negatief-kritische positie bij hem de prioriteit toe te kennen.
Maar die positie blijft paradoxaal zolang ze zich theoretisch verwoordt.
houding
Overigens betekent de paradoxaliteit van Marx' negatief-kritische
niet zonder meer, dat ook het positief theoretische bij hem paradoxaal is. Maar

wil dit niet paradoxaal zijn,

dan geldt als voorwaarde dat deze theorie zich niet
als waar begrip van de werkelijkheid, als een nieuwe filosofie of opheffing van

de filosofie (mis)verstaat. In dit verband is er nogmaals op te wijzen, dat Marx
de tegenstelling van denken en zijn wel als het probleem van de filosofie, maar
niet als zijn eigen filosofische stellingname naar voren heeft gebracht. Vanuit de
positief theoretische optiek wordt het filosofische probleein van die tegenstelling
geduid als de re€le tegenstelling van filosofie en werkelijkheid, als de verhouding tussen filosofie als kwasie op zichzelf staand verschijnsel en als een bepaalde
verschijningsvorm van de werkelijkheid. De filosofie kan volgens Marx best vrij
van kontradiktie zijn (de voltooide filosofie) en toch als historisch verschijnsel

in tegenspraak zijn met de werkelijkheid. De verhouding van denken en zijn in
Marx' theorie ligt daarom principieel anders dan in een wijsgerige probleemstelling.
Als positief theoretikus kijkt Marx naar de filosofie, en heft haar niet op. De positieve theorie kan dan een filosofische reflexie, ook over haar eigen grondslagen
of mogelijkheidsvoorwaarden als theorie niet uitsluiten. Zou ze dit wel doen,
dan zou ze een dogmatisch positivisme zijn. Dit betekent dat, wanneer men in de
lijn van Marx' positieve theorie wil verder denken, men de stelling van een
theoretische opheffing van de filosofie moet laten vallen, op straffe van zelf een
slechte filosofie in plaats van positieve theorie te bedrijven.

De vraagstelling van dit hoofdstuk was, inhoeverre Marx' houding ten aanzien
van de hegeliaanse filosofie enig licht kan werpen op de betekenis die de dialektiek voor zijn theorie heeft. Na het bovenstaande kunnen wij de volgende veronderstellingen formuleren.

a)

b)

Voorzover Marx de problematiek van denken en zijn op een immanent filosofische wijze verder doordenkt, mondt dit denken uit in een negatieve
kritiek ten aanzien van de filosofie als zodanig, en het dialektische denken
in het bijzonder: de filosofische dialektiek is niet bij machte zich vanuit
zichzelf tot een positief begrip van de werkelijkheid te ontwikkelen.
De kritiek op de spekulatieve filosofie heeft een merkwaardig dubbel karakter, waarvan de beide aspekten goed uiteen moeten worden gehouden.
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Enerzijds is die kritiek slechts de verwoording van een negatief-kritische
positie ten aanzien van de filosofie uberhaupt. Ze is dan geen theoretische

c)

ontkenning van enige filosofische stellingen, maar verwoordt een praktische tegenspraak van de f-ilosofie zelf. Anderzijds heeft die kritiek het karakter van het verklaren en ontmaskeren van een specifieke wijze van filosofisch denken als uitdrukking en element van een bijzondere maatschappelijke realiteit. Die kritiek is dan niet zelf filosofisch van aard, maar baseert zich op een positieve theorie omtrent maatschappelijke processen
en strukturen.
Vanuit diezelfde positieve theorie kan Marx vervolgens zijn eigen verwoording van een praktische tegenspraak van de filosofie 'begrijpen' of verklaren als de uitdrukking van een maatschappetijke ontwikkeling die door het
door hem bekritiseerde denken wordt ontkend. Marx' eigen negatief-kritische positie wordt op die wijze zelf de uitdmkking van redle tegenstellingen tussen de burgerlijke filosofie en werkelijkheid en van tegenstellingen
in de werkelijkheid, die door die filosofie worden ontkend.

Wij zijn van mening dat dit vrij ingewikkelde proces, volgens welke dialektischfilosofische kontradikties in eerste instantie worden omgezet in praktische tegenspraken en dan worden verklaard en begrepen vanuit relle tegenstellingen,
het grondpatroon is van de dialektiek in Marx' denkwijze. Vanuit de verschillende gezichtshoeken kan die term 'dialektiek' dan verschillende konnotaties hebben. Wanneer men Marx louter vanuit de positief-theoretische optiek beziet, dan
betekent die dialektiek niet meer dan een naam voor de theorie die zich toelegt
op de verklaring van tegenspraken uit redle tegenstellingen. Bezien vanuit het filosofie-kritische gezichtspunt heeft de dialektiek het karakter van omslag van een
spekulatieve begripsdialektiek, die gericht is op een rationele verzoening van tegendelen, in een theorie die juist de realiteit van de tegenspraak tegen die verzoening in het geweer brengt.
We mogen uit het bovenstaande konkluderen, dat vanuit Marx' kritische positie
de opheffing van de filosofie de betekenis kan hebben van een dialektische omslag, waarin de dialektiek echter zelf niet meer als begrippelijk proces of als ontwikkeling van rationalitbit voor zichzelf fungeert, maar wel op een theoretische
wijze kan worden beschreven en verklaard, bijvoorbeeld vanuit de geschiedenis
of de politieke situatie. Precies als niet-filosofie kunnen kritiek en positieve theorie zo naast elkaar bestaan en samengaan.

We kunnen onze bevindingen van dit hoofdstuk als volgt samenvatten. Marx' kritiek op de filosofie Als filosofie - dat wil zeggen dat ze abstrakt is, de werkelijkheid niet echt tot begrip kan brengen en daarom met zichzelf in tegenspraak is is niet systeem-immanent. Vanuit de hegeliaanse filosofie zal men staande kunnen houden, dat die kritiek berust op een niet begrijpen van de wezenlijke ken82

merken van wat in de hegeliaanse filosofie onder begrip en begripsontwikkeling
wordt verstaan (43). Voorzover Marx' kritiek filosofische geldigheid zou pretenderen, zou zijn filosofie terugvallen op v66r-hegeliaanse voorstellingen en probleemstellingen omtrent de verhouding van denken en zijn. Van welk epistemologisch gehalte Marx' opvattingen van de filosofie zijn, is ons inziens echter
vanuit Marx' standpunt gezien niet onmiddellijk relevant, wanneer men dat
standpunt verstaat als breuk met de filosofie en de haar eigen probleemstellingen. Die breuk heeft dan een tweetal onderscheiden momenten. Het eerste is
praktisch: het is de tegen de spekulatieve filosofie gerichte wil om niet meer louter filosofisch te zijn, maar zich hoe dan ook tot de werkelijkheid zelf te richten
en zich in daden van historische betekenis gestalte te geven. Die wil legitimeert
zich op allerlei wijzen, aanvankelijk met een kwasi-filosofie (filosofische kritiek),
later ook met ethische argumenten en een soort anti-theorie van de revolutionaire praxis (44). Die legitimaties zijn vanuit theoretisch gezichtspunt uiterst
paradoxaal. Maar in tweede instantie legt deze breuk tegelijk de weg open tot
een meer positieve breuk met de filosofie, die langzamerhand gestalte krijgt als
een eigen theorie, die men kan aanduiden met de naam 'historisch materialisme'.
In de 'Deutsche Ideologie' wordt ze voor het eerst - zij het zeer grof en weinig
kritisch ten aanzien van zichzelf geformuleerd als een min of meer samenhangend geheel van opvattingen van Marx en Engels tesamen. In de populair marxistische literatuur (die van Marx en Engels niet uitgezonderd) fungeert die theorie
vaak zelf weer als legitimatie van de kritische houding ten aanzien van de filosofie en de werkelijkheid. Maar waar die theorie zelf een filosofische fundering
ontbeert, zoekt ze die vaak weer in de kritische houding vanwaaruit ze vertrokken was. Legitimiteit van de theorie en legitimatie van de kritische positie
geraken zo wederom in een paradoxale cirkulariteit, die maar zelden door de
auteurs wordt onderkend. In Marx' 'Grundrisse' is het besef van de methodologische problematiek van die cirkulariteit sterker aanwezig. In het tweede deel van
onze studie trachten we aan te tonen hoe Marx hier wederom in het idee van een
materialistische kritiek op de hegeliaanse filosofie een - nu ook methodologisch
bevredigender - uitgangspunt zoekt voor een theorie van de werkelijkheid en
zijn tegenstellingen. In het volgende hoofdstuk zien we een aanzet daartoe in
Marx' kritiek op Hegels staatsfilosofie.
-
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toch Marx' gedachten omtrent de opheffing van de filosofie te begrijpen als een ontwikkeling van de filosofie zelf. Daarmee worden Marx' opvattingen van meet af aan
als paradoxaal, met zichzelf in tegenspraak, opgevat (vgl. o.c. pp. 27,32 e.a.). We zijn
van mening dat een dergelijke mosofische analyse van Marx evenwel onderscheiden
dient te worden van de interpretatie van de betekenis die zijn ideedn voor hemzelf
hadden (vgl. onze opmerking in voetnoot 36 bij hoofdstuk 1).
(23)
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uitdrukking 'voorstellend denken' in een meer specifieke betekenis gebruiken van
'Verstandesdenken; dat wil zeggen een denken dat wel reeds op kennen en begrijpen
is gericht, maar dat die kennis nog niet op een adekwaat filosofisch-begrippelijke manier heeft verwerkt en begrepen. We zullen dan als stelling naar voren brengen dat
Marx' opvatting van reflexie nog op dit 'voorstellende' nivo blijft staan. In de 'Einleitung' van 1857 gebruikt Marx ook zelf de term 'Vorstellung' in een betekenis die

bij deze hegeliaanse terminologic aansluit (zie hierna, pp. 148 e.v.).
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(42) Zie H. van Erp, Theorie en praxis. o.c.
Interessant voor Marx' ideeen over de filosofische relevantie van het 'onfilosofische'
proletariaat zijn met name K.Hartmann o.c., pp. 86 e.v. en de kritiek op diens stel\ingname van Th. Meyer, Der Zwiespalt in der Marx'schen Emanzipationstheorie.
Studie zur Rolle des Proletarischen Subjekts, Kronberg 1973, pp. 51-54; 77-89;
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Hoofdstuk 3

De eenheid der tegendelen als 'Reflexionsverhaltsnis' in Marx' kritiek
op Hegels staatsfilosofie

Een terugblik op het voorafgaande voert ons tot de volgende overwegingen.
In paragraaf 1.4. werd de stelling ontwikkeld, dat Marx in de 'Pariser Manuskripte' het positieve van Hegels filosofie niet zozeer immanent filosofisch verstaat, maar dat hij in het abstrakte karakter van deze filosofie de uitdrukking ziet
van een sociaal historisch proces, dat als vervreemding, negatie van de rationaliteit kan worden gekarakteriseerd. De bestudering van de Doktorsdissertatie
levert een ondersteuning van deze stelling, omdat bleek dat Marx reeds in zijn
vroegste werk uiteindelijk geen immanente filosofie-kritiek bedrijft, maar reeds
hier filosofische systemen opvat als uitdrukkingen en elementen van een historisch proces. We hebben er daarbij op gewezen, dat deze blikwending ten aanzien
van de filosofie de twee onderscheiden aspekten heeft van kritiek en positieve
theorie, en dat van geen van beide de uitgangspunten kunnen worden gelegitimeerd of begrepen door een begrippelijke dialektiek. Daar formuleerden we de
hypothese dat voor Marx de dialektiek trouwens in het geheel geen abstrakt-begrippelijk fundament heeft, maar door het denken slechts kan worden gevolgd:
het kan dialektische processen voorstellen, verklaren en dergelijke, maar de
werkelijke dialektiek is niet een begrip, dat door het denken uit zichzelf wordt
voortgebracht.
Het geschrift 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts' blijkt deze houding van Marx
ten aanzien van de filosofie niet alleen voort te zetten, maar ook te radikaliseren
en met betrekking tot een specifiek probleem, de verhouding tussen staatsfilosofie en de werkelijke maatschappelijke processen, te konkretiseren. Opvallend
is, dat in die vergelijking van filosofie en staat de meer algemene problematiek
van de verhouding van begrip en werkelijkheid door Marx weer centraal wordt
gesteld. Hij doet dat vooral in de kategorieen van 'zijn' en 'voorstelling' waarbij
de voorstelling wordt beschouwd als een speciaal soort uitdrukking of representatie van de werkelijkheid. Wij zijn van mening dat we bij die begrippen 'uitdrukking' en 'representatie' stuiten op een stel zeer algemene noties die aan Marx'
nauwelijks uitgewerkte epistemologie ten grondslag liggen. Het zijn noties, die
ook juist in die epistemologische zin door Marx niet worden verduidelijkt en louter intuitief blijven. Dat zou op zich niet zo'n probleem zijn, ware het niet, dat
Marx juist op dit soort noties zowel zijn kritiek op Hegets filosofie baseert,
alsook in dit soort vage terminologiean zijn positieve verklaringen omtrent de
verhouding van voorstellingen en werkelijkheid verwoordt. Eenvoudig weergege88

ven is Marx' gedachtengang o f denkstruktuur op dit punt als volgt: De kritiek
op Hegels filosofie is, dat deze als filosofie slechts de werkelijkheid representeert, dus niet de werkelijkheid zelf is, haar slechts 'afbeeldt', 'weerspiegelt'.
Maar als 'beeltenis', 'representatievorm' is de filosofie zelf een stukje van de

werkelijkheid, komt ze uit die werkelijkheid voort, is ze uitdrukking van die werkelijkheid. Wanneer men wat langer bij deze twee zinnen stil staat blijkt daar
een soort verschuiving in te liggen, die gelijkenis vertoont met wat wij in paragraaf 2.4. een dialektische omslag hebben genoemd. Laten we proberen dat nader uit te leggen en te verhelderen.
Wanneer Marx stelt dat het filosofische begrip van de werkelijkheid de werkelijkheid slechts representeert, en dus niet de werkelijkheid zelf is, dan vat hij die
relatie van filosofie en werkelijkheid allereerst als iets negatiefs, namelijk als de
ontkenning van datgene wat de filosofie zaf over die relatie beweert. In Marx'
ogen beweert de filosofie van Hegel dat haar begrip van de werkelijkheid de
ware werkelijkheid is. Het begrip 'representatie' betekent voor Marx klaarblijkelijk op de eerste plaats een negatie van die identiteit van begrip en werkelijkheid. In die zin zegt die term 'representatie' voor ons iets over het negatieve
vertrekpunt van Marx' epistemologie, waarin de tegenstelling van begrip en
werkelijkheid en het tegenspreken van hun identiteit centraal staan. Wanneer hij
zegt dat de filosofie de werkelijkheid representeert, dan is dat een uitspraak die
primair ligt op epistemologisch vlak, maar dan vooral een negatieve inhoud heeft;
zij is namelijk de ontkenning van het hegeliaanse standpunt van de identiteit van
denken en zijn. Dit negatie f filosofische standpunt verglijdt haast ongemerkt in
een meer positief standpunt van niet-filosofische aard, waar Marx zegt dat de
filosofie een uitdrukking is van de werkelijkheid. Als uitdrukking van de werkelijkheid is de relatie van filosofie en werkelijkheid iets positiefs, in de zin van:
een gegevenheid, een element van de werkelijkheid zelf.
Die relatie wordt dan niet opgevat als een epistemologische verhouding, maar als
een deel-geheel relatie. We hebben die verschuiving reeds in het vorige hoofdstuk
aan het licht gebracht als de omslag in een ander theoretisch perspektief. De
komplikatie waarop we nu echter stuiten is, dat die omslag als het ware in die
term 'representatie' zelf schiedt. Aan de hand van teksten uit de 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts' zullen we zien, dat Marx twee vormen van 'representatie'
onderscheidt, maar het doet voorkomen alsof het twee verschillende opvattingen
omtrent 66n en hetzelfde fenomeen zijn. De ene vorm van representatie is die,
waarin een konkrete werkelijkheid naar zijn totaliteit in een abstrakt begrip
wordt voorgesteld of door een bijzondere instantie wordt vertegenwoordigd. De
twee voorbeelden hiervan zijn het filosofisch systeem en de burgerlijke staat, die
respektievelijk de werkelijkheid als geheel en de maatschappij Als geheel zouden
representeren. Voor Marx is dit een louter abstrakte, spekulatieve, gemystificeerde vorm van representatie.
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Daartegenover staat dan een reele vorm van representatie, die in principe neer
komt op een deel-geheel relatie: precies voorzover iets een deel is van een geheel,
is de deelfunktie die het uitoefent een funktie van het geheel; het representeert
aldus in zijn bijzonderheid het geheel naar een bepaald aspekt, maar nooit naar

zijn totaliteit. De verhouding tussen beide betekenissen van 'representatie' is
voor Marx ons inziens als volgt. De eerste vorm van representatie zou niet meer
zijn dan een spekulatieve voorstelling van de tweede. En daarom zou men, wanneer men de betekenis van filosofische theoriean wil verstaan, niet louter moeten
afgaan op wat die filosofie zelf zegt, maar moeten verklaren welke funktie van
de werkelijkheid dat filosofische spreken vervult. Wanneer men op die wijze
naar de filosofie kijkt, dan wordt ze een werkelijke representant van de werkelijkheid, is ze uitdrukking van de werkelijkheid zelf. Een realistische of positieftheoretische opvatting omtrent decl-geheel verhouding, uitdrukking zijn van,
vertegenwoordigen, representeren en dergelijke komt zo in de plaats te staan
van een wijsgerig-epistemologische benadering van het probleem van de betekenis van abstrakte begrippen. De twee verschillende standpunten die daaraan ten
grondslag liggen zijn zonder erg veel moeite te onderscheiden, maar de betekenisverschuiving in de terminologie die daaraan beantwoordt geschiedt bijna ongemerkt. We hopen dat we aan de vergelijking van de analoge problematiek van
filosofie en staat in Marx' 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts' die verschuiving
kunnen aantonen.
Ter illustratie van hoe die betekenisverschuiving tussen 'representeren' en 'uitdrukken' plaats vindt, geven we het volgende voorbeeld. Marx oefent heftige
kritiek uit op het feit, dat Hegel aan de standen van de burgerlijke maatschappij een politieke betekenis toekent, onderscheiden van hun reele maatschappelijke verschijningswijze. Naar die politieke betekenis zouden zij de maatschappij als eenheid vertegenwoordigen, terwijl ze in feite een veelheid van tegenstellingen zijn. Ze kunnen alleen de maatschappij als eenheid vertegenwoordigen
zoals onder een abstrakt begrip de meest onderscheiden zaken onder 66n noemer
kunnen worden gebracht. Wanneer de standen dus werkelijk op politiek nivo de
maatschappij 'vertegenwoordigen', 'drukken' ze volgens Marx slechts op een
politiek nivo de tegenstelling van staat en maatschappij 'uit', dat wil zeggen de
tegenstelling van het ideaal van de eenheid en het feit van de verscheidenheid.
Door het begrip 'representatie' wordt dat juist verhuld, en wordt het ideaal
als realiteit gesteld. Kernachtig ligt dat verwoord in een zin als: 'Er (Hegel)
macht das sttindische Element zum Ausdruck der Trennung, aber zugleich soll
es Reprisentant einer Identitat sein, die nicht
vorhanden ist' (1). Dit is een voorbeeld van hoe Hegels filosofie volgens Marx een tegenstelling in de werkelijkheid
uitdrukt door juist de politieke idee als representatie van de eenheid te stellen.
De politieke en filosofische ideeen A la Hegel zijn voor Marx aldus de voorstellingen van een verscheurde maatschappij, waarin de abstrakte, louter gedachte
eenheid wordt geidealiseerd en voor het ware wezen of de werkelijkheid van de
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maatschappij wordt uitgegeven. Maar precies in die onware vorm neemt Marx ze
serieus; hij neemt die filosofische voorstellingen derhalve niet als begrippen,
waarin de zaak zelf begrepen wordt, maar louter als voorstellingen van een bepaald subjekt (Hegel, de burgerlijke maatschappij), die weliswaar door dat subjekt voor waar worden gehouden, maar als zodanig nog geen gelding hebben (2).

In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk zullen we de kritiek van Marx op
deze verhouding van voorstelling en werkelijkheid, zoals die zijns inziens in de
burgerlijke staatsorganen en de filosofische reflexie van Hegel tot uitdrukking
komt, naar voren halen. De kern van die kritiek is, dat begrippelijke abstrakties
in een idealistische denkwijze voor ware realiteiten worden gehouden, dat ze
als het wezen van de werkelijkheid worden gesteld, waarbij dan de empirisch
bestaande realiteit als louter verschijningsvorm van dat wezen geldt. Voor Marx
is dit niet een toevallige filosofische misvatting, maar het specifiek theoretisch
produkt van een maatschappelijke realiteit: de historische gegroeide tegenstelling
tussen staat en maatschappij.

In het begrip 'representatie' glijden de epistemologische en de politieke problematiek omtrent de verhoudingen tussen het algemene en het bijzondere, het geheel en de delen, het ideele en het werkelijke, haast ongemerkt in elkaar over.
Maar onder die meer speciale problematiek ligt een nog algemener vraag nl. hoe
Marx Oberhaupt het begrip 'reflexie' verstaat, wat voor hem 'denken' is en hoe
hij zelf in en met filosofische kategorieen denkt. Wij zijn van mening dat men op
grond van Marx' gebruik van de meest algemene denkbepalingen (zoals: onderscheid, eenheid, tegenstelling, en dergelijke, begrippen die bij Hegel 'Reflexionsbestimmungen' heten) een idee kan verkrijgen omtrent wat voor Marx 'begrijpen'
betekent en wat zijn eigen fundamentele denkvormen zijn. Het is duidelijk dat
voor Marx denken, voorstellen, representeren en dergelijke een vorm zijn van 'reflekteren'. 'Re flexie' is zo de specifieke kategorie vanwaaruit we Marx' epistemologie moeten verstaan en eventueel bekritiseren. Maar ook wanneer Marx
zegt, dat de filosofie iets van de werkelijkheid zelf'uitdrukt', dan is dat een vorm
van re flexie. Immers, het is dan de werkelijkheid die in de filosofie een beeld
van zichzelf vormt; de filosofie is de spekulatief-theoretische wijze waarop de
werkelijkheid zichzelf weerspiegelt, re flekteert.
Het fundamentele probleem in de verhouding van Marx tot de filosofie, speciaal
de hegeliaanse filosofie, is, dat hij de filosofische reflexie niet opvat als het begrip (het begrijpen, het inzicht) van datgene wat bere flekteerd wordt, maar
louter als reflekterende voorstelling. Het begrip 'reflexie' krijgt daardoor zelf
een andere betekenis dan welke het in de hegeliaanse filosofie heeft. Re flexieve
relaties worden iets 'uitwendigs', het worden bij Marx een soort positieve, objektieve verhoudingen tussen gegeven werkelijkheden. Het 'inwendige', datgene
wat die relaties in Hegels filosofie nu juist tot reflexieve relaties maken, wordt
91

bij Marx dan tot iets 'louter-reflexiefs', dat wil zeggen 'nur gedacht', niet werkelijk. Zo zat Marx spreken over een louter gedachte-eenheid, een furmele eenheid,
een eenheid die alleen maar in het begrip (dat wil zeggen de voorstelling) bestaat,
wanneer hij vindt, dat het onderscheid in die eenheid wezenlijk is; en wanneer
de eenheid wezenlijk is kan het onderscheid volgens hem alleen maar gedacht
zijn. Marx doet aldus voortdurend tegenover de hegeliaanse filosofie een beroep

op een positief gegeven werkelijkheid en op het positieve onderscheid van denken en werkelijkheid. Daarmee weigert hij de verhouding van denken en zijn zelf
weer als een 'Reflexionsbestimmung' te zien en te trachten te begrijpen.
In de derde paragraaf gaan we nader kritisch op die zienswijze in. We moeten
daarvoor een korte beschouwing wijden aan Hegels begrip van 'Reflexion' om
Marx' positie ten aanzien van de filosofische problematiek omtrent voorstelling,
ref'lexie en begrip nader te bepalen. We hopen te laten zien, dat Marx' eigen dialektiek en zijn kritiek op Hegel gebaseerd zijn op wat in hegeliaanse terminologie ' usserliche Reflexion' wordt genoemd. Tot slot formuleren we in de vierde
paragraaf een hypothese omtrent de wijze waarop Marx vanuit zijn kritische positie ten aanzien van het reflexieve karakter van begrippen in het algemeen, een
meer positieve theorie van de werkelijkheid, die tegelijk haar kritisch karakter
behoudt, kan ontwikkelen.

3.1. De begrippen 'represenmtie' en 'uitdrukking'
Marx beschouwt de relatie van filosofie en werkelijkheid als een deel-geheel verhouding. De filosofie geldt dan als een systeem van denkbeelden en opvattingen,
dat zelf deel uitmaakt van de werkelijkheid, maar het is het deel, waarin de werkelijkheid naar zijn totaliteit wordt voorgesteld. In Marx' zienswijze nu wordt
in de spekulatief-filosofische opvatting van begrijpen die declieheel verhouding
als het ware omgekeerd voorgesteld. Het filosofisch begrip zou hier worden verstaan als de ware werkelijkheid, als het wezen of de totaliteit van de werkelijkheid. De empirische realiteit zou slechts de verschijningsvorm of een deelaspekt
van het ideedle wezen van de werkelijkheid zijn. In Marx' eigen zienswijze
wordt in het filosofische begrip de werkelijkheid slechts naar een bepaald aspekt:
zijn algemeenheid, dat wil zeggen als verstandsobjekt present gesteld. Door de
deel-geheel verhouding om te keren en aldus het deel (het begrip) als de waarheid van het geheel te stellen, verbreekt de spekulatieve filosofie volgens Marx
de positieve

relatie van zijn en denken (3). De hegeliaanse identiteitsfilosofie,
die beweert dat haar begrip het ware subjekt van de werkelijkheid is, stelt in
Marx' ogen daarmee, dat de werkelijkheid louter denkobjekt is. Daardoor zou ze
datgene wat voor Marx het werkelijke subjekt is, dat wil zeggen het eindige, konkrete, individuele, buiten het begrip sluiten: het werkelijke is voor die filosofie
niet rationeel voorzover het dit of dat konkreet individuele is, maar slechts voorzover het in het algemene begrip kan worden gekend. Daarmee stelt de filosofie
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vanuit Ma,x ' idee van werkelijkheid juist het onfilosofische of onredel#ke van de
werkelijkheid present. De filosofische voorstelling van de identiteit van zijn en
denken drukt aldus het tegendeel uit van wat zij beweert. In de Doktorsdissertatie wordt die tegenspraak door Marx nog als een aan de filosofische aktiviteit
inherente tegenspraak ontvouwd. In zijn latere geschriften beschouwt hij die tegenspraak zelf weer als uitdrukking van reale tegenstellingen die aan de voorstellingen van de burgerlijke samenleving ten grondslag liggen. De filosofische dialektiek is dan niet meer dan de louter begrippelijke, theoretische representatie,
weerspiegeling van de redle tegenstellingen.
Marx' 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts', die ruim een jaar na zijn dissertatie
geschreven is, is een vroeg voorbeeld van hoe hij Hegels filosofie als een deel van
de werkelijkheid, dat ook - zij het op verdraaide wijze - kennis omtrent die
werkelijkheid bevat, met die werkelijkheid konfronteert. We zullen ons slechts
met dit werk bezig houden voorzover het een bevestiging en nadere invulling
kan geven voor het dialektiekbegrip van Marx, zoals dat in de vorige paragrafen
naar voren gebracht is.
In dit werk is nog zeer sterk de kritiek overheersend op het spekulatief karakter
van Hegels denken, maar die kritiek is nauw verweven met een kritiek op de
staatsinrichting in zijn reeel historische gestalte. Door zijn kritiek op Hegels
rechtsfilosofie doet Marx diens begrip van de staat omslaan in een kritiek van de

werkelijke staat (4).

Er zijn in de kritiek op Hegels filosofie verschillende nivo's te onderscheiden.
Zo wijst Marx meermalen op innerlijke inkonsistenties op grond van een immanente kritiek. Maar hij verklaart die inkonsistentie dan als aanpassing ('Akkomodation') van het systeem aan een konservatieve politieke instelling, uit de tegenstelling tussen wat Hegel als theoretikus zou moeten doen en wat hij als
politiek denker wil (5). Immanente kritiek loopt aldus uit op kritiek op de onwaarachtigheid van Hegels filosofie. Maar die onwaarachtigheid is voor Marx
weer zelf teken van de tegenspraak die aan het spekulatief karakter van de filosofie inherent is. De fundamentele kritiek op de spekulatieve filosofie is immers,
dat zij 'de werkelijkheid niet als wat die zelf is, maar als een andere werkelijk-

heid uitspreek' (6), dat ze de werkelijkheid tot een verschijning van de idee
maakt (7). Als grondfout ziet Marx dat Hegel het abstrakte karakter van zijn

begrippen niet doorziet, maar ze als realiteiten uitgeeft: 'Es ist dies der Dualismus, dass Hegel das Allgemeine nicht als das Wirkliche Wesen des Wirklich-Endlichen, d.i. Existierenden, bestimmten betrachtet oder daswirkliche Ens nicht als
das wahre Subjekt des Unendlichen' (8).
Om de overgang van filosofiekritiek in kritiek op de staat te verduidelijken kan
gewezen worden op een merkwaardige parallel in de wijze waarop Marx de filosofie bekritiseert en wil overstijgen en zijn kritiek op het representatieve karakter van de wetgevende macht in de burgerlijke maatschappij. Hij ziet een bete93

kenisovereenstemming tussen het abstrakte, 'voorstellende' karakter van filosofische begrippen die op een platoonse wijze worden gehypostaseerd en de wijze
waarop zelfstandige politieke organen verondersteld worden het werkelijke volk
te vertegenwoordigen. De parallel tussen de mosofische illusie dat begrippen de
werkelijkheid als totaliteit vertegenwoordigen en de 'politieke leugen' dat de
staat het algemeen belang vertegenwoordigt, is voor Marx een exemplarisch
voorbeeld van hoe in het abstrakte karakter van de filosofie, die op louter spekulatieve wijze tegenstellingen verzoent, een werkelijke tegenstelling tussen
denken en werkelijkheid tot uitdrukking komt.
In het nu volgende willen we eerst laten zien, hoe de parallel tussen filosofische
representatie en politieke vertegenwoordiging bij Marx ligt, en op welke wijze
hij de kritiek op beide met elkaar verweeft.

3.1.1. De filosofische representatie

'uitdrukking zijn van ...', 'weerspiegeling' en dergelijMarx'
analyses een dubbelslachtige betekenis. Enerzijds hebben
ke verkrijgen in
ze de betekenis die Marx toeschrijft aan de filosofische opvatting van begrijpen;
het gaat dan om de aan de voorstellingen toegeschreven eigenschap, dat zij hun
objekt vertegenwoordigen zoals in een representationistische kentheorie. Weliswaar valt Marx die opvatting van representatie aan; maar hij doet dat niet vanuit
een ander begrip van filosofische kennis, - dat wil zeggen een nieuw inzicht in
de eigen aard van de filosofische problematiek -, maar door het filosofische begrip zelf als onwerkelijk, metafysisch en dergelijke af te wijzen. Anderzijds hebben die termen een betekenis binnen Marx' eigen positieve theorie (of aanzet
daartoe). De betekenis is, dat voorstellingen, hoe spekulatief filosofisch die naar
inhoud ook mogen zijn, toch steeds werkelijke uitingen van reele subjekten in
specifieke maatschappelijke verhoudingen zijn. Deze voorstellingsinhouden maken in die zin deel uit van de realiteit, die zelf ook weer als het pr6-reflexieve
uitgangspunt van de voorstellingen intentioneel aan de voorstellingsinhoud verbonden blijft. De werkelijkheid is zo steeds de reele 'Voraussetzung' van ook het
meest abstrakte filosofische begrip, dat Marx louter als een reflexie van die vooronderstelde werkelijkheid beschouwt.
Hij drukt dit zelf ook hier weer uit in het onderscheid van de esoterische en exoterische betekenis van de filosofie. Het esoterische is wat de filosofie voor zichzelf wit betekenen, namelijk de ontwikkeling van het logische begrip in de werkelijkheid zelf terug vinden. Maar daarin ziet hij niet de ware inhoud of betekenis van de filosofische begrippen: 'de inhoud ligt in het exoterische deel ... aan
de exoterische zijde is het, dat de eigenlijke ontwikkeling plaats vindt' (9). Dat
betekent dus, dat voor Marx de ware betekenis van de filosofie niet datgene is
wat ze voor zicllzelf zegt te zijn, maar het feit dat die begrippen, voorstellingen
en dergelijke verwijzen naar, uitdrukking zijn van een andere, niet-filosofische
De termen 'representeren',
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realiteit. Dit kan zelfs zo ver gaan - en in Hegels filosofie is dat voor Marx de
grondstruktuur-, dat juist de onwaarheid van het filosofische begrip uitdrukt
hoe de werkelijkheid in waarheid is. Precies door het tegendeel te zeggen van wat
is, drukt de filosofie uit wat is. Zeer pregnant komt dit naar voren in de volgende
tekst: 'De identiteit van de burgerlijke en de politieke standen was de uitdrukking van de identiteit van de burgerlijke en politieke maatschappij (zoals die in
de middeleeuwen bestond, H.v.E.). Deze identiteit is verdwenen. Hegel vooronderstelt haar als verdwenen. Wanneer de identiteit van burgerlijke en politieke
standen de waarheid zou uitdrukken, zou ze slechts een uitdrukking van de
scheiding van burgertijke en politieke maatschappij kunnen zijn ! of veeleer de
scheiding van de burgerlijke en politieke standen drukt de ware verhouding van

de burgerlijke en politieke moderne maatschappij uit' (10). Marx zegt daarmee
niet eenvoudigweg dat Hegels filosofie onwaar is, maar hij vangt haar op een
'kontradiktie': de vooronderstellingen waarvan die filosofie uitgaat en waarvan
ze de uitdrukking is, onthullen haar onwaarheid, maar ze legt zelf die vooronderstelling bloot. Hegel wil de eenheid, maar drukt daarin de scheiding uit.
De specifieke vorm waarin de werkelijkheid in de inhoud van de voorstellingen
wordt bereflekteerd, beantwoordt volgens Marx aan specifieke wijzen waarop
subjekten zich tot de werkelijkheid verhouden. Voor hem zijn filosofische voorstellingen primair in die zin uitdrukkingen of representaties van de werkelijkheid,
ze representeren specifieke vormen van denken, ze zijn voorbeelden of exemplaren van theoretische aktiviteit. Ook de beste filosofie is en blijft steeds een
bepaalde wi/ze van denken of voorstellen; ze is een moment in de totaliteit van
het denk- en begripsvormingsproces en niet die totaliteit zelf.
Men kan van de hegeliaanse filosofie, zoals Marx die ziet, zeggen, dat zij meent
de werkelijkheid te representeren (begrijpen, uitdrukken) in haar beeld van de
werkelijkheid, dus door iets anders dan de werkelijkheid zelf.Dat andere, het
filosofische begrip, wordt voor de werkelijkheid zelf uitgegeven. Marx herhaalt
dat enige malen uitdrukkelijk: 'De werkelijkheid wordt niet als zichzelf, maar als
een andere werkelijkheid uitgesproken ..... De idee wordt versubjektiveerd, en
de werkeli)ke verhouding van gezin en burgerlijke maatschappij wordt als haar
innerlijke imaginaire aktiviteit opgevat ...... Wanneer echter de idee versubjektiveerd wordt, worden hier de werkelijke subjekten, burgerlijke maatschappij,
gezin, toevallige omstandigheden, willekeur etc. tot onwerkelijke, iets anders
betekenende, objektieve momenten van de idee' (11). Door Hegel wordt 'op
onkritische wijze een empirisch bestaand iets als de werkelijke waarheid van de
idee opgevat; hij wil niet het empirisch bestaande tot zijn waarheid, maar de idee
tot een empirisch bestaan brengen' (12). Uit het voorafgaande is duidelijk, dat
voor Marx dit representeren van de werkelijkheid in een wijsgerige voorstelling
een illusie is. Omdat deze illusie niet wordt doorzien, vervalt de filosofie tot
mystifikaties, tot metafysiche verzelfstandiging van abstrakte aspekten der
werkelijkheid (13). Deze metafysische representatie of mystifikatie van de
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werkelijkheid in een idee is voor Marx op een andere manier toch werkelijke
uitdrukking van de werkelijkheid. Die uitdrukking kan 66k representatie van de
werkelijkheid genoemd worden, maar dan gaat het niet om een representatie in
de betekenis van voorstellen, vertegenwoordigen, in de plaats staan van ..., maar
om representatie in een decl-geheel verhouding. De filosofie representeert de
werkelijkheid niet als totaliteit in een idee, maar is zelf een stukje werkelijkheid
doordat ze een bepaalde wijze van denken en zijn is; ze heeft in die werkelijkheid
een funktie, en in de wijze van uitoefening van die funktie wordt voor Marx iets
van de werkelijkheid zelf zichtbaar. We moeten dus twee betekenisaspekten van
'representeren' onderscheiden. Het eerste heeft de konnotatie van de illusie, dat
filosofische begrippen de werkelijkheid zelf present stellen. Het tweede aspekt is,
dat het filosofische begrip juist door zijn illusionair karakter als deel van de
werkelijkheid een illusie in die werkelijkheid zelf bloot legt of uitdrukt.

3.1.2. De politieke vertegenwoordiging
De metafysiche idee van voorstellen, volgens welke de filosofie de werkelijkheid
in denken representeert is volgens Marx paradoxaal, omdat denken zelf iets in
de werkelijkheid is en als zodanig een reeel onderscheid van gedachte en reele
werkelijkheid veronderstelt. Eenzelfde paradox brengt Marx naar voren in zijn
kritiek op een wetgevende vertegenwoordiging. De wetgevende macht noemt
hij de 'metafysiche staatsmacht', waarin zich de 'gesanktioneerde en wettelijke
leugen van de konstitutionele staat gevestigd heeft, dat de staat het belang van
het volk of dat het volk het staatsbelang is' (14). De staatsinrichting wier wetgevende macht op volksvertegenwoordiging is gebaseerd, (de 'reprasentative Verfassung') zoals in Marx'dagen in Frankrijk en Engeland, is volgens hem 'onverhulde tegenspraak' met zichzelf en daarom de 'open, onvervalste, konsekwente uitdrukking' van deze leugen van de moderne staat (15). (Hij verwijt Hegel dat deze
door zijn mystifikaties en met name door de invoering van de standen als politieke organen meent de tegenstelling tussen staat en burgerlijke samenleving te
kunnen opheffen. Door de standen als politieke vertegenwoordiging te zien vervalst hij de werkelijke problematiek van de vertegenwoordiging).
De kontradiktie die voor Marx in een wetgevende vertegenwoordiging bestaat
is, dat deze tegelijkertijd de werkelijke funktie heeft van wetgeving en de abstrakt-politieke funktie van vertegenwoordiging (16). Wetgeven is een reele
aktiviteit, die bestaat in het beraadslagen en beslissen omtrent aangelegenheden
van de staat als een werkelijk bestaande realiteit (dus niet van de staat als een
soort ideeel verband, of ideble eenheid) (17). De werkelijk effektieve betrokkenheid van de onderdanen of staatsleden bij de staat is hun belang bij de vraag
waarin deze beraadslaging en beslissingen inhoudelijk resulteren. Met andere
woorden, zij zijn niet bij de wetgeving geihteresseerd voorzover deze hen als
volk, als eenheid in de staatsinrichting vertegenwoordigt. Voor Marx is het volk
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- liever nog: alle individuen gezamenlijk (18) -

de staat (19). Het volk behoeft
daarom niet nog eens op bijzondere wijze binnen haar eigen staatsinrichting te
worden gerepresenteerd. De wetgeving is aktiviteit van het volk, en het wetgevende orgaan behoeft dan ook niet het volk te vertegenwoordigen. Voorzover hier nog van vertegenwoordiging kan worden gesproken, ziet Marx dit als
de wijze waarop bijvoorbeeld een schoenmaker in het vervullen van zijn sociale
aktiviteit de mogelijkheden van ieder op een bepaalde wijze realiseert. Doordat
hij mijn schoenen maakt kan ik iets anders doen, realiseer ik mogelijkheden voor
hem en realiseren wij samen de mogelijkheden van onze 'soort' (Gattung) (20).
Het wetgevende lichaam vertegenwoordigt dan op diezelfde wijze, niet door
voorstelling van iets anders te zijn dan ze is - de voorstelling van het volk als
politieke eenheid, als 'alheid', totaliteit -, 'maar door wat ze is en doet' (21).
Evenmin als de filosofie de werkelijkheid als totaliteit kan voorstellen omdat zij
funktie en deel van de werkelijkheid is, kan de wetgever het volk als eenheid vertegenwoordigen, omdat hij funktie en deel van het volk is. Maar zoals het wezenlijk is aan de filosofie, dat ze in een abstrakt systeem tot voltooiing komt, behoort het ook wezenlijk tot de mystifikatie van de staat, als hij zich van de maatschappij onderscheidt, dat de wetgevende macht in haar abstrakt representatieve
funktie wordt voorgesteld als de totaliteit van de politieke staat (22) en niet als
een reele funktie van het volk, dat daarnaast nog vele andere funkties te vervullen heeft. Het eigene van de demokratie is bij Marx 'dat hier de staatsinrichting
in het geheel nog slechts utn bestaansmoment van het volk is, dat niet de politieke organisatie voor zich de staat vormt' (23), hetgeen blijkbaar wil zeggen,
dat het volk als zodanig reeds de staat is, dat de staat slechts een vorm is waarin
het volk zich organiseert en dat deze niet gegrond is in een op zich staande politieke macht. Elke aktiviteit en struktuur heeft hier alleen die betekenis welke
haar krachtens haar reale funktie toekomt: 'in de demokratie verkrijgt geen der
momenten een andere betekenis dan hem toekomt. Elk is werkelijk slechts
moment van het gehele volk (demos)' (24). En representatie is voor Marx nu
juist dat iets iets anders betekent dan wat het zelf is of doet.

De tegenspraak tussen

effektief

wetgeven en ideeel vertegenwoordigen wordt
door Marx ook nog uitgewerkt als tegenstelling tussen willen en weten (25). De
wetgeving door een volksvertegenwoordiging hangt direkt samen met de scheiding van wetgevende en uitvoerende (of regerings-) macht. In de regering ligt
voor Marx de werkelijke politiek macht; hier is de wil op eigenlijke wijze werkzaam, als praktische energie. In de van haar onderscheiden wetgeving is de wil
echter op theoretische wijze aktief (26): de wet geldt hier niet als het produkt
van de wil, maar de wil is er op gericht de werkelijke wet te vinden en te formuleren. Dit houdt een duidelijke verwijzing in naar de wetgevers van Rousseau's
Contrat Social, die niet de algemene wil van het volk vormen, maar aan het volk
de wetten moeten aanbieden die als uitdrukking van zijn wil kunnen gelden (27).
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Maar de suggestie die Marx erin legt is, dat de wetgevende macht als vertegenwoordiging van het volk toch niets anders doet dan de wet vinden, die de rege.
ring wenst. Ook in die zin is ze de uitdrukking van iets anders dan wat ze zelf is
(of zegt te zijn): ze is niet het volks als wetgever maar de mystifikatie van een
tegenover de maatschappij verzelfstandigde staat, van een tegenover het volk

eigenmachtige regering (28).

3.1.3. Filosofische ideetn als uitdrukking van een irrationele werkelijkheid
Zoals we zagen wordt volgens Marx in Hegels rechtsfilosofie deze leugen van de
moderne staat niet aan het licht gebracht, maar onder de mystificerende mantel
van de filosofische opvatting van begrijpen toegedekt. Juist omdat Hegels filosofie de leugen niet doorziet drukt ze haar uit; ze representeert haar door wat ze
is, niet door wat ze aan betekenis uitspreekt. De staat en de hegeliaanse filosofie z#n dezelfde leugen. De 'leugen' is niet hetzelfde als onwaarheid, maar is de
op een bepaalde manier bereflekteerde, namelijk ontkende waarheid. De kontradikties waarin zo'n leugenachtige filosofie zich verstrikt, zijn voor Marx dan ook
geen uitdaging om ze filosofisch op te lossen, maar hebben voor hem de betekenis, dat daarin de waarheid doorschemert. In die kontradikties onthult de filosofie dat ze de uitdrukking is van iets anders dan wat ze beweert: ze is uitdruk-

king van een kontradiktievolle werkelijkheid en niet de representatie van een
zich manifesterende Idee. Zo'n filosofie is de leugen waarmee de werkelijkheid
zichzelf in illusies koestert. Denken dat met zichzelf in tegenspraak komt geldt
voor Marx daarom niet zozeer als vals of onwaar, maar als ware uitdrukking van
een kontradiktorische werkelijkheid. Zo is Hegels negatie van de irrationaliteit
van de werkelijkheid - zijn stelling dat de werkelijkheid redelijk is - de ware
uitdrukking van de onredelijkheid van de werkelijkheid, juist omdat zij met de
werkelijkheid in tegenspraak is: 'Dass das Vernunftige wirklich ist, bewegt sich
eben im Widerspruch der unvernunftigen Wirklichkeit, die an allen Ecken das
Gegenteil von dem ist, was sie aussagt, und das Gegenteil von dem aussagt, was
sie ist' (29). Het merkwaardige van Marx' opvatting is, dat een filosofie die
uitdrukking is van een irrationele werkelijkheid nooit waar begrip kan zijn.
Alleen wanneer de werkelijkheid zelf zich ontwikkelt tot een in zich rationele werkelijkheid, kan er pas van een waar begrip van die werkelijkheid sprake
zijn: 'de werkelijkheid moet er zelf naar streven zich tot gedachte te brengen' (30).
Vanuit de filosofie kan men weliswaar tot besef komen van de irrationaliteit van

de werkelijkheid, van de tegenstelling tussen de werkelijkheid en 'zijn' idee zoals
dat in de filosofie is ontwikkeld. In dat besef wordt echter die tegenstelling niet
verzoend of opgeheven. Het filosofisch idee kan geen rechtvaardiging inhouden
en evenmin een recept leveren voor hoe die werkelijkheid in realiteit moet zijn of
zich zal (moeten) ontwikkelen. De tegenstelling tussen de werkelijkheid en 'zijn'
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idee is voor Marx niet simpelweg die tussen een empirische verschijningsvorm en
een dieper liggend wezen (het ware begrip) of tussen feit en norm. Van de ene
kant is het idee juist niet het begrip van de werkelijkheid, omdat het beeld is van
de filosofie omtrent een als rationeel gestipuleerde werkelijkheid. Van de andere
kant is het wel degelijk uitdrukking van de werkelijkheid zoals die in zijn vervreemding bestaat: de filosofie is namelijk zelf een deel van de werkelijkheid, en
het filosofische idee is het adekwate beeld dat de werkelijkheid precies als
vervreemd van zichzelf heeft.
Hiermee raken we een van de meest problematische maar tegelijk interessante
punten met betrekking tot de filosofische konsekwenties dn vooronderstellingen
van Marx' opvattingen over de mogelijkheden van het kennen. We zien dat Marx
enerzijds ontkent dat de filosofische begrippen en ideeen een waarheid en geldigheid hebben, die ze zouden ontlenen aan hun plaats binnen het filosofische discours. Beroep op wijsgerige evidenties, methoden en dergelijke, kortom een
immanent verstaan van de filosofie vanuit de filosofie, is voor Marx niet voldoende om de betekenis van een filosofie aan het licht te brengen. Meer positief stelt
Marx anderzijds dat de filosofie (met name die van Hegel) de adekwate uitdrukking is van de historische werkelijkheid die haar voortbrengt. Door haar als die
uitdrukking op te vatten wordt de werkelijkheid in zijn irrationaliteit aan het
licht gebracht en wordt tegelijk het ideologische karakter van de filosofie die de
rationaliteit van de werkelijkheid als idee uitspreekt, doorzichtig (31). Centraal
in deze stellingname staat nu Marx' uitspraak over de irrationaliteit, c.q. het in

zichzelf vervreemd zijn, van de werkelijkheid. Het is duidelijk dat Marx dit
konsept ontleent aan de filosofie van Hegel, zij het als de omkering van Hegels
opvatting van de werkelijkheid als in zich redelijk. De stelling dat de werkelijkheid het tegendeel is van het in de filosofie ontwikkelde begrip van die werkelijkheid, is bij Marx, zeker in zijn vroege kritieken, niet gebaseerd op een empirische vergelijking van werkelijkheid en idee. Ze is evenmin slechts de singuliere
bewering dat de hegeliaanse filosofie niet overeenstemt met de werkelijkheid of
lijdt aan interne kontradikties.
In de Doktorsdissertatie is deze stelling nog primair de konsekwentie van een
voorstelling omtrent de verhouding van denken en werkelijkheid, die bij voorbaat het begrip van waarheid of het begrijpbaar zijn van de werkelijkheid uitsluit.
De stelling is de theoretische konsekwentie van Marx' negatieve filosofiekritiek.
Wanneer men deze opvatting van Marx omtrent de irrationaliteit van de werkelijkheid wijsgerig tracht te verstaan of te begrijpen als een verder voeren van de
hegeliaanse filosofie, kan die opvatting niet anders dan als uitermate spekulatief
en 'diep-wijsgerig' overkomen. Marx is zeker in zijn zeer vroege periode niet ongevoelig geweest voor spekulatieve diepzinnigheid, maar het lijkt ons, dat reeds
in de Doktorsdissertatie deze stelling van de irrationaliteit van de werkelijkheid
voor Marx geen spekulatief-wijsgerige betekenis, maar een praktisch-kritische
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funktie had. Als theoretische konsekwentie van zijn kritische stellingname doet
ze geen aanspraak op waarheid, maar is ze voor zichzelf uitdrukking van de reaktie van de werkelijkheid tegen de filosofie. Het spekulatieve karakter is dan zelf

slechts een onvermijdelijke schijn.
In de 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts' wordt deze tegenspraak van de filosofie al iets bewuster in de taal van een positieve theorie omgebogen. Het tegenspreken van de filosofie is niet meer een louter 'existentiale daad', maar is
de poging, om intern filosofische kontradikties aan te wijzen en die dan te verklaren vanuit specifieke tegenstellingen in de werkelijkheid zelf. Een enkel maal

komt Marx zelf uitdrukkelijk tot dit besef, bijvoorbeeld waar hij zegt: 'De
hoofdfout van Hegel bestaat erin, dat hij de tegenspraak van de verschijning als
eenheid in het wezen, in de idee opvat, terwijl juist iets diepers zijn wezen is, namelijk een wezenlijke tegenspraak' (in de volgende paragraaf zullen we zien dat
dit 'diepere' geen wijsgerige diepzinnigheid is, maar de 'nuchtere konstatering'
dat een wezenlijke tegenspraak de werkelijke, en niet begrippelijk te verzoenen
tegenspraak of strijd is van twee wezenlijk tegengestelde zaken). Even verder zegt
Marx: 'De waarachtig filosofische kritiek van de huidige staatsordening wijst niet
slechts tegenspraken als bestaand aan, maar verklaart ze, begrijpt hun ontstaan,
hun noodzakelijkheid. Ze vat ze in de voor hen eigen betekenis. Dit begrijpen
bestaat er echter niet in, zoals Hegel meent, om overal de bepalingen van het
logische begrip terug te vinden, maar in het vatten van de eigen logika van het
eigensoortige objekt' (32).
In de volgende paragraaf zullen we zien dat Marx de kontradikties van Hegels
staatsfilosofie verklaart uit het feit dat ze de synthese wil zijn van de middeleeuwse staatsopvatting en de daarmee strijdige realiteit van de moderne maatschappij. Ze is daarmee de louter abstrakte voorstelling van de wijze waarop die
maatschappij zelf zijn reele tegenstellingen in een louter abstrakte eenheid tracht
op te heffen; ze is aldus een moment in de strijd van de moderne maatschappij
met zijn eigen verleden, een strijd tussen twee verschillende maatschappijvormen.
We zullen nu nagaan hoe die parallel van de abstraktheid van de filosofische
voorstelling en van de moderne staat door Marx wordt uitgewerkt.

3.2. Het abstrakt dualisme van de moderne staat en van Hegels denken
Reeds meermalen zijn we

tie' en

in aangehaalde teksten gestoten op de termen 'abstrak'abstrakt', die in Marx' kritiek een centrate funktie hebben. De betekenis

die deze termen in de Doktorsdissertatie hebben kan men als volgt schematiseren:
Marx stelt abstraktie vrij letterlijk voor als het losmaken, het afzonderen van het
algemene begrip o f wezen uit het konkreet bestaande reele iets of subjekt. Het
resultaat van deze begrippelijke afzondering is het ontstaan van twee abstrakta:
het algemene begrip of algemene wezen en het individueel bestaande iets, dat,
beroofd van zijn 'wezen', zelf nog slechts een 'abstrakt Einzelnes' is. De tegen100

stelling van algemeen wezen en bijzondere existentie is voor de filosofie zelf weer
een abstraktum, voor Marx is dit abstraktum echter uitdrukking van de reele
spanning van de filosofie als de strijd om de werkelijkheid tot begrip of tot rede
te brengen tegen de weerbarstigheid van die werkelijkheid in. Het abstrakte heeft
hier een drietal betekenissen:
1)
het begrippelijke of algemene (het abstrakte wezen)
2) de voorstelling van het konkreet individuele als beloofd van zijn algemene
wezen of rationele inhoud
3)
dit onderscheid zelf is weer abstrakt, precies voorzover het filosofisch
wordt voorgesteld; ofwel: het filosofisch begrip van het onderscheid is abstrakt tegenover datgene wat het uitdrukt: namelijk de reale strijd van den-

ken en zijn.

In die derde betekenis komt weer die merkwaardige betekenisverschuiving naar
voren, die wanneer ze niet doorzien wordt, Marx' houding ten aanzien van de
filosofie zo paradoxaal maakt. Enerzijds betekent de abstraktheid van begrippen
voor Marx, dat ze louter gedachtedingen zijn, theoretische konstrukties, die als
voorstellingen van de werkelijkheid zelf onderscheiden zijn. Het gaat dan om een
onderscheid van abstrakt en konkreet, dat niet zonder meer als een tegenstelling
mag worden opgevat. Er ontstaat een kontradiktie, wanneer dat onderscheid
wordt ontkend of als identiteit wordt uitgesproken, zoals Hegel volgens Marx
doet. Door de identiteit van denken en werkelijkheid te stellen verhypostaseert
Hegel volgens Marx zijn abstrakte algemene begrippen en stelt ze juist als zelfstandigheden tegenover de konkrete werkelijkheid: in zijn filosofie zou het
abstrakte als iets konkreets en het konkrete als iets abstrakts worden genomen.
Waar Marx het onderscheid van het algemene begrip en de voorstelling van het
konkreet individuele zo benadrukt beweert hij precies het omgekeerde van wat
voor Hegel juist het wezenlijke is van het begrip objektiviteit; een zaak naar zijn
eigen wezen begrijpen, is voor Hegel uiteraard, dat men die zaak naar zijn begrip
vat. Daarbij is het begrip als zodanig reeds een overstijgen van de tegenstelling
van algemeen en bijzonder zoals die hier door Marx naar voren wordt gebracht,
waarbij het begrip louter als een algemene voorstelling van iets reeel-konkreets
wordt opgevat. Voor Hegel zijn de bijzondere begripsbepalingen
tegenover het
begrip van de zaak iets abstrakts, en daarmee is er in het begrip zelf een onderscheid van algemeenheid en bijzonderheid; maar het begrip als de eenheid van die
bepalingen kan niet meer in een tegenstelling tot de zaak zelf gedacht worden
(33). Door Marx wordt nu juist deze opvatting van het begrip toch weer als een
hypostasering tegenover het konkreet-individuele bekritiseerd. Dat is Marx'
begrip van de 'verzelfstandigde abstraktie', zoals we die in de bovenstaande eerste
twee betekenis-elementen aanduidden: het algemene wezen als iets zelfstandigs
voorgesteld tegenover het konkreet individuele. Volgens Marx is deze tegenoverstelling van het algemene en individuele nu niet louter het abstrakte (theoretische) produkt van de filosofie, maar is deze opvatting van abstraktie zelf het
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produkt of

de uitdrukking van een reele tegenstelling. Deze hypostasering van
het abstrakte, die de tegenstelling van het abstrakte en konkrete impliceert, zou
plaats vinden in de werkelijkheid zelf, en de filosofie zou alleen maar de abstrakt-theoretische voorstelling daarvan zijn.

In de 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts' gebruikt Marx ongeveer hetzelfde
geheel van betekenissen van 'abstraktie' met betrekking tot de staat, voorzover
daarin een onderscheid is van vorm en inhoud, een niet samenvallen van het algemene (belang) en het bijzondere (belang). De 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts'
verschilt met de Doktorsdissertatie daarin, dat Marx nu de filosofische problematiek van abstrakt en konkreet, of van algemeen en bijzonder,
niet opvat als de uitdrukking van een reele regenstrijdigheid in de werkelijkheid
als zodanig, maar als de uitdrukking van een specifieke tegenstelling van een bepaalde historische situatie. Daardoor heeft naar wij menen de volgende verschuiving in Marx' denken plaats: de problematiek die voortkomt uit de representationistische opvatting van abstraktie die Marx aan de filosofie toeschrijft wordt
door hem niet langer als een waarachtig probleem gezien, maar als de louter abstrakt4heoretische uitdrukking van de werkelijke problematiek van de verhouding van het algemene en bijzondere in de burgerlijke maatschappij. Het voortdurend naar voren halen van het abstrakt filosofische (on)begrip van die verhouding heeft daarbij dan een dubbele funktie. Marx probeert enerzijds door het tegenspreken en belachelijk maken van de filosofische voorstellingswijze (34) te
verduidelijken wat het werkelijke karakter van die verhouding is en anderzijds te
verduidelijken waarom die verhouding zich niet toevalligerwijze juist in die filosofische mystifikaties verhult. Daarbij bedient hij zich van kategorieen waarin
de uitwendige tegenstelling van staat en maatschappij niet als de uitdrukking
van een inwendig-begrippelijk onderscheid wordt gedacht, maar als een redle wezenlijke tegenstelling wordt verondersteld.

Onder 'demokratie' verstaat Marx een staatsvorm waarin er geen werkelijk onderscheid bestaat tussen het algemene belang en de bijzondere belangen. In alle
staatsvormen buiten de demokratie ziet Marx dit onderscheid als een werkelijk
onderscheiden zijn van de staat als het algemene, formele (= politieke) principe
van de samenteving en het leven van de burgers met hun eigen belangen en relaties als het bijzondere, materiele of inhoudelijke principe. Hij zegt: 'in alle nietdemokratische staten is de staat, de wet of de Constitutie (Verfassung) het heersende beginsel zonder dat hij werkelijk heerst, dat wil zeggen hij doordringt niet
materieel de inhoud van de overige niet-politieke sferen' (35). In de niet-demokratische staten bestaat de staat volgens Marx slechts als politieke staat, als louter staatsvorm onderscheiden van en in tegenstelling tot de werkelijke interessen
van de burgers. Hij noemt een dergelijke staat ook abstrakte staat: het is de staat
die het algemene representeert, maar het niet werkelijk is; als onderscheiden van
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de inhoud is ze een bijzondere instelling maar 'met de betekenis van het al het
bijzondere beheersende en bepalende algemene (36).
Deze abstrakte staat, die beweert het algemene wezen te zijn, maar in haar onderscheiden zijn van de werkelijke belangen van het volk slechts als een eigen
bijzondere werkelijkheid bestaat, berooft tevens de individuele mens van zijn
werkelijke, sociale, wezen: 'De politieke sfeer was de enige staatssfeer in de staat,
de enige sfeer waarin zowel de inhoud als de vorm het gemeenschapswezen tot
inhoud had (Gattungsinhalt war) en het waarachtig algemene was; maar dit
geschiedde dan tegelijk zo, dat de andere sferen hiertegenover stonden, zodat hun inhoud tot een formele en bijzondere werd' (37). Dit formele en bijzondere staat tegenover de 'Gattungsinhalt; een term die het waarachtig en specifiek
menselijke aanduidt, dat wil zeggen, de universaliteit van de menselijke mogelijkheden waaraan de individuen deelhebben door lid van de gemeenschap te zijn.
In de abstrakte staat is dat wezenlijke aspekt van het menszijn tot een soort monopolie van de staatsorganen geworden. Het private bestaat tegenover de abstrakte staat nog slechts als het louter private, als het louter aardse, materiale
en bijzondere tegenover de 'hemel van zijn algemeenheid' 08). De politieke staat
is als 'de religie van het volksleven' de werkelijke vervreemding van de mens en
maakt het individu zelf tot een abstraktum.
In de middeleeuwen is volgens Marx deze tegenstelling van staat en het private
leven nog niet in de staatsvorm zelf tot uitdrukking gekomen. De staat is hier
direkt het algemene, waartegenover de privaatpersonen nauwelijks enige werkelijke vrijheid bezitten. 'De middeleeuwen waren de demokratie van de onvrijheid' (39), waarmee Marx bedoelt dat de individuen in hun relaties hier totaal
bepaald werden door algemene strukturen die voor hen politieke en religieuze
betekenis hadden en waartegenover zij als privaatspersonen geen eigensoortige
rechten hadden te laten gelden: de staat was hun werkelijke sociale wezen, privaatrecht en publiekrecht vallen samen (40).
In de moderne staat is de tegenstelling van het algemene en bijzondere, van politieke staat en burgerlijke maatschappij een werkelijke tegenstelling geworden en
ook als beginsel in de staatsvorm zelf gerealiseerd. De verzelfstandiging van de
private sfeer tegenover de staat maakt de staat tot een louter politieke vorm,
maar berooft ook de burgerlijke samenleving van zijn politieke betekenis. Marx
spreekt hier van de 'abstraktie van het privdleven' en de 'abstraktie van de politieke staat' of van 'de staat als zodanig'; deze abstraktie is specifiek voor de moderne staat, die dan ook een 'abstrakt dualisme' is (41). Vanuit de samenleving is
dit dualisme ook als volgt te karakteriseren: De moderne samenleving is volgens
Marx louter formeel een eenheid; materieel - dat wil zeggen naar de onmiddellijke struktuur die aan haar verschijningsvorm ten grondslag ligt - is ze echter
een atomisme van private belangen en belangentegenstellingen. In een dergelijke
verhouding kan de eenheid - ofwel de illusie van een algemeen belang - niet anders bestaan dan als een geisoleerde vorm, een bijzondere politieke struktuur
tegenover de werkelijke samenleving.
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De abstrakte staat is voor Marx, evenals het filosofisch begrip, een paradoxale
werkelijkheid. Hij is een bijzondere werkelijkheid, reeel onderscheiden van de

overige werkelijkheid, maar zegt wel de totale werkelijkheid, de algemeenheid
te betekenen. Hij wil als iets bijzonders het algemene zijn. De staat is niet het

werkelijke

wezen van de samenleving (het volksleven), maar het abstrakte, los-

gemaakte en verzelfstandigde wezen; en het volk in zo'n staat is het van zijn wezen beroofde, vervreemde volk, een massa van private. individuen. Het abstrakte

dualisme van de werkelijke moderne staat is zijn 'onwezen', dat wil zeggen zijn
wezen is het imgekeerde van het ware wezen van een werkelijke en vrije demokratie, waar het politieke en private een wezenlijke en werkelijke identiteit vormen
en slechts 'in abstrakto', begrippelijk, te onderscheiden zijn. In de moderne staat
vormen beide slechts een uitwendige eenheid en een werkelijke tegenstelling. De
politieke staat, die als de identiteit wordt voorgesteld, is in werkelijkheid slechts
deel van een verscheurd geheel, dat met de andere delen wet in een wisselwerking van elkaars tegendelen - een 'Re flexionsverhiiltnis' (42) - staat, maar er
daarom ook werkelijk van onderscheiden is.
Het abstrakte dualisme van de moderne werkelijkheid is voor Marx aldus het in
de werkelijkheid onderscheiden zijn van twee zaken die in wezen alleen maar als
louter abstrakta, louter theretisch onderscheiden kunnen of behoren te zijn.

De abstraktie in de werkelijkheid (de scheiding van het publieke en private)
beantwoordt aan hetzelfde schema als de abstraktie van het denken, dat het algemene van het bijzondere, konkrete scheidt. Het algemene begrip vindt in de
abstrakte staat, de voorstelling van de irrationele konkrete werkelijkheid vindt
in de geprivatiseerde burgerlijke maatschappij zijn pendant; en het theoretisch
verzelfstandigde onderscheid van de twee eerste abstrakta vindt zijn tegenhanger
in de reele scheiding van staat en burgerlijke maatschappij. Beide schema's lopen
parallel, maar hun inhouden staan weer als een soort tegenstelling tegenover elkaar: de abstrakta van de voorstelling staan tegenover de reale abstrakta van de
maatschappelijke struktuur zelf. Het verwijt aan de filosofie van Hegel wordt
ook zo geformuleerd, dat zij deze beide soorten van abstrakt onderscheid met elkaar verwisselt. Datgene wat onderscheiden wordt in het denken wordt als redel
onderscheid gesteld en krijgt zo het karakter van wezensnoodzakelijkheid; en,
terwijl het reael onderscheid als werkelijkheid van de idee wordt beschouwd,
wordt het ook weer in het denken ophefbaar.
Zo stelt Marx dat Hegel het onderscheid van staat en burgerlijke maatschappij
als een onderscheid van de idee, en daarom ook als redelijk en inzichtelijk vat.
Hun ware verhouding zou daarin bestaan, dat de staat als zelfstandige sfeer het
immanente doel van de burgerlijke maatschappij zou zijn. Weliswaar bestaat
voor Hegel de staat feitelijk 66k als staatsmacht tegenover de partikuliere burger.
Hegel gebruikt daarvoor de term 'Susserliche Notwendigkeit'. Voor Marx is
zo'n uitdrukking een typisch voorbeeld van de dubbelslachtigheid en onwaarachtigheid van Hegels rechtsfilosofie. Want enerzijds wordt daarin erkend, dat de
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tegenstelling van staat en burger niet louter een toevalligheid is, maar een fundamenteel aspekt van de samenleving; het 'uiterlijke' en 'noodzakelijke' onderkennen het konfliktueuze karakter van die tegenstelling. Marx stelt daarom, wanneer

Hegel over de ondergeschiktheid en afhankelijkheid van de privaatrechtelijke
sfeer ten aanzien van de staat spreekt: "ondergeschiktheid' en 'afhankelijkheid'

zijn de uitdrukkingen voor een 'uitwendige', afgedwongen, schijnbare identiteit,
waarvoor Hegel terecht als hun logische uitdrukking de 'uitwendige noodzakelijkheid' gebruikt'. Maar anderzijds wordt door Hegel vanuit de idee van de staat
gesteld, dat die tegenstelling, die afhankelijkheid, die dwang en dergelijke slechts
tot de uitwendige versch#ningsvonn van die idee behoren en dat ze daarom niet
het 'ware innerlijke wezen' van die verhouding van staat en burgerlijke maatschappij bepalen. Voor Marx is die uitwendigheid nu juist iets, dat het innerlijke
wezen niet onberoerd laat, maar geweld aandoet: 'Juist omdat 'ondergeschiktheid' en 'afhankelijkheid' uitwendige, het zelfstandige wezen verengende en hem
tegenstrijdige verhoudingen zijn, is de verhouding van het 'gezin' en de 'burgerlijke maatschappij' tot de staat die van de 'uitwendige' noodzakelijkheid', van
een noodzakelijkheid die tegen het innerlijke wezen van de zaak in gaat' (43).
'Uitwendige noodzakelijkheid' is daarom bij Hegel in Marx' ogen een terminologie, die datgene wat ze uitdrukt (het konflikt, de tegenstelling) tegelijkertijd
vanuit een spekulatief idee ontkent. Op die manier zou Hegel door een louter
begrippenspel de reale tegenstelling van staat en maatschappij doen omslaan in
een wezenlijke eenheid. Een dergelijke dialektische identiteit van 'Susserliche
Notwendigkeit' en 'immanenter Zweck' is voor Marx niet reeel mogelijk, omdat
de reele veronderstelling van die dialektiek juist de niet-identiteit van staat en
maatschappij is. In werkelijkheid wordt de eenheid door de staat afgedwongen.
Die eenheid is daarom niet identiteit, maar 'ausserliche Notwendigkeit', met de
konnotatie van onvrijheid en dwang: 'Hegel wil overal de staat presenteren als
de verwerkelijking van de vrije geest, maar in werkelijkheid lost hij alle moeilijke
konflikten op door een natuurnoodzakelijkheid, die in tegenstelling tot de vrijheid staat' (44).
Hegel slaagt er niet in vrijheid en uitwendige dwang met elkaar te verzoenen of
tot een eenheid te bemiddelen, omdat volgens Marx werkelijke tegenstellingen
niet met elkaar bemiddeld kunnen worden (45). Dat Hegel een dergelijke bemiddeling toch tot stand tracht te brengen is het foutieve gevolg van een tweetal
verwisselingen: enerzijds wordt een onderscheid binnen het bestaan van 66n wezen verwisseld met de verzelfstandigde abstrakties van dat onderscheid, en anderzijds wordt een dergetijk abstrakt onderscheid verwisseld met de werkelijke
tegenstelling van zich wederkerig uitsluitende wezens. Zowel aan het abstrakt
dualisme van de moderne staat als dat van Hegels denken ligt zo een verwisseling
van 'Unterschied der Existenz' en 'Unterschied der Wesen, zweier Wesen' ten
grondslag (46). Marx verduidelijkt dit door een vergelijking met het middeleeuwse 'werkelijk dualisme'. Het werkelijke dualisme van de middeleeuwen (47)
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een onderscheid binnen de existentie zelf, dat wit zeggen een
abstrakt onderscheid, dat zich niet in een werkelijke tegenstelling verobjektiveert. Van een tegenstelling van algemeen en bijzonder belang, van hemel en

blijft voor Marx

aarde, staat en volk etc. is hier alleen maar sprake als abstrakt - dat wil zeggen
theoretisch - onderscheid, want in de werkelijkheid bestaan het algemene en
bijzondere hier niet als bijzondere sferen naast en tegenover elkaar. 'Es gibt
keinen wirklichen Dualismus des Wesens' (48), dat wil zeggen wat een wezenseenheid is kan in de werkelijkheid niet als een reele tegenstelling bestaan. In de
middeleeuwen vormen volgens Marx staat en volk een - zij het onvrije - wezenseenheid: ze is 'demokratie der onvrijheid'. Natuurlijk bestaan hier ook innerlijke
tegenstellingen, maar ze bestaan hier alleen maar onmiddellijk, ze worden niet
erkend, hebben geen recht van bestaan: 'De abstrakte, gereflekteerde tegenstelling behoort pas tot de moderne wereld' (49). Omdat de wezensbepaling van de
middeleeuwse staat eenheid is, kunnen tegenstellingen van burger en staat hier
alleen als toevallig feit bestaan, maar als feiten die niet mogen bestaan en dus

worden onderdrukt.
In de moderne staat heeft de tegenstelling wel recht van bestaan, en wordt zelfs
geacht tot het wezen van de staat te behoren. Maar als een dergelijke tegenstelling wezenlijk is, dan is de staat geen wezenseenheid meer - een werkelijk dualisme van het wezen is niet mogelijk - maar de tegenstelling van twee wezens, die
alleen nog door het abstrakte reflekterende denken als eenheid kunnen worden
gevat. In de reflexie wordt datgene, wat aanvankelijk slechts in theorie als abstrakte momenten te onderscheiden was maar een werkelijke tegenstelling getegenover elkaar geworden is, als verzelfstandigde abstrakta -als extremen
steld en toch als eenheid gedacht. In de ref'lexie wordt aldus datgene wat in werkelijkheid reeds wezenlijk tegengesteld is, weer als wezenseenheid van tegendelen gedacht: 'Hegel valt niet te verwijten dat hij het wezen van de moderne staat
schildert zoals het is, maar dat hij datgene wat is, voor het wezen van de staat
-

uitgeeft' (50). Het begrip 'abstrakt dualisme' draait aldus om de begrippen 'wezen' en 'werkelijkheid'. Van abstrakt dualisme is sprake wanneer deze twee als
abstrakta van elkaar worden afgezonderd (d.i. vervreemding, beroving van het
wezen, verzelfstandiging van de abstraktie); maar waar wezen en werkelijkheid
zelf abstrakta zijn, wordt ook hun onderscheid als louter abstrakt genomen,
verschijnt als 'onderscheid van de idee'. Op deze wijze negeert het abstrakt
dualisme van het denken datgene wat het abstrakt dualisme in werkelijkheid
is: de reele tegenstelling van twee tot elkaars werkelijke extremen geworden abstrakte momenten (51).

Marx' kritiek op Hegels staatsfilosofie is in een moeilijke taal verwoord. Dat
komt doordat hij uitgaande van Hegels eigen terminologie de begrippen zodanig bespeelt (52), dat hij kan laten zien dat ze het tegendeel uitdrukken van wat
ze binnen het filosofisch betoog beweren. Maar het principe van Marx' kritiek
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is eigenlijk zeer eenvoudig. Hij tracht in de tegenstellingen die door Hegels filosofie worden bereflekteerd, de redle grond te vinden voor zijn kritiek op het spekulatieve karakter van die filosofische ref'lexie. Hij doet dit door tegengestelde
extremen niet als de wezensmomenten van een begrippelijke eenheid op te vatten. Zijn kritiek op Hegel is aldus de ontkenning, dat redle tegenstellingen uiteindelijk als reflexieve denkbepalingen kunnen worden opgevat. De maatschappelijke realiteit fungeert zo als de tegenspraak van de spekulatieve filosofie. In
de volgende paragraaf zal blijken, dat Marx daarmee de ziel wegneemt uit wat bij
Hegel een dialektische negatie is.
3.3. De reflexie en haar vooronderstelling
Hegel denkt de tegenstelling van staat en maatschappij als de onderscheiden momenten van een ideele en werkelijke eenheid. Voor Marx is dat denken niet
'voraussetzungslos', omdat het de uitdrukking is van het reele onderscheid van
staat en maatschappij in de moderne samenleving, en daarom ook dat reele onderscheid veronderstelt (voraussetzt).
In tegenstelling tot het begrippelijk karakter van het onderscheid stelt Marx dus

de realiteit van dat onderscheid. Men kan zich afvragen, of dat stellen van die
realiteit voor Marx een logische voorwaarde is die in Hegels filosofie zelf ligt
geitnpliceerd, of dat die realiteit voor hem slechts de retle voorwaarde is voor
het feit, dat die filosofie uberhaupt als een historisch verschijnsel kon ontstaan.
We kunnen die vraag aan het volgende voorbeeld verduidelijken. Wanneer een
filosoof de mogelijkheidsvoorwaarden voor zijn eigen filosofische reflexie tracht
te begrijpen, dan veronderstelt dat realiter, dat hij daar tijd voor heeft, dat hij
zonder meer leeft, redelijk gevoed is, enige koncentratie kan opbrengen en dergelijke. Maar hij hoeft die feitelijke, reele voorwaarden niet als immanente voorvooronderstellingen of als wezensmomenten van het denken als zodanig te stellen. In hoeverre leven een noodzakelijk moment van het denken zelf is, zal
vanuit het begrip van dat denken zelf moeten worden afgeleid. Datzelfde geldt
voor het onderscheid van staat en maatschappij in de rechtsfilosofie. Het filosofisch begrip van dat onderscheid wordt niet uit de realiteit van dat onderscheid
afgeleid; ook al zou de voorstelling van dat onderscheid zonder die realiteit misschien geheel niet bestaan.

Het is niet duidelijk in hoeverre Marx hier reeds een onderscheid zou maken tussen logisch en reeel veronderstellen. Wanneer Hegels filosofie uitdrukking is van
het reale onderscheid van staat en maatschappij, gaat dat onderscheid er inderdaad reed aan vooraf, maar dat hoeft nog niet te impliceren, dat het ook voor de

begripsvorming - in de logische ontwikkeling - als gegeven uitgangspunt moet
worden voorondersteld. Dat zou het feit van het onderscheid tot iets noodzakelijks maken, er bij voorbaat het karakter van wezensnoodzakelijkheid aan verle107

nen, terwijl een dergelijke noodzakelijkheid nu juist alleen door de logische
ontwikkeling tot begrip kan worden gebracht. Later maakt Marx dat onderscheid
wet uitdrukkelijk. In de 'Kritik des Hegelschen Staatsrechts' lijkt hij er zich nog
niet echt bewust van te zijn. Dat Hegels filosofie het onderscheid reeel veronderstelt, maar begrippelijk ontwikkelt, wordt door hem nog als een tegenspraak van
die filosofie naar voren gebracht. Dat Hegel 'de scheiding van de burgerlijke
maatschappij en de politieke staat (een moderne toestand) heeft voorondersteld
en als een noodzakeh7k moment van de idee ontwikkelt, als absolute waarheid
van de rede', noemt Marx een tegenspraak van Hegels filosofie (53).

Door te stellen dat Hegels rechtsfilosofie de reele scheiding van staat en maatschappij veronderstelt, en dat zij daarom dit onderscheid niet begrippelijk kan
opheffen, bindt Marx het denken over de verhouding van staat en maatschappij
aan het domein van wat bij Hegel 'Reflexion' heet. In het filosofisch
systeem van
Hegel is het reflekterende denken het nivo van de gedachtenontwikkeling, waarin
zich de overgang van louter 'Verstandsdenken' naar 'Vernunftdenken' voltrekt.
Volgens de systematische behandeling van deze problematiek in Hegels 'Wissenschaft der Logik' kan het volgende worden gesteld. Als reflekterend is het
denken wezentijk in tegenspraak met zicllzelf en zijn denkinhoud. Het begrip van
die tegenspraak is de grond van het wijsgerig begrijpen, dat een overstijging dient
te zijn van het reflekterende denken (54). De ref'lexie heeft aldus voor Hegel een
bemiddelende rol tussen het louter verstandelijk-voorstellende denken
(55),
dat onderscheidingen en tegenstellingen nauwgezet uiteen wil houden en naast
elkaar tracht te stellen, en het filosofische begrip, dat tot het inzicht in de aard
van de onderscheidingen zelf probeert te komen. Voor Marx echter
blijft filosofie 'Reflexion'; ze kan zich als zodanig niet opheffen, omdat de grond van haar
tegenspraken niet in haar zelf ligt, maar in datgene wat ze als reflekterend vooronderstelt. Om Marx' positie ten aanzien van deze moeilijke materie wat nader
toe te lichten, zullen we eerst een korte uitleg geven van Hegets begrip van reflexie (56).
Hegel ontwikkelt juist vanuit de dialektiek van stellen en veronderstellen zijn begrip van 'Reflexion'. De 'Reflexion' of reflekterende beweging, zoals Hegel die
verstaat, is te vertalen met 'terugbuigen op zichzelf ; het is in zichzelf keren, zodanig, dat dat 'zelf waartoe wordt teruggekeerd niet meer dat onmiddellijke zelf
is vanwaaruit vertrokken werd. In de reflexieve
beweging is het onmiddellijke
losgelaten en kan alleen nog maar als bemiddeld, als resultaat of als negatie van
de beweging worden teruggevonden. De ref'lexie is daarom bij uitstek het domein
van de verdubbeling, van het onderscheid en de negatie, maar ze veronderstelt
de eenheid van wat in haar onderscheiden wordt; immers, ze is
terugkeer tot
zichzelf, ofwel opheffing van de negatie. Zeer vereenvoudigd kan Hegels begrip
van reflexie als volgt worden aangeduid. In de re flexie wordt
datgene wat is
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(Sein) noodzakelijkerwijs in onderscheid van zichzelf gedacht. De wezensbepalingen van het zijn zijn onderscheidingen in dat zijn, die echter dat zijn zelf als
niet-onderscheiden van zichzelf veronderstellen. Als deze volstrekte identiteit
met zich is het berefiekteerde niet in de reflexie, maar is het slechts haar uitgangspunt. Wanneer het re flekterende denken die identiteit stelt, stelt het die
immers als onderscheid: het kan de identiteit slechts stellen als negatie van de
onderscheidingen die het maakt, als negatie van de negatie of als negatie van de
reflexie. Daarom is ref'lexie de tegenspraak in zich: in de wijze waarop ze iets
stelt veronderstelt ze steeds dat het de negatie is van zijn wijze van gesteld of be-

paald zijn. In de reflexie wordt dit onderscheid, deze aan de denkbepalingen (of
kategorieen) inherente negatie, tegelijk gesteld (voltrokken) dn genegeerd. Die
dubbele negatie van de denkbepalingen kan een tweetal vormen aannemen: ze
kan in de voortgang van het denken zelf plaats vinden, dat wil zeggen spekulatief, door over het reflexieve karakter van de kategorieen verder te reflekteren.
In dat geval tracht het denken zijn eenheid en onderscheid met het gedachte in
66n begrip te vatten. De negatie van de reflexieve onderscheiding kan echter ook
als afweer van het in zich reflekterende denken geschieden. In dit geval tracht
de ref'lexie datgene wat ze als verondersteld poneert niet denkend te bepalen,
maar als onmiddellijke gegevenheid, als het louter vooropgestelde uitgangs-

punt van het denken vast te houden. Dit noemt Hegel de uitwendige reflexie
die men ook wel als 'voorstellen' kan karakteriseren (57); Het is een denken dat
zich door iets onmiddellijks, niet gereflekteerds wil laten bepalen: 'bestimmte
Reflexion' (58). Het voorstellende denken tracht in Hegels ogen als het ware de
tegenspraak van zich af te stoten door te weigeren echt te denken; maar het is
evengoed tegenspraak, omdat het zich laat bepalen door datgene wat het als het
bepalende vooropstelt. Het denken kan echter zelf bepalen wat het als bepalend

vooropstelt. Wanneer het op deze manier de tegenspraak in zichzelf vasthoudt en
reflekterend ontwikkelt, is het mogelijk, dat het deze dialektisch tot oplossing
brengt. Het is dan 'bestimmende Reftexion', het is denken dat via de dialektiek
der 'Reflexionsbestimmungen' tot het begrip van de tegenspraak tracht te komen.

'Reflexionsbestimmungen' onderscheiden zich van eenvoudige zijnskategorieen,

doordat in hen de negativiteit van de denkbepalingen als zodanig aan het licht
treedt; die negativiteit betekent onder andere, dat ze als denkbepalingen gedacht
worden, ze zijn betekenissen op zich, 'wezenheden'. Het spekulatieve denken
neemt ze ook als zodanig, en niet als de onmiddellijke uitdrukkingen van wat is.
De fundamentele 'Reflexionsbestimmungen' zijn bij Hegel: identiteit, onderscheid, verschil, tegenstelling en tegenspraak. Wanneer Hegel in het algemeen
over 'Re flexion' spreekt, bedoelt hij evenwel vaak een denkwijze die zich weliswaar uitdrukkelijk van dergelijke kategorieen bedient, maar ze niet in hun eigen
betekenis heeft doordacht en ze niet zelf weer als een reflexieve eenheid heeft
begrepen. Die 'Reflexionsbestimmungen' blijven dan op een uitwendige wijze
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gebruikt en de relaties die door middel van hen worden gedacht blijven dan 'Reflexionsverlialtnisse' van toevallige, uiterlijke gegevens, dat wil zeggen verhoudingen die deze niet als een wezenlijke eenheid begrijpen.
Zo zegt Hegel bijvoorbeeld: 'Die Reflexion (als Susserliche) nimmt alle Gegensatze isoliert; sie ist die Tatigkeit sie festzustellen und von dem einen zum
anderen zu gehen, ohne aber ihre Verbindung und durchgehende Einheit zustande zu bringen' (59).

In het navolgende trachten wij aannemelijk te maken, dat Marx in zijn kritiek op
Hegel diens filosofie in zijn geheel, dus ook de spekulatieve dialektiek, reduceert
tot dit domein van de uitwendige 'Reflexion' en haar inwendige tegenspraken en
dat ook Marx' eigen begrip van reflexie feitelijk daartoe beperkt blijft. Vanuit
Hegels denken zou deze reduktie als een terugvallen van de bepalende in de uitwendige reflexie te bekritiseren zijn. Die kritiek zullen we niet nader uitwerken.
We zullen een inhoudelijke schets van Marx' voorstelling van 'Reflexion' en 'Reflexionsverhaltnis' trachten te geven. De moeilijkheid daarbij is, dat de term
'Reflexionsverhiiltnis' zowel gebruikt kan worden voor een relatie tussen objektieve zaken, die volgens de reflexieve bepalingen van identiteit en onderscheid,
inwendig en uitwendig, wezen en verschijning, noodzakelijk en toevallig en dergelijke worden gedacht, als ook voor de relatie van die denkbepalingen zelf tot
die zaken. De aard van de reflexie wordt immers zelf weer in 'Reflexionsbestimmungen' uitgedrukt.
Ook voor Hegel zijn de 'Reflexionsbestimmungen' denkbepalingen volgens welke
relaties tussen objektieve zaken kunnen worden gedacht: 'Die nachste Wahrheit
des unmittelbar Einzelnen ist sein bezogen werden auf Anderes. Die Bestimmungen dieser Beziehung sind dasjenige was man Reflexionsbestimmungen
nennt, und das diese Bestimmungen auffassende Bewusstseinist dasWahrnehmen'
(60). We mogen daar aan toevoegen, dat voor het waarnemende verstand die
'Reflexionsveridiltnisse' ook als 'uitwendige' relaties worden opgevat, en dat het,
wanneer het zijn eigen relatie tot zijn kenobjekt denkt, deze ook als een uitwendige 'Reflexionsverhaltnis' kan opvatten. Het verstand zal echter de overeenkomst van beide soorten van 'Reflexionsverhaltnis', dat wil zeggen de verhouding
tussen de reele relaties en de kenrelatie, die beide in 'Reflexionsbestimmungen'
worden gedacht, in eerste instantie niet verder doordenken dan als een onderscheid. Onze stelling is, dat Marx nu juist op dit nivo van verstandelijke reflexie
blijft staan of daarvoor kiest (61). Precies door op epistemologisch nivo aan het
onderscheid van denkbepalingen en re8le verhoudingen vast te houden verwacht
hij ook de reele verhoudingen van denken tot zijn als loutere (dat wil zeggen
uitwendige) reflexies te kunnen verklaren. De zuivere begripsonderscheidingen
van het abstrakte en het konkrete, het algemene en het bijzondere worden
door hem ook als louter reflexieve verhoudingen opgevat: enerzijds zijn het voor
hem loutere abstrakties van het denken en anderzijds gelden ze als de uitdruk110

kingen van als realiteiten veronderstelde tegenstellingen: de staat tegenover de
individuele burgers, het geld tegenover de waren als gebruikswaarden, het geld-

kapitaal tegenover de arbeid en de bijzondere kapitaaivormen etc.

Marx geeft nergens expliciet aan wat hij verstaat onder 'Reflexionsverhaltnis' of
'Reflexionszusammenhang'. Wanneer hij spreekt over 'Reflexionsverhaltnis' zal
dit moeten worden verstaan als een relatie die door de reflexie, ofwel vanuit de
basiskategorieen identiteit, onderscheid, verschil, tegenstelling en tegenspraak,
gedacht wordt.

In de 'Kritik

des Hegelschen Staatsrechts' gebruikt Marx die uitdrukking om het
tegenstrijdige en het reflexieve karakter van Hegels denken met elkaar in verband
te brengen en wel in de kontekst van zijn kritiek op Hegels begrip van de wetge-

vende vertegenwoordiging.
Wanneer Hegel de standenvertegenwoordiging in de wetgevende macht opneemt
en daarvan stelt dat op die wijze in de staat zelf de bijzondere vrijheid van de
burgers tot zijn recht komt, duidt Marx die verhouding van staat en burgerlijke
maatschappij als een 'Re flexionsverhiiltnis'.
Volgens Hegel zelf is er echter van een eenheid van de Idee en niet van een louter reflexieve verhouding sprake (62). Omdat volgens Marx evenwel Hegels

staatstheorie de scheiding van staat en burgerlijke maatschappij veronderstelt,
kan de eenheid die hij tussen beide stelt nooit meer dan een eenheid in de reflexie zijn: 'Ein Reflexionsverhhltnis ist auch die h8chste IdentitSt zwischen
wesentlich Verschiedenen' (63). Het wezen van de door Hegel bereflekteerde,
moderne, staat is voor Marx het abstrakte dualisme, de tegenstelling van formeel
politieke staat en geprivatiseerde burgerlijke maatschappij. De vereniging van
beide in de standenvertegenwoordiging is daarom niet meer dan 'ein Reflexionsverhiiltnis, was das Wesen des Staats nicht alteriert' (64). We menen, dat Marx
hiermee zeggen wil, dat die eenheid in dubbel opzicht slechts een uitwendige
is. Enerzijds bestaat ze alleen maar in het denken - dit kan immers zelfs datgene wat wezenlijk verschillend is toch als op elkaar betrokken (als elkaars tegendelen), en zo als eenheid, denken (65) -, anderzijds is de eenheid die in de standen realiter tot stand komt niet meer dan een uiterlijke wilsovereenkomst: ze
is hoogstens een 'transaktie' (66), een tegen elkaar uitspelen van staatsbelang
en privaatbelangen. Voor dat begrip 'transaktie kunnen we verwijzen naar een
tekst waarin Marx de verhouding tussen burokratie en burgerlijke korporaties
als volgt beschrijft (67): Als nieuw, eigen beginsel van de staat heeft de burokratie zijn eigen belangen en strijdt ze tegen de burgerlijke korporaties, ook al stelt
ze die belangen voor als ideele belangen, samenvallend met het algemene belang.
Zonder de burgerlijke korporaties zou de burokratie echter niet als staatsvorm
bestaan en daarom probeert ze hen ook steeds te herstellen. Want wanneer de
burgerlijke maatschappij valt, valt ook de burgerlijke staat. Snedig konkludeert
Marx dat het spiritualisme verdwijnt met het hem tegenoverstaande materialis111

me, waarmee hij zeggen wil, dat de verhoudingen in de burgerlijke staat geen innerlijke, maar 'uitwendige identiteit' vormen, ofwel een 'wisselwerking' (68).

De konklusie die we uit dit helaas zeer summiere materiaal menen te mogen trekken is, dat voor Marx de reflexieve verhouding tussen twee wezenlijk tegengestelden geen wezenlijke relatie is, in die zin, dat ze uit een gemeenschappelijk
wezen zouden voortkomen of te begrijpen zijn. Dat zou immers betekenen dat
ze in wezen een eenheid vormen: een dergelijke omkering van het uitgangspunt
(de wezenlijke tegenstelling) kan alleen door een denken tot stand gebracht
worden dat zijn eigen denkbepalingen verzelfstandigt en 'vergeet', dat het
slechts reflexief is (69) - dat wil zeggen de werkelijkheid als gegevenheid buiten
zich veronderstellend -; vergeet, dat het denken is van een werkelijkheid die aan
dat denken wezenlijk uitwendig blijft. Alleen een dergelijk denken kan de illusie

hebben dat zijn abstrakte wezensbegrip de werkelijkheid zelf representeert.dat
de werkelijkheid is, zoals het denkt dat hij moet zijn. De konsekwentie van deze
opvattingen van Marx is, dat het begrip 'reflexiviteit' zijn specifieke bepaaldheid
die het in Hegels filosofie verkrijgt weer verliest. De hoogste kategorie waarin
'Reflexionsverhaltnisse' tussen tegendelen dan nog als eenheid kunnen worden
gebracht is die van 'wisselwerking'. Dat geldt uiteindelijk ook voor zijn opvatting
over de verhouding van begrip en werkelijkheid.
Marx' uitspraken, dat theoretische begrippen uitdrukkingen zijn en behoren te
zijn van reele verhoudingen, impliceert aan positief inzicht niet meer, dan dat er
een wisselwerking is en behoort te zijn tussen theoretische voorstellingen en redle
verhoudingen, en dat de ontkenning van zo'n wisselwerking zelf weer als het
effekt ervan kan worden verklaard. We willen hierrnee niet zeggen, dat bij Marx
het begrip 'wisselwerking' de belangrijkste 'dialektische kategorie' zou zijn. Als
belangrijkste 'dialektische kategorie' fungeert naar wij menen de tegenspraak,
en met name ook de tegenspraak, dat wisselwerking tussen tegendelen uiteindelijk als een wezenlijke eenheid zou kunnen worden begrepen.
Voorzover Marx de verhouding van denken en zijn epistemologisch, dus niet als
werkelijk maar als ref'lexie opvat, veronderstelt hij ook hier een retel onderscheid van beide. Hun ware verhouding kan dan ook alleen maar een 'Reflexionsverhiltnis' zijn, ofwel een uitwendige relatie, die hoogstens een identiteit
in de voorstelling kan zijn, op dezelfde wijze als een spiegelbeeld wel als voorstelling identiek is met het voorgestelde, maar er toch reeel van onderscheiden is.
Waar er in het werk van Marx van een eenheid van denken en zijn sprake zou
zijn, veronderstelt die eenheid toch steeds hun reEle onderscheid. Die eenheid
kan ofwel slaan op de overeenkomst tussen voorstellingen en voorgestelde, ofwel
op de rede sarnenhang tussen beide (de verhouding tussen denken en materiele
basis). Het gaat dan steeds om een eenheid die het onderscheid niet opheft, maar

stelt (vooronderstelt). Het materialisme van Marx stelt niet zozeer dat het denken uiteindelijk identiek is met materiele werkelijkheid, maar omgekeerd, dat de
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werkelijkheid tegenover het reflekterende denken een zelfstandig zijn, een tegengesteld wezen is.

Laten we nu eens abstraheren van de reflexieve relatie tussen denken en zijn, en
vragen naar de betekenis van die reflexieve relaties in de werkelijkheid zelf. In
eerste instantie hebben we zeer weinig gegevens om het begrip 'Reflexionsverhaltnis' in die betekenis nader te bepalen. Een nadere analyse kan wellicht toch
enkele inhoudelijke resultaten opleveren. We gaan er nu op grond van het voorafgaande vanuit, dat voor Marx 'wesentlich Verschiedenen' hetzelfde betekent als
verschillende zaken die in werkelijkheid twee verschillende wezens zijn. De hoogste identiteit die daartussen kan bestaan is een 'Reflexionsverhaltnis'. Daaruit
hebben we reeds de konklusie getrokken dat een dergelijke reflexieve relatie
nooit tot wezenseenheid kan voeren en moet worden bepaald als uitwendige
eenheid. We hebben daarmee echter nog maar een louter negatief begrip: een uitwendige relatie kan alles zijn behalve ware en werkelijke identiteit. Daarnaast
is het logisch ook mogelijk dat er binnen ddn wezen momenten kunnen worden
onderscheiden, die in reflexieve relaties tot elkaar staan, Odk die van tegenstelling. In dat geval zijn die onderscheidingen (deze 'Reflexionsbestimmungen')
echter van dien aard, dat ze het ene wezen niet werkelijk verdelen. De betekenis
van 'Reflexionsverhaltnis' is aldus naar twee kanten begrensd: Een reflexieve
relatie kan niet datgene wat een wezentijke eenheid is, tot een werkelijke veelheid maken en evenmin datgene wat een werkelijke veelheid is, als een wezenlijke eenheid bepalen. Wat eenvoudiger kan men zeggen, dat reflexieve relaties bij
Marx ofwel louter inwendig ofwel louter uitwendig zijn. Passen we dit toe op de
kategorieen identiteit en onderscheid, dan zien we dat bij Marx inwendige
identiteit (= wezenseenheid) alleen uitwendige onderscheidingen toelaat in de
betekenissen van ofwel louter abstrakte onderscheidingen ofwel onderscheiden
zijn van andere wezens. Alle abstrakte onderscheidingen - en dat betekent
feitelijk al onze oordeelskategoriean - en alle reale relaties tussen werkelijk
onderscheiden zaken zijn aldus 'Reflexionsverhaltnisse'. Maar het belangrijkste
is, dat zij beide (de denkbepalingen en de reele verhoudingen) voor Marx wezenlijk verschillende kategorieen zijn.

Het probleem is nu, dat zowel de louter abstrakte, begrippelijke, relaties als de
werkelijke relaties door dezelfde 'Re flexionsbestimmungen' worden gedacht, en
dat ook hun onderscheid theoretisch gezien een dergelijke 'Reflexionsbestim-

mung' is. Wijsgerig gezien komt Marx in eerste instantie niet verder dan het
poneren van het onderscheid: de werkelijkheid is onderscheiden van zijn filosofisch begrip, en ook dat onderscheid is zelf werkelijkheid, niet louter begripsmatig. In zoverre is Marx' positie negatieve filosofie, de onmiddellijke negatie van
het zuiver spekulatieve denken. Zijn begrip van de werkelijkheid zal aan dit
veronderstelde onderscheid inhoud moeten geven door te laten zien hoe en in
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hoeverre de werkelijkheid zelf door denkbepalingen kan worden opgevat. Een
uitwerking van de theorie zal tegelijkertijd de inhoudelijke bepaling en begrenzing van de denkvormen moeten betekenen. Dat dit niet apriori vanuit het
begrip van het denken kan geschieden, ligt in het negatieve uitgangspunt van
deze positieve theorie vervat.

In de volgende paragraaf zullen wij een model voorstellen volgens welk een theorie zich op grond van de bovenstaande opvattingen van reflexieve verhoudingen
zou kunnen ontwikkelen. Een centraal beginsel van die theorie zal zijn, dat de
ware betekenis van de denkbepalingen of van de theoretische abstrakties, pas dan
volledig begrepen wordt, indien doorzichtig is gemaakt van welke reale verhoudingen zij de theoretische uitdrukking zijn.
Het denken moet daarom voortdurend naar zijn reele vooronderstellingen worden terugverwezen. De ontwikkeling van de theorie kan zich dus niet als een
immanent denkproces verzelfstandigen, want dat denkproces is pas begrepen
wanneer zijn specifieke relatie tot de werkelijkheid die het reflekteert aan het
licht is gebracht. Anderzijds is echter ook die werkelijkheid in zijn bijzonderheid
en konkreetheid slechts kenbaar vanuit een theorie. Het begrip van de werkelijkheid en het begrip van de theorie veronderstellen elkaar en staan aldus zelf in een
reflexieve relatie tot elkaar. Wij menen dat Marx' theorie kan worden beschouwd
als de ontvouwing en analyse van deze reflexieve relatie. Uitgangspunt van die
analyse is dan het onmiddellijke, en daarorn nog weinig geexpliciteerde, besef,
dat begrippen in eerste instntie als abstrakte algemeenheden zich van het werkelijk konkrete onderscheiden. De ontwikkeling van de theorie zouden wij dan mogen verstaan als het refiexieve proces volgens welke deze onmiddellijke vooronderstellingen van het denken of in hegeliaanse terminologie: deze abstrakte, nog
onontwikkelde tegenstelling van abstrakt en konkreet - zich nader specificeert
en zo een konkrete inhoud verkrijgt. In dat proces wordt dan geleidelijk doorzichtig hoe niet alleen de meer ontwikkelde theorie, maar ook reeds haar abstrakte uitgangspunt de bijzondere vorm is, waarin zich de specifieke maatschappelijke verhoudingen van dat moment reflekteren.
3.4. De ontwikkeling van een theorie door 'Reflexionsbestimmungen'.

Op grond van het voorgaande mogen we verwachten dat Marx in zijn theorie
- tenzij hij zijn positie ten aanzien van de filosofie en zijn opvattingen over het
reflexieve karakter van het denken aanzienlijk zou wijzigen - zal vertrekken
vanuit de vooronderstelling van een onmiddellijk gegeven werkelijkheid, die zozeer naar al zijn konkreetheid en volledigheid genomen moet worden, dat ze
geen enkele abstrakte denkbepaling apriori toelaat. Immers, iedere bepating van
die werkelijkheid is zelf reeds een re flexieve verhouding tot de werkelijkheid,
die de onmiddellijkheid verbreekt.
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De werkelijkheid vanwaaruit als vooronderstelling vertrokken wordt kan dan ook
niet 'de totale werkelijkheid in bepaald opzicht' zijn (bijvoorbeeld de materie

of de werkelijkheid van de zinnelijke ervaring, zoals in het empirisme), maar
moet zelf reeds een konkreet iets zijn. Pas in de ontwikkeling van de theorie kan
er van enige nadere (denk-)bepaling van dit konkretum sprake zijn.
Het onbepaald zijn van dit konkrete impliceert, dat het ook nog niet verstaan
mag worden als de gehele werkelijkheid als totaliteit. In deze betekenis stelt
Lukics de werkelijkheid als 'Ganzes' aan de theorie vooraf. Het proletarische
bewustzijn zou daarom waar bewustzijn zijn, omdat het praktisch op deze totaliteit betrokken is, terwijl elk theoretisch bewustzijn zich van de konkrete totaliteit afzondert. Op deze wijze is het veronderstelde konkrete geworden tot de
vooronderstelling, dat de werkelijkheid in zijn geheel een dergelijk konkretum,
een werkelijke totaliteit zou zijn. In plaats van de konkrete werketijkheid wordt
dan een theoretische veronderstelling omtrent de werkelijkheid als totaliteit
uitgangspunt van de analyse (70).
Welke denkbepaling dan wal de eerste is (of voor de theorie behoort te zijn)
ligt reeds in het uitgangspunt vervat: het is het onderscheid van het veronderstelde konkretum en zijn abstrakte voorstelling.
Het abstrakte of uitwendige karakter van dat onderscheid tegenover de reele
identiteit van het konkretum zelf zal een volgende denkbepaling zijn. Verdere
denkbepalingen kunnen zijn, dat het konkretum, waarvan als vooronderstelling
wordt uitgegaan, niet als zodanig reeds de opheffing van die tegenstelling is - die
immers slechts uitwendig is -, maar dat die verhouding twee van elkaar onderscheiden konkreta veronderstelt. Het tussen hen bestaande onderscheid is ook
weer als een tegenstelling te bepalen. Een dergelijke ontwikkeling van denkbepalingen lijkt vanuit een begripsdialektiek gedacht te zijn, die volgt uit de tegenstelling van het konkrete en zijn abstrakte bepalingen. Als zodanig zou een dergelijke dialektiek nog steeds 'van niets tot niets voeren' (71). Immers, binnen
de sfeer van het denken blijvend is dat vooronderstelde konkrete op geen enkel
wijze bepaald, tenzij negatief als de negatie van het denken, terwijl ook dat denken door niets anders bepaald is dan als negatie van het konkrete dat het vooronderstelt. Een dergelijke begripsontwikkeling die de negatie of het onderscheid
als eerste denkbepaling heeft, komt (in tegenstelling tot Hegels dialektiek die
met een abstrakt positief begrip, namelijk 'Sein', respektievelijk identiteit begint ) niet verder dan een lege tautologie in de vorm van: als A onderscheiden is
van A, is A onderscheiden van A, zonder dat dit begrip 'onderscheid' daarmee
zelf enige nadere bepaling verkrijgt. Gezien Marx' positie kan aan een zuivere
begripsontwikkeling ook geen andere betekenis toekomen.
Alleen zal Marx wel naar voren kunnen brengen, dat deze schijnbaar lege begripsdialektiek een konkrete werkelijkheid tot uitgangspunt heeft, en daarom niet
louter spekulatief als zich van zichzelf onderscheidend en aldus zich bepalend
-

-
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denken (als 'bestimmende Reflexion') ontwikkelt. De begripsdialektiek kan alteen dan inhoudelijke ontwikkeling van het uitgangspunt zijn, wanneer haar
abstraktheid voortdurend wordt beseft; dat wil zeggen dat ze zich voortdurend
voorhoudt dat ze onderscheiden is van het konkrete, en dat haar bepaling van
dit konkrete zelf weer door dat konkrete bepaald is. Precies in dit besef van het
onderscheid van - overigens willekeurig welke
abstrakte voorstelling en een
- ook weer willekeurig welk - werkelijk konkretum, vindt men ons inziens het
uitgangspunt voor de typische dialektiek van Marx.
De bovenstaande stellingname op basis van een interpretatie van een aantal vroege geschriften van Marx heeft het karakter van een hypothetisch interpretatiemodel voor Marx' dialektiek-opvatting, dat zich nog als vruchtbaar zal moeten

bewijzen. Zolang het 'konkretum' waarover gesproken wordt niet wordt ingevuld, blijft dat schema uitermate abstrakt-formeel, en moeilijk 'voorstelbaar'.
Om het schema met een konkretum te vullen zullen we hier reeds vooruitgrijpen op de manier waarop Marx dit ons inziens in zijn latere werk doet. Dit
vooruitgrijpen geschiedt hier vanuit de hypothese dat het geschetste model
juist is. De inhoudelijke vulling geschiedt dus alleen ter konkretisering van het
boven gestelde, en niet als bewijs voor de vruchtbaarheid van het interpretatiemodel. Uitgaande van het bovenstaande model zou het beruchte begin van'Das
Kapital' als volgt zich ontwikkelen:
a)
Het vooronderstelde konkretum waarvan in de theorie als een onmiddellijk
gegeven werkelijkheid wordt uitgegaan is; 'een of andere waar uit de grote
verzameling van koopwaren die men hedentendage in het ekonomische
verkeer aantreft'. Dat de keuze voor een dergelijk waar willekeurig lijkt
is theoretisch niet van belang. Want het gaat er alleen maar om dat die
waar een aangetroffen konkreet iets is. Dat ze als uitgangspunt mogelijkerwijs vruchtbaarder is dan een willekeurig ander konkretum, kan zich alleen
in de uitwerking van de theorie tonen.
b) De konkrete waar onderscheidt zich van zijn algemeen - abstrakte voorstelling als 'koopwaar'. Als konkretum is het immers een schoen, tafel,
brood en dergelijke en geen abstrakte 'waar'.
c) De abstrakte voorstelling waarin dit onderscheid wordt beseft en tot uitdrukking wordt gebracht is het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde. Dit geldt als het eerste 'Re flexionsverhiiltnis' in de ontwikkeling
van de ekonomische theorie.
d)
De konkrete waar heeft dat onderscheid niet 'aan zichzelf. Als konkretum
op zich bestaat het alleen als gebruikswaarde. Het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde heeft het alleen 'in de reflexie', dat wil zeggen
in relatie tot andere op zich zijnde konkreta, en in de ekonomische theorie; dus in zijn vergelijking met een andere waar.
e) Een verdere ontwikkeling van het begrip koopwaar veronderstelt aldus het
werkelijk bestaan van twee konkrete waren en het 'Reflexionsverhdltnis'
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tussen beide. Alleen wanneer deze worden voorondersteld is een nadere

ontwikkeling van de verhouding van de abstrakte begrippen gebruikswaarde en ruilwaarde mogelijk. Omdat deze begrippen worden doorzien als abstrakta, kunnen ze in de theorie worden 'gekonkretiseerd' zonder zich te
verzelfstandigen. Gebruikswaarde en ruilwaarde worden zo de fundamentele abstrakte momenten van twee konkreta die zich beurtelings als gebruikswaar en ruilwaar tegenover elkaar verhouden. Dit is de stap van de
'waar' naar de 'waarde'.

Van groot belang bij deze begripsontwikkeling is, dat haar theoretische vertrekpunt niet het begnp 'koopwaar' is met zijn immanent abstrakt onderscheid van
gebruikswaarde en ruilwaarde; maar het vertrekpunt is dit abstrakte begrip precies in onderscheid tot de koopwaar zelf in al zijn konkreetheid (72). Zo ziet
bijvoorbeeld G. Pfafferott in de vergelijking van Hegels en Marx' ontwikkelingsmethode over het hoofd, dat 'de waar' bij Marx niet zonder meer een voor de
ekonomie even onmiddellijk-eenvoudige kategorie is, als 'zijn' voor de ontwikkeling van de logika van Hegel (73). Voor Marx is precies het onderscheid van de
waar als abstrakte kategorie (de waar als 'waarde') en het konkrete fysieke objekt, dat in de ekonomie als waar optreedt, het uitgangspunt. In de ekonomische
kategorie8n verschijnt dit onderscheid als dat van de kategorie8n ruilwaarde en
gebruikswaarde. Bij Hegel is daarentegen het eerste onderscheid niet dat van het
abstrakte begrip 'zijn' en de konkrete zijnden: het 'zijn' op zich, respektievelijk
de absolute identiteit, is het eerste. Het onderscheid is dan ook het onderscheid
van dat 'zijn', respektievelijk die identiteit, van zichzelf: zijn zich van zichzelf
onderscheiden. 'Zijn' (respektievelijk identiteit) en 'niets' (respektievelijk onderscheid) als eerste kategorieen zijn van een totaal andere logische aard dan koopwaar als konkretum en het begrip 'waar'.

Bij Marx is het zo, dat alles wat van het begrip 'koopwaar' kan worden bepaald,
verondersteld wordt reeds gegeven te zijn in het reele onderscheid van die koopwaar als abstrakt ekonomisch objekt en als konkreet fysiek ding. De begripsontwikkeling brengt zo alleen maar als abstrakt proces naar voren wat in het uitgangspunt reeds als realiteit is voorondersteld; ze brengt als het ware de koopwaar voor het bewustzijn tot leven. Ook de methode ontwikkelt zich niet als
immanente begripsbepaling, maar krijgt pas gestalte in de voortdurende konfrontatie van abstraktie en het veronderstelde konkrete (74).
We hebben nu een model, dat hypothetisch het begin van de lijn vastlegt langs
welke een theoretisch begrip van de werkelijkheid volgens Marx zou kunnen en
moeten worden ontwikkeld. De eerste stap die nu te zetten is, is na te gaan of
voor de juistheid van deze hypothese vanuit de methodisch georienteerde passages van Marx' latere werk ondersteuning kan worden gevonden. Mocht dit mo117

del inderdaad daardoor bevestigd worden, dan kan er in tweeerlei opzichten mee
gewerkt worden. We kunnen het hanteren als interpretatieschema en we kunnen
het hanteren als uitgangspunt voor de vraagstelling in hoeverre Marx in zijn theoretische ontwikkelingen aan zijn uitgangspunt trouw blijft of in hoeverre hij het
ook bewust heeft doorgetrokken. Wanneer de uitwerking van de theorie inderdaad voldoende in overeenstemming zal blijken te zijn met het uitgangspunt,
kan de vraag gesteld worden in hoeverre ze de beloften van dat uitgangspunt ook
werkelijk inlost, met andere woorden of ze in staat blijkt het konkrete dat ze
vooronderstelt zodanig te bepalen, dat het in positieve zin als verklaringsgrond
van de theorie zelf kenbaar wordt; de vraag kan in het algemeen ook zo gesteld
worden: zal Marx' theorie inderdaad kennis of begrip van de werkelijkheid blijken te produceren, zonder in de kontradikties van de door hem bekritiseerde filosofie te vervallen? Voor het vervolg van deze studie resten aldus nog de volgende taken.
1.
Toetsing van het interpretatiemodel aan Marx' konsept van zijn methode.
Bij deze toetsing vertrekken we vanuit Marx' latere, ekonomisch georidnteerde werk, met name de 'Grundrisse'. Hetmodel zou ook kunnen worden getoetst aan de zogenaamde werken van de 'overgang' (met name de
'Deutsche Ideologie', 'Das Elend der Philosophie') en eventueel door een
nadere bestudering van de 'Pariser Manuskripte'. Elders hebben we echter
naar voren gebracht dat Marx wegens zijn toenemende orientatie op de
problematiek van de praxis in deze geschriften er niet primair op was gericht hun vooronderstellingen als theorie te expliciteren (75). We menen
dat ze daarom geen centrale plaats behoeven in te nemen in een studie die
de interpretatie van Marx' opvattingen omtrent de
verhouding van theorie en werkelijkheid konsentreert. Het zou overigens
zeer wel mogelijk en interessant zijn na te gaan in hoeverre het interpretatieschema ook voor deze werken, voorzover ze toch zelf theoretisch van
aard zijn, vruchtbaar is. Een dergelijk onderzoek kan echter los van deze
studie worden verricht. De 'Grundrisse' komt een centrale rol toe, omdat
hierin de problematiek van de reflexie en haar veronderstellingen door
Marx het meest uitdrukkelijk aan de orde wordt gesteld.
Interpretatie van de dialektische ontwikkeling van het kapitaal volgens
het geschetste interpretatiemodel. Waar interpretatieproblemen rijzen zat
dienen te worden aangegeven of de betreffende passages als inkonsistenties
kunnen worden aangemerkt, of dat ze aanleiding dienen te zijn tot nuancering of eventueel verwerping van het interpretatiemodel voor het betreffende deel van Marx' theorie.
Heropname van de vraag naar de verhouding van de volgens het schema
geinterpreteerde theorie van Marx en de filosofie. Met name zal de vraag
gesteld dienen te worden of in de ontwikkeling van de theorie haar negatief-filosofisch of filosofie-kritisch uitgangspunt nog konstitutieve beteke-

zich uitdrukkelijk op

2.

3.

118

nis heeft, of dat dit uitgangspunt alleen maar als vertrekpunt heeft gefungeerd.

Voor wat betreft de toetsing van ons interpretatiemodel hebben we ons
in het tweede deel van deze studie gericht op een interpretatie van teksten
uit de 'Grundrisse', die duidelijk moeten worden opgevat als uitspraken
van Marx over zijn methode van begripsontwikkeling. Onze bevindingen
zullen zijn, dat deze teksten, vooral omdat ze nogal duister en onuitgewerkt zijn, geen duidelijk uitgesproken onderbouwing van ons model geven, maar dat ze wel zeer goed in het licht daarvan kunnen worden gelezen
en dan een vrij duidelijke betekenis verkrijgen. Dat kan als een indirekte
ondersteuning van ons interpretatiemodel worden opgevat. In de hoofdstukken 6 t/m 8 van het derde deel wordt vervolgens Marx' ekonomische
theorie vanuit het interpretatiemodel herlezen en gerekonstrueerd. Als belangrijkste resultaat van deze interpretatie komt naar voren, dat de dialektische ontwikkeling van het kapitaalbegrip niet zelf als het positieve begrip
van het wezen van de kapitalistische produktieverhoudingen - hoe negatief en vervreemd die ook mogen zijn - moet worden opgevat, maar zelf
steeds weer opnieuw het objekt is van Marx' kritiek. Het wetenschappelijke konkrete begrip van de kapitalistische verhoudingen ontwikkelt zich
dan ook niet als een wezensdialektiek van het kapitaal, maar in de voortdurende begrenzing, korrektie en kritiek op het abstrakt spekulatieve
karakter van die dialektiek. In hoofdstuk 9 wordt de vraag omtrent de
verhouding van Marx' kritische theorie en filosofie weer opgenomen.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3

( 1) Kr.d.H.St., MEW 1, p. 277
( 2) Zie hierboven, p. 75
( 3) Wat betreft de relatie van denken en zijn maken we een onderscheid tussen de specifieke ken-relatie of epistemologische relatie en de relatie van denken en zijn als een
reele verhouding, waarbij de voorstelling zelf als een element van de realiteit wordt
opgevat, en waarbij dus niet het ide(:el-begripsmatige aspekt van het denken het for-

meel objekt van de beschouwingswijze is. We noemen die reele verhouding positief
omdat ze als zodanig verschijnt voor een positief-theoretische beschouwingswijze.
( 4) Wat later zal Marx overigens deze 'Vermengung der nur gegen die Spekulation gerichteten Kritlk mit der Kritik der verschiedenen Materien selbst durchaus unangemessen, die Entwicklung hemmend, das Verstdndnis erschwerend' noemen. (PM
MEW E.B.I, p. 467)
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( 5) Zie met name Kr.d.H.St., MEW 1, pp. 246, 251, 276-277,300
( 6)

O.c. p. 206

( 7) o.c. p. 208
( 8)

o.c. pp. 224-225; zie ook: 'Hegels Hauptfehler besteht darin, dass er den Widerspruch
der Erscheinung als Einheit im Wesen, in der Idee fasst ...' (o.c. 295-296).

( 9) o.c. p. 206
(10) o.c. p. 275

(11) o.c. p. 206
(12)

o.c. p. 241, zie verder ook pp. 287,291.

(13) Vgl. o.c. pp. 226, 241 265, 287
(14) o.c. p. 268, vgl. p. 325

(15) o.c. p. 279

(16) o.c. pp. 325-326

(17) Vgl. o.c. p. 323 'Die allgemeinen Angelegenheiten des Staates sind die Staatsangelegenheit, der Staat als wirkliche Angelegenheit. Die Beratung und Beschliessung ist die
Effektuierung des Staates als wirklicher Angelegenheit
(18)

o.c. p. 322: 'die Allheitistnurdievolle Zahl der Einzelnheit'.

(19) o.c. p. 229
(20) o.c. p. 325

(21) ibid.

(22) o.c. p. 324
(23) o.c. p. 231

(24) o.c. p. 230. Men stelt wei eens, dat Marx voorstander zou zijn van een zogenaamde
direktie demokratie, waarin ieder gelijkelijk participeert in het tot stand komen van
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politieke besluiten. Uit het voorgaande blijkt dat dit niet zonder meer juist is. De idee
van een algemene deelname aan de besluitvorming is waarschijnlijk zelf sterk bepaald
door dat van representativiteit; ze verzet zich tegen vertegenwoordiging niet uit principe, maar omdat die niet zou slagen, ze zou niet werkelijk uitdrukking van de algemene wit kunnen zijn. Men is gekant tegen vertegenwoordigers zonder last of rugge-

spraak, maar is feitelijk genoodzaakt om op meer centraal nivo met afgevaardigden
te werken. Door hen als lastdragers en niet als zelfstandige nemers van besluiten
af te vaardigen wordt in actu het idee van volksvertegenwoordiging geradikaliseerd.

Marx' principidle kritiek op vertegenwoordiging impliceert echter veel eerder dat,
wanneer het feitelijk niet mogelijk is dat ieder participeert in de besluitvorming, deze
wordt gedelegeerd aan een groep of groepen van personen, die daarin een grote mate
van zelfstandigheid hebben, omdat vertegenwoordiging of representativiteit in formele zin voor hen geen zorg behoeft te zijn. Het zou dan gaan om wetgeving, regeling
van staatsaangelegenheden omwille van de inhoud, en niet 'om haar formeel politieke betekenis'. De reele betrokkenheid van ieder bij de zaak behoeft niet noodza-

kelijk in een afzonderlijke politieke vorm gestalte te krijgen.

(25) o.c. p. 266,268
(26) o.c. p. 325
(27) Zie J.J. Rousseau, Du Contrat Social, Livre II, ch. 6 en 7

(28)

Vgl. Kr.d.H.St., MEW 1, p. 273: 'Indem das Volk als Vorstellung, als Phantasie,

Illusion, Reprasentation zustande kommt (...) hebt es den wirklichen Gegensatz
zwischen Volk und Regierung auf.

(29) o.c. p. 266, vgl. p. 287

(30) Z.Kr.d.H.R., MEW 1, p. 386
(31) Zie ook: K. Hartmann, Die Marxsche Theorie,

p. 123

(32) Kr.d.H.St., p. 296
(33) Zie D. Henrich, Hegels Logik der Reflexion, neue Fassung, in: Hegel-Studien Beiheft
18,1978, pp 203-324 (m.n. p. 221).
(34)

Zie vooral Kr.d.H.St., MEW 1, p. 292

(35) o.c. p. 232
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(36) ibid.
(37) o.c. p. 233

(38) ibid.
(39) ibid.
(40) Vgl. o.c. p. 275

(41) o.c. pp. 233 283 295

(42) o.c. p. 277.

We menen

hier 'Reflexionsverhdltnis' als 'wisselwerking' van tegendelen '
bekriti-

te mogen omschrijven, omdat Marx zelf op pag. 292 Hegels begripsbepalingen

seert als een 'Wechselseitige Bekomplimentierung'.

(43) o.c. p. 204
(44) o.c. p. 259

(45) o.c. p. 292: 'Wirkliche Extreme kunnen nicht miteinander vermittelt werden, eben
weil

sie

wirkliche Extreme sind'.

(46) o.c. p. 293

(47) o.c. p. 233

(48) o.c. p. 294
(49) o.c. p. 233

(50) o.c. p. 266
(51)

Tegenover deze mystieke, illusorische opheffing van het abstrakt dualisme kent Marx
in de Kr.d.H.St. ook een werkelijke opheffing, die zal plaats vinden wanneer de

konsekwenties ervan in de politieke aktie worden doorgetrokken:

In der unbeschrinkten sowohl aktiven als passiven Wahl hat die bOrgerlichen Gesellschaft sich erst wirklich zu der Abstraktion von sich selbst, zu dem politischen
Dasein als ihrem wahren allgemeinen wesentlichen Dasein erhoben. Aber die Vollendung dieser Abstraktion ist zugleich die Aufhebung der Abstraktion. Indem die
burgerliche Gesellschaft ihr politisches Dasein wirklich als ihr wahres gesetzt hat, hat
sie zugleich Ar burgerliches Dasein, in seinem Unterschied von ihrem politischen, als
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unwesentlich gesetzt; und mit dem einen getrennten fillt sein andres, sein Gegenteil.
politischen Staats die Forderung
Die Wahlreform ist also innerhalb des abstrakten
semer Auflasung, aber ebenso der Aujldsung der burgerlichen GeseUschaft.' (O.C. P.

327)

(52)

Althusser spreekt met betrekking tot Marx' gebruik van termen als 'innerlijk en uiterlijk'. 'wezen en verschijning' en dergelijke van een 'woordenspel' (lire le Capital I,
p. 43), maar daarmee wordt Marx' worsteling met Hegels begrippen tezeer als een onbeduidende zaak afgedaan en over het hoofd gezien, dat dit spel juist de omkering
van Hegels filosofie tot inzet heeft.

(53) Kr.d.H.St. pp. 276-277
(54) G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, deel II, vooral pp. 58-62 en de 'Einleitung'
denken als
in deel 1, p. 26. Hegels' 'Logik' behandelt niet zozeer het reflexieve
wordt
De
reflexie
mentaal proces, maar de kategoriedn van reflexiviteit als zodanig.
daar ontwikkeld als een beweging die aan elk begrip inherent is. Maar de logika van de
reflexie is bij uitstek ook geschikt om het mentale proces dat Hegel als 'Reflexion'
aanduidt te karakteriseren. Overigens is Hegel zelf slordig in het onderscheiden van
beide betekenissen van reflexiviteit. Zie hiervoor met name W. Jaeschke, Ausserliche

Reflexion und immanente Reflexion, eine Skizze der systematischenGeschichte des
Reflexionsbegriffs in Hegels Logik-Entwurfen, in: Hegel-Studien 13, 1978, pp.
85-117.

(55) Zie voor deze term 'voorstellen' onze voetnoot 24 bij p. 75

(56) Zie voor

deze problematiek vooral: W. Jaeschke o.c. en D. Henrich, o.c. Voorts:

P. Reisinger, Reflexion und Ichbegriff, in: Hegel-Studien 6, 1 971, pp. 213-265;
G. Di Giovanni, Reflection and Contradiction, a Commentary on some Passages of
D. Dubarle, la
Hegei's Science of Logic, in: Hegel-Studien 8, 1973, pp. 131-161;
logique de la rdflexion et la transition de la logique de l'etre 6 celle de l'essence, in:
Hege/Studien Beiheft 18, 1978, pp. 173-202;

54;vgl. Enzyklopddie, par. 214, p. 184

(57)

G. liegel, Wissenschaft der Logik, deel

(58)

Wissenschaft der Logik, deel II, p. 16; Zie ook: 'Die Reflexion in ihrem Setzen hebt
unmittelbar ihr Setzen auf, so hat sie eine unmittelbare Voraussetzung. Sie findet

11,

p.

also dasselbe vor als eine solches, von dem sie anfiingt, und von dem aus sie erst das
dies VorausZuriickgehen in sich, das Negieren dieses ihres Negativen ist. Aber dass
Bestimmtheit
diese
nichts
dasselbe
an;
oder
Gesetztes ist, geht
gesetzte ein Negatives
gehdrt nur der setzende Reflexion an, aber in dem Voraussetzen ist das Gesetztsein

nur als Aufgehobenes. Was die Susserliche Reflexion an dem Unmittelbaren bestimmt
und setzt, sind insofern demselben dusserliche Bestimmungen' (o.c. p. 17).
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(59) G. Hegel, Philosophie der Religion, Bd I, ed. G. Lasson, Hamburg 1966, p. 149
(60) G. Hegel, System der Philosphie, o.c. p. 167·,vgl. Enzyklopddie par. 419. p. 341.
(61)

Marx houdt aldus vast aan wat voor Hegel juist typisch de denkwijze is van het verstand, die M. Theunissen als volgt omschrijft: 'Aus der verstandesmissigen Scheidung
desselben Ganzen in zwei Totalititen entspringt der spezifische Widerspruch des
Gegensatzes' (M. Theunissen, Krise der Macht; Thesen zur Theorie des dialektischen

Widerspruchs, in: HegeiJarhbuch 1974, ed. W. Beyer, Kaln, 1975, pp. 318-329,
citaat p. 321). Omdat Marx echter dat verstand louter opvat als door de gegeven

tegenstellingen 'bestimmte Reflexion' en er niet reeds het 'Verniinftige' in onderkent,
geldt voor hem de krisis, waarin de tegenstellingen zich tot tegenspraak ontwikkelen
en oplossen, niet als een 'vernunftig' proces, en blijft het accent liggen op het uitwendige en gewelddadige. Wij menen dat Marx reeds vroeg bewust voor deze opvatting en
haar konsekwenties kiest. De stelling van Theunissen, dat Marx aanvanketijk naibf

geloofde, dat de logische ontwikkeling van de 'Reflexionsbestimmungen' zonder meer
op de feitelijke geschiedenis zou kunnen worden toegepast (o.c. p. 324), willen we
daarom enigszins modificeren. Gezien Marx' kritiek op het reflexie-begrip van Hegel

ligt het meer voor de hand dat hij zelf al vroeg de hegeliaanse dialektiek van de zuivere 'Reflexionsbestimmungen' als slechts een filosofische hypostasering van een feitelijk historische toedracht beschouwde. Dat Marx' wezenslogische analyse van de
kapitalistische produktiewijze niet als een direkt€ toepassing van Hegels logika op
een historisch fenomeen dient te worden verstaan, zoals Theunissen zelf en vooral
Kimmerle naar voren brengen, zou dan ook reeds voor zijn vroege geschriften gelden (vg!. H. Kimmerle, Paradigma der Logik des revolutionaren Denkens, in: HegelJahrbuch 1976, ed. W. Beyer, K8ln 1978, pp 122-138, vooral p. 127, en van dezelfde
auteur: Verschil en tegenstelling; over de relatie tussen de dialektiek en het denken

vandedifferentiatie, in: Ti/'dschrift voor Filosoffe, 43 (1981), PA 510-533).

(62) Hegelstekstluidt: 'Die eigentlimliche Begriffsbestimmung der Stdnde ist deshalb darin
zu suchen, dass in ihnen das subjektive Moment der allgemeinen Freiheit, die eigene
Einsicht und der eigene Wille der Sphire, die in dieser Darstellung bagerliche Gesellschaft genannt worden ist, in Beziehung auf den Staat zur Existenz kommt. Dass dies

Moment eine Bestimmung der zur Totalitdt entwickelten Mee ist, diese innere Notwendigkeit, welche nicht mit Susseren Notwendigkeiten und Nutzlichkeiten zu ver-

wechseln ist, folgt, wie uberall, aus dem philosophischen Gesichtspunkte'. (Grundlinien der Philosphie des Rechts, par. 301, ed. J. Hoff'meister, Hamburg 1955, p. 263;
onderstreping van ons, H.v.E.)
Marx bekommentarieert de zinswending 'in Beziehung auf den Staat zur Existenz

kommt' als volgt: 'Es ist die Reflexion der burgerlichen Gesellschaft auf den Staat.
Wie die Burokraten Abgeordnete des Staats an die bu rgerliche Gesellschaft so sind die
StSnde Abgeordnete der biirgerlichen Gesellschaft an den Staat. Es sind also immer
Transaktionen zweier gegensatzlicher Willen' (Kr.d.H.St., MEW 1, p. 269). Als trans124

aktie weerspiegelen de standen slechts de ruilverhoudingen en overeenkomsten van
de burgerlijke maatschappij, hebben ze niets ideeels, dat hen daarboven verheft, evenmin als de staat zelf !

(63) Kr.d.H.St. p. 277. Dit adagium is de tegenhanger van dat wat reeds eerder werd geciteerd: 'Es gibt keinen wirklichen Dualismus des Wesens' (o.c. p. 294): zoals datgene
wat werkelijk tegengesteld is geen wezenseenheid kan vormen, zo kan een wezen geen
werkelijke tegenstelling in zich bevatten.

(64) o.c. p. 277
(65) Vgl. o.c. p. 286
(66)

Zie voetnoot 62 hierboven

(67) o.c. p. 247
(68) o.c. pp. 233,250 e.v.
(69)

o.c. p. 277

(70) Zie G. Lukdcs, Geschicht€ und Klassenbewusstiein, (Sonderausgabe Luchterhand),
Frankfurt, 1970, pp. 87 e.v., 303,332. Vgl. G. Pfafferott, Karl Marx und das Problem der Wirklichkeit, Ratingen 1975. Pfafferott levert kritiek op Lukdcs opvatting
van de geschiedenis als totaliteit (pp. 20-24). Daartegenover stelt hij, dat Marx de
werkelijkheid niet holistisch-dialektisch, als konkrete totaliteit, heeft gedacht, maar
via de 'werkelijke mens' tot bepaling van wat werkelijkheid is komt (p. 66).
(71)

Engels maakt zich vrolijk over Hegels methode, die 'ihrem eignen Gestdndnis nach

von nichts durch nichts zu nichts kam' (MEW 13, p. 473; vgl. ook hierboven p. 57,
Marx' kritiek). De methode zou door in plaats van het 'reine Denken' de 'hartnickigsten Tatsachen' tot uitgangspunt te nemen zich als materialistisch begrip van de wer-

kelijkheid kunnen ontwikkelen.

(72) Zie H. Backhaus, Zur Dialektik der Wertform, in: Beitrage zur marxistischen Erkenntnistheorie, ed. A. Schmidt, Frankfurt 1969, p. 135. W.F. Haug, Voriesungen zur Einfuhrung ins 'Kapital', Kdin 1974, vooral pp. 51 e.v. H.Kimmerle, Paradigma der Logik des revolutionbren Denkens, o.c.
een analyse van het uitgangspunt en ontwikkeling van
Hegels logika zie: H. Kimmerle, Die allgemeine Struktur der dialektischen Methode,
in: Zeitschrift fur philophische Forschung Bd. 33, 2 (1979) pp. 184-209.

(73) G. Pfafferott, o.c. p. 148. Voor
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(74)

Vergelijk daarvoor een van Marx' laatste uitspraken over de uitgangspunten van zijn
ekonomische theorie, in de Randglossen zu A. Wagners 'Lehibuchder politischen

6konomie; MEW 19, pp. 368-369: 'De prime abordgehe ich nichtausvon Begriffen',
also auch nicht vom

'Wertbegriff, und habe dicsen daher auch in keiner Weise 'einzuteilen'. Wovon ich ausgehe, ist die einfachste gesellschaftliche Form, worin sich das
Arbeitsprodukt in der jetzigen Gesellschaft darstellt, und dies ist die 'Ware"
(75)

H. v. Erp, 0.c.
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Deel II
Analyse van methodologische uiteenzettingen in het latere werk

Dit tweede deel tracht aan de hand van een aantal teksten, die uitdrukkelijk op
Marx' eigen methode van begripsontwikkeling en de verhouding van begrip en
werkelijkheid betrekking hebben, een globale orientatie te geven van Marx'
opvattingen daarover in de 'Grundrisse'. Een moeilijkheid daarbij is, dat de
teksten zeer summier zijn en om een uitgebreide interpretatie vragen.
De orientatie kan daarom niet bestaan in een samenvattend overzicht, maar
verkrijgt het karakter van een speurtocht naar methodologische beginselen die
de betekenis van Marx' kapitaalbegrip zouden kunnen verhelderen. Hoofdstuk
4 richt zich op de vrij uitvoerige tekst van de 'Einleitung' van 1857. Hoofdstuk
5 is gecentreerd rond de interpretatie van een tweetal teksten, waarin Marx zich
in tussenopmerkingen uitlaat over zijn dialektische methode en de grenzen daarvan. In deel

III

worden dan de in dit deel II naar voren gebrachte thema's nader

uitgewerkt vanuit de ontwikkeling van Marx' geld- en kapitaalbegrip.
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Hoofdstuk 4

De 'Einleitung' van 1857

Marx' belangrijkste methodologische werk, de 'Einleitung' van 1857, is grotendeels gericht op de vraag wat de aard is van de abstraktie van wetenschappelijke
ekonomische kategorieen, en met welke begrippen of voorstellingen een weten- produktieproces dient te
schappelijke analyse van het moderne - 19e eeuwse
de
Kritisch
inhakend op
gebruikelijke inleidingen van de ekonomische
beginnen.
literatuur van zijn dagen (1) begint Marx met een ref'lexie over het begrip 'produktie'. In de tweede paragraaf van de 'Einleitung' zal hij aantonen dat het in
zekere zin terecht is dat de ekonomen van dat begrip 'produktie' uitgaan. Daarin
komt namelijk het besef tot uitdrukking dat het ekonomisch systeem v66r alles
een produktiesysteem is. Een dergelijk besef is geheel in overeenstemming met
Marx' eigen beschouwingswijze volgens welke 'produktie' het grondbegrip en de
meest omvattende kategorie is van de maatschappelijke werkelijkheid. Maar wat
in de beschouwingswijze voorop staat behoeft geenszins ook het vertrekpunt
te zijn van de begrippelijke analyse. In de derde paragraaf stelt Marx: 'Ook bij
de theoretische methode moet het subjekt, de maatschappij, als vooronderstelling steeds aan de voorstelling voor ogen staan' (2). Op het bovenstaande toegepast betekent dat, dat hij het produktieproces in zijn komplexe totaliteit wel

vertrekpunt van de voorstelling of als objekt van de aanschouwing
neemt, maar dat betekent niet dat daarom ook het abstrakte begrip 'produktie'
uitgangspunt van ekonomische begripsvorming dient te zijn. Het produktieproces
als objekt van de voorstelling is het konkrete proces waarvan het subjekt met zijn
voorstellingen en bewustzijn zelf deel uitmaakt; het is het konkrete systeem
waarin ook de theoretikus zelf verkeert, dat hem zijn aktiviteit mogelijk maakt,
en dat heel reeel onderscheiden is van het abstrakte begrip produktie, dat hijzelf
in zijn denken geproduceerd heeft.
In de eerste twee paragrafen poogt Marx juist te laten zien dat de ekonomische
analyses die met dit abstrakte produktiebegrip beginnen nauwelijks enig specifiek begrip voortbrengen, maar in lege tautologieen blijven steken, louter 'Reflexionszusamenhang' tot stand brengen (3). Daaronder moeten we verstaan,
dat die ekonomen wel in abstrakto laten zien hoe alle aspekten van de ekonomie
in elkaar grijpen, in wisselwerking tot elkaar staan en elkaar veronderstellen,
maar dat ze niet de verklaringsgrond vatten vanwaaruit het specifieke karakter
van dat reflexieve systeem en van hun eigen theorie doorzichtig wordt.
steeds als
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Als tegenhanger van die ekonomen, die zich louter abstrakt op het begrip 'produktie' richten, brengt hij Ricardo naar voren. 'Ekonomen als Ricardo, aan wie
het meest verweten wordt dat ze slechts oog voor de produktie hadden, hebben
daarom uitsluitend de distributie als objekt van de ekonomie bestempeld, omdat zij instinktief beseften dat de distributievormen de meest specifieke uitdrukking zijn van de wijze waarop de producenten in een bepaalde maatschappij
hun specifieke rot vervullen (zich 'fixeren')' (4). Slechts vanuit de bepaaldheid
van de distributievormen wordt dus pas duidelijk hoe de produktie konkreet de
maatschappelijke verhoudingen bepaalt 'Ricardo, voor wie het er om te doen
was, de moderne produktie in zijn bepaalde sociale struktuur te vatten, en die de
ekonoom van de produktie bij uitnemendheid is, verklaart juist daarom niet de
produktie, maar de distributie als het eigenlijke thema van de moderne ekonomie' (5). We zien hoe Marx ook hier vanuit de begrippen 'abstrakt en konkreet',
'algemeen en bijzonder' tegenstellingen en paradoxen oproept, waarbij de betekenis van begrippen (hier 'produktie' en 'distributie') in hun tegendeel lijken om
te slaan.
In de tweede paragraaf van de 'Einleitung' speelt Marx op een analoge wijze als
hij dat deed met Hegets abstrakte denkbepalingen en begrippen als 'staat' en

'maatschappij', met de begrippen 'produktie', 'distributie', 'konsumptie' e.d.
Hij laat zien dat het gehele reflexieve systeem waarin die begrippen met elkaar
worden verbonden alleen dan enig specifiek begrip van de zaak oplevert, indien
die theoretische bepalingen worden beschouwd als de uitdrukking van een bepaalde ekonomische struktuur, en niet als het wezen van 'de' ekonomie in het
algemeen.
In de derde paragraaf trekt hij op grond daarvan enige algemene konklusies over
de aard van de wetenschappelijke methode. We zullen de drie paragrafen van de
'Einleitung' successievelijk behandelen. Tussen de tweede en derde paragraaf
lassen we een korte evaluatie in van de richting waarheen onze interpretatie lijkt

te wijzen.

4.1. De eerste paragraaf: produktie. Algemene uitgangspunten

Marx brengt in de eerste paragraaf naar voren, dat de burgerlijke produktie in
konkreto een zeer specifieke en op zeer komplexe wijze samengestelde totaliteit is, die bovendien ook weer deel uitmaakt van een historisch proces waar ze
zelf het produkt van is. Wanneer men over 'produktie in het algemeen' spreekt,
maakt men met name abstraktie van het bijzondere karakter dat de verschillende konkrete produktiesystemen in verschillende historische episoden eigen
is. Marx noemt dit begrip 'produktie in het algemeen' een 'verstandige Abstraktion' (6); het is een generieke voorstelling die verkregen wordt door de gemeenschappelijke aspekten van de verschillende produktiesystemen naar voren te halen en die bij de beschrijving van die verschillende systemen veel herhalingen be130
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spaart. Bij de analyse van een konkreet bestaand ekonomisch systeem kan men
dan ook best van een dergelijk algemeen begrip gebruik maken en dank zij zo'n
begrip kan men zich op het produktiekarakter van dat systeem orienteren;
maar daarbij dient te worden beseft dat een analyse van zo'n algemeen begrip
geen informatie geven kan omtrent het specifieke karakter van dat bepaalde
produktiesysteem (7). Het oude thema van Marx van het retel onderscheid van
abstrakt-algemeen begrip en het konkreet-bijzondere bestaan blijkt hier weer,
in een meer methodologische variant, naar voren te komen: het werkelijk bestaande kan niet vanuit abstrakte begrippen begrepen worden, omdat het als
werkelijk bestaande juist een bijzondere gestalte is, en zich als zodanig van het
algemene begrip onderscheidt, er in zekere zin de tegenspraak van is.
Wanneer Marx spreekt van het specifieke onderscheid tussen kapitaal in het
bijzonder en produktie-instrumenten of opgehoopte arbeid in het algemeen
(8), lijkt dat weliswaar op het eerste gezicht klassiek aristotelisch. Maar nader
bezien blijkt de 'differentia specifica', de typische eigenheid van het kapitaal,
die het van het algemene genus 'produktiemiddel' onderscheidt, niet een in een
abstrakt begrip te vatten eigenschap te zijn die slechts aan het genus produktiemiddel behoeft te worden toegevoegd om het begrip kapitaal te krijgen (9).
Marx benadert het kapitaal als een totaliteit, een organisch geheel, een komplexe maatschappelijke realiteit die een geheel produktieproces bepaalt; en alle
produktiemiddelen die in deze totaliteit zijn opgenomen hebben daardoor spe-

cifieke eigenschappen en relaties, die kenmerkend zijn voor de kapitalistische
produktiewijze. Of een produktiemiddel kapitaal is hangt dus niet af van algemene eigenschappen van dat produktiemiddel, maar van zijn konkrete bestaanswijze.
De voorstelling van produktie van waaruit Marx vertrekt wordt aldus tegenovergesteld aan een of ander abstrakt begrip van produktie. De produktie als uitgangspunt is het overheersend aspekt van een konkrete totaliteit, een organisch
geheel: 'Het resultaat waartoe wij komen is niet, dat produktie, distributie,
ruil, konsumptie, identiek zijn, maar dat ze alle elementen vormen van een totaliteit, onderscheidingen binnen een eenheid. De produktie is het overgrijpende
element; het omvat zowel zichzelf - in zijn bijzondere bepaaldheid als produktie
in tegenstelling tot de andere elementen - als ook de andere momenten. Van
daar uit begint het proces steeds weer opnieuw' (10). Natuurlijk kan men ook
weer in abstrakto uitgebreide analyses wijden aan de eigenschappen van organische gehelen in het algemeen. Maar daaraan besteedt Marx weinig aandacht, omdat ook die analyses geen specifiek begrip van het konkrete opleveren. Waar
Marx vanuit gaat is derhalve een konkreet produktiesysteem; want alleen van
daaruit zijn de overige elementen ook in hun bijzonderheid te begrijpen: 'Een
bepaalde produktie bepaalt derhalve de bepaalde vorm van konsumptie, distri-

butie, mil en de bepaalde verhoudingen van deze verschillende momenten tot
elkaar' (11). Een specifieke produktiewijze is bepalend voor het begrip van het
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gehele ekonomische systeem. Maar dat betekent evenzeer, dat niet met het begnp van die specifeke produktiewijze kan worden begonnen. Die produktie-

wijze moet, en kan alleen maar in de voorste#ing het vertrekpunt zijn: zij is de
realiteit van waaruit de theoretikus begint te denken, zijn eigen historische situatie waaruit hij voortdurend de bijzondere stof van zijn begrip moet putten.
Die voorstelling is het werke/#ke uitgangspunt van het denken, zoals het ook het
doel van het denken is die voorstelling in haar komplexiteit tot begrip te brengen. Daarbij heeft het denken echter een aantal eigen hulpmiddelen, de abstrakte begrippen en logische denkvormen, waarmee het van begin af aan de voorstelling benadert en bewerkt. Marx' begripsontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze begint aldus vanuit twee sporen: a) de voorstelling van dat konkrete
produktiesysteem, dat weeds, op elk moment van de analyse, als het inhoudelijk
objekt van de begripsontwikkeling voorondersteld dient te worden en ook in de
voorstelling kan worden opgeroepen, en b) de abstrakte begrippen en kategorieen die in de loop der geschiedenis de vruchtbaarste verstandelijke hulpmiddelen
bleken om tot begrijpen van ekonomische samenhangen te komen (12).
Die begrippen zijn samen met de voorstelling van het gegeven maatschappelijk
systeem in zijn aktuele gestalte de voorwaarden om dat systeem konkreet in zijn
eigen samenhangen te begrijpen. Wetenschappelijk inzicht is daarom niet hetzelfde als empirische kennis van de historische ontwikkeling, zoals Marx elders
in de 'Grundrisse' uitdrukkelijk stelt: 'Om de wetten van de burgerlijke ekonomie te ontwikkelen is het niet nodig om de werkelijke geschiedenis van de produktieverhoudingen te schrijven' (13). Het specifieke van een bepaalde produktiewijze ligt niet in de wijze waarop ze is ontstaan, maar in de bijzondere manier,
waarop de elementen van de produktie-in-het-algemeen een organisch geheel
vormen. Maar om te weten wat het bijzondere van die produktiewijze is, behoeft
men ook nog niet het konkrete begrip ervan te bezitten, want dat bijzondere is
reeds mede gegeven in de onmiddellijke voorste/ling die men van die produktiewijze heeft. Het begrip 'produktiewijze-in-het-algemeen', waarvan de ekonomische theorie zich bedient, is daarom een echt abstraktum, het is niet het historisch begrip van hoe het gehele produktieproces als realiteit is verlopen, en het
is ook nog niet op zich de theoretische uitdrukking van een specifieke produktiewijze. Dat is de betekenis van Marx' uitspraak: 'Het zou kunnen l#ken dat wij,
om zonder meer van de produktie te kunnen spreken, de historische ontwikkeling in zijn verschillende fasen moeten vervolgen, of van meet af aan moeten verklaren, dat we met een bepaalde historische periode, bijvoorbeeld de moderne
burgerlijke produktie, van doen hebben, die overigens inderdaad ons eigenlijke
thema is' (14). De burgerlijke produktiewijze is aldus weI het uitgangspunt van
de voorstelling, en in die zin voorondersteld, maar ze is nog niet als zodanig in
het begrippelijk uitgangspunt gesteld of uitdrukkelijk bereflekteerd.
In zijn begripsanalyse behoeft de theretikus dan ook niet steeds de specifieke
relatie tussen zijn abstrakte begrippen en het konkrete te expliciteren. De ab132

strakta hebben een beperkte eigen inhoud en betekenis, en bovendien zou zo'n
explicitatie apriori weinig verhelderen, aangezien het konkrete systeem nog eerst
in zijn specificiteit begrepen moet worden. Specifikatie van de abstrakte begrippen is pas echt op wetenschappelijke wijze mogelijk naarmate het begrip van het
konkrete systeem toeneemt. Dit punt wordt vooral in de derde paragraaf van de
'Einleitung' uitvoeriger behandeld.

4.2. De tweede paragraaf: produktie en distributie. Kritiek op de abstrakties
van de politieke ekonomen en op het identiteitsdenken van de 'dialektici'

Nadat Marx in de eerste paragraaf in bovenstaande zin enige gedachten heeft
geformuleerd over de relaties tussen konkrete produktievormen, hun historische
ontwikkeling en abstrakte kategorieen, geeft hij in de tweede paragraaf kritiek
op de gebrekkige wijze waarop deze relaties in de gangbare ekonomische geschriften worden doorzien. Zijn kritiek richt zich op twee groepen: de politieke ekonomen en 'hun tegenstanders', met welke term Marx waarschijnlijk
vooral Proudhon en de met hem polemiserende Bastiat op het oog heeft.
De afkeer van Marx voor de zgn. dialektiek van Proudhon is uitvoerig verwoord
in zijn boek 'Das Elend der Philosophie'. Daar bekritiseert hij Proudhons dialekvolgens
tiek als een logische formule of abstrakte methode. Wanneer deze
Marx op dit punt typisch hegeliaanse opvatting van de dialektiek als een methode op de ekonomie wordt toegepast, zoals Poudhon doet, dan blijkt 'de
Idee niet meer te funktioneren; er is geen leven meer in haar' (15).
Als een dergelijke abstrakte methode is de dialektiek niet in staat de bijzondere
beweging te analyseren, omdat ze niet meer is dan een procddd, waarin het denken met zichzelf bezig is: 'Wat is dan deze absolute methode ? De zuiver logische formule van de beweging, of de beweging van de zuivere rede. Waarin bestaat de beweging van de zuivere rede ? zich te poneren, zich tegenover zichzelf
te stellen, en tenslotte zich weer met zichzelf als 66n te stellen, zich als these,
antithese, synthese te formuleren, of tenslotte zich te poneren, zich te negeren
en haar negatie te negeren' (16). In de 'Grundrisse' en de 'Einleitung' neemt de
kritiek op Proudhon nog steeds een belangrijke plaats in. Ook Bastiat wordt bekritiseerd om zijn 'Affektation von Dialektik', om zijn totale ongeschiktheid om
historische processen te verstaan (17), en om zijn onvermogen reele onderscheidingen te begrijpen en te verklaren, omdat hij alle onderscheidingen in een abstrakte identiteit laat verdwijnen (18). Zowel op Proudhon als op Bastiat slaat
derhalve Marx' opmerking in de 'Einleitung' dat het bij de tegenstanders van de
politieke ekonomen slechts 'om een 'dialektische Ausgleichung von Begriffen'
zou gaan, en niet om het verstaan van reele verhoudingen' (19).
-

-
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Wanneer Marx ergens lijkt te koketteren met dialektische begrippen dan is dat
wet in deze tweede paragraaf van de'Einleitung'. Dat maakt haar moeilijk leesbaar, met name, omdat het niet altijd duidelijk is wie er op welk ogenblik aan
het woord is. Waarschijnlijk is de aanleiding om in dit stuk sterk dialektische
terminologieen te gebruiken het feit dat denkwijzen van Proudhon en Bastiat
c.s. ter diskussie staan. Meermalen moet men de uitspraken die Marx in dit stuk
doet ook niet als zijn eigen zienswijze verstaan, maar als uitspraken of gezichtspunten van de door hem bekritiseerde 'dialektici'. Het stuk verkrijgt zo het karakter van een grotendeels ironische polemiek.
Het thema van deze polemiek is de vraag in hoeverre produktie, distributie,
ruil en konsumptie van elkaar onderscheiden zijn, dan wet een eenheid vormen.
De lijn van Marx' eigen betoog is deze, dat, zolang men in abstrakto met deze
vraag bezig blijft, men niet veel verder komt dan weinig diepgaande, vlakke
tautologie8n, of men nu de eenheid of de onderscheidenheid van dergelijke ka-

tegorieen benadrukt. Zelf komt hij ook niet verder dan te stellen dat ze een eenheid vormen in onderscheid, momenten zijn van een eenheid, waarin het moment van de produktie evenwel een alomvattende betekenis toekomt (20).
Vanuit de eenheid gezien is de produktie het alles bepalende, maar vanuit de
veelheid ziet men vooral de wisselwerking tussen verschillende momenten; dat
een organisch geheel (21). De 'dialektici' verwijten nu aan de
politieke ekonomen dat zij de eenheid over het hoofd zien, 'het bij elkaar
horende op barbaarse wijze uit elkander rukken' (22). De belangrijkste bijdrage
van Marx in deze diskussie is niet, dat hij een van beide standpunten verkiest
of daar een juiste opvatting van 'dialektische eenheid' als synthese tegenover

is altijd zo bij

stelt: maar, dat hij de 'dialektici' verwijt, dat zij er geen oog of begrip voor hebben, dat de politieke ekonomen van een realiteit uit vertrekken, nl. de realiteit
dat produktie, distributie en de overige momenten in de burgerlijke produktiewlJze geen direkte eenheid vormen. De 'dialektische' kritiek op de politieke ekonomie gaat zo van de illusie uit, dat 'dit uit elkaar rukken niet van de werkelijkheid in de leerboeken, maar omgekeerd vanuit de leerboeken in de werkelijkheid
is binnengedrongen' (23) - een wat gepopulariseerde versie van de illusie die
Marx ook aan Hegel verwijt !
We zullen wat meer de lijn van de tweede paragraaf volgen om Marx' gezichtspunten wat expliciter naar voren te halen.
Marx begint met een 'flach auf der Hand liegende Vorstellung' (24) omtrent de

verhouding van produktie, distributie, ruil en konsumptie, die hij na enige analyse als volgt in een dialektisch begrippenkader verwoordt: 'In der Produktion
objektiviert sich der Person, in der Person subjektiviert sich die Sache; in der
Distribution Obernimmt die Gesellschaft in der Form allgemeiner, herrschender Bestimmungen die Vermittlung zwischen der Produktion und Konsumption;
in dem Austausch sind sie vermittelt durch die zufallige Bestimmtheit des Individuums' (25).
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Deze zinnen zijn dus niets anders dan Marx' min of meer abstrakte verwoording
van wat hij een voor de hand liggende voorstelling noemt. Wellicht is het goed
die duitse zinnen in nederlands te parafraseren om het voor de hand liggende karakter wat nader aan het licht te brengen: Produktie en konsumptie zijn een relatie tussen een persoon en een zaak, waarbij de persoon zichzelf in die zaak
verobjektiveert (produktie-moment) en waarbij die zaak zich versubjektiveert in
de persoon (konsumptie-moment). (Als voorbeeld zouden we hier kunnen wijzen op de mens die door zijn arbeid iets objektiefs (een werkstuk) voortbrengt,
maar zich tegelijk de resultaten van de arbeid toeeigent en (als voedsel) gebruikt.
Marx heeft in zijn Pariser Manuskripte uitvoerig in abstrakto aandacht geschonken aan dit soort relaties (26), die hij hier nu als 'eenvoudig voor de hand liggend' kwalificeert). Deze relatie van persoon en zaak, die we ook kunnen beschouwen als arbeid en toeaigening, wordt nu bemiddeld door, of gaat via,
twee instanties: enerzijds de heersende en wettelijke regels van de maatschappij
omtrent verdeling en instandhouding daarvan (denk aan eigendoms- en erfrecht,
indiviarbeidsverdeling e.d.) anderzijds de meer op toeval lijkende relaties tussen
ruileh.
kunnen
hun
toebedeelde
goederen
duen waarbij ze de
In zekere zin is dit alles eigenlijk niets anders dan een meer uitvoerige omschrijving van een definitie die Marx van produktie geeft: 'Alle produktie is toeaigening van de natuur door het individu, binnen en bemiddeld door een bepaalde
maatschappijvorm' (27). Het enige belangrijke verschil is echter, dat in de bovenstaande meer uitvoerige omschrijving distributie en ruil worden onderscheiden, en wel in termen van 'heersende bepalingen' van de maatschappij enerzijds
tegenover 'toevallige bepaaldheid van de individuen' anderzijds.
Deze 'voor de hand liggende voorstelling' veronderstelt dus reeds de burgerlijke
maatschappij met al haar tegenstellingen zoals we die uit Marx' kritiek op Heen toeeigening
gels staatsfilosofie hebben leren kennen. Datgene wat produktie
of konsumptie moet bemiddelen bestaat in de burgerlijke maatschappij zelf weer
in een tegenstelling van distributie en ruil (c.q. staat en maatschappij). Wanneer
men die reele tegenstelling over het hoofd ziet komt men hoogstens tot een
'oppervlakkige samenhang', ook al is die dan in een kwasi-diepzinnige, dialektische, frase uitgedrukt: 'Produktion, Distribution, Austausch, Konsumption
bilden so einen regelrechten Schluss: Produktion die Allgemeinheit, Distribution und Austasch die Besonderheit, Konsumption die Einzelheit, worin sich
das Ganze zusammenschliesst' (28)
Het is duidelijk dat Marx hier overgaat naar de ironie: hij laat dan ook onmiddellijk zien waarin deze dialektische eenheid tekort schiet, door er de, door hem
eveneens bekritiseerde, kategoriean van de politieke ekonomen tegenover te stellen:
a. De produktie lijkt door algemene natuurwetten bepaald, de distributie
door maatschappelijk toeval. Dit is een stellingname die hij in de eerste
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paragraaf bij J. Stuart Mill juist als niet toevallige burgerlijke vergissing
bekritiseert (29).
b. Bij de politieke ekonomie verschijnt de konsumptie (toeeigening door het
individu) niet als eindterm of einddoel, maar ligt deze grotendeels buiten
het ekonomisch gezichtspunt; konsumptie speelt slechts een rol voorzover
die op de produktie invloed heeft.
Daarop volgt dan in de tekst de kritiek van de 'dialektici' dat de politieke ekonomen de eenheid van het proces verscheuren, en Marx' opmerking, dat die
ekonomen toch vertrekken vanuit reele verhoudingen.
De gehele passage geeft aanleiding tot de volgende samenvatting: Tegenover,
(of naast) zijn eigen explicitering van de 'voor de hand liggende voorstelling' stelt
Marx de voorstellingen van 'dialektici' en de politieke ekomen. De politieke ekonomen hebben er eigenlijk geen oog voor dat produktie naar zijn uiteindelijke
zin een historisch toeeigeningsproces is van de natuur door het menselijk subjekt,
maar vertolken tegelijk wdl het besef dat in de burgerlijke produktiewijze de wet-

matigheid van de produktie en de willekeur van de verdeling samenhangen. Weliswaar stelt Marx dat de samenhang zoals deze ekonomen die zien niet meer is
dan een niet begrepene, een loutere 'Reflexionszusammenhang' (30); maar deze
uitwendige eenheid waarbij de ekonomen blijven staan is mddr witr, want direkter uitdrukking van de 'ausserliche Notwendigkeit' die de burgerlijke maatschappij voor het individu is (31), dan de abstrakte identiteit die door de dialektici
naar voren wordt gebracht.

4.2.1. De dialektiek: konsumptie en produktie

In de hier op volgende passage (door Marx aangegeven met 'a l' en door de uitgever betiteld als 'Konsumtion und Produktion') gaat Marx in op de vooral door
de 'dialektici' gestelde identiteit van produktie en konsumptie. De eerste pagina
heeft het karakter van een steekspel tussen politieke ekonomen die het onderscheid van produktie en konsumptie benadrukken, en hun tegenstanders, de

dialektici, die juist op de eenheid ervan wijzen, waarbij er van het specifieke van
die eenheids.opvatting niet veel overblijft (32). Daarna lijkt meer Marx zelf aan
het woord. Na te hebben laten zien, dat uit de optiek van de onmiddellijke
identiteit van produktie en konsumptie even gemakkelijk besloten kan worden
tot hun onmiddellijke tegengesteldheid legt hij de nadruk op de bemiddelende
beweging die tussen beiden plaats vindt. Ook de analyses van die bemiddeling
blijven uitermate abstrakt. We gaan daar hier niet op in. Marx trekt als konklusie uit zijn analyses, dat er op drievoudige wijze gesproken kan worden over
identiteit van produktie en konsumptie (33):
1.
onmiddellijke identiteit. Wat Marx daarvan overlaat is het eenvoudige
feit, dat produktie grondstoffen en arbeidsvermogen verbruikt en dat er
een onderscheid bestaat tussen produktieve en niet-produktieve konsump136

2.

tie (als voorbeeld is te denken aan gezond eten tegenover overdadige en
verkwistende luxe). Met reale dialektiek heeft dat weinig van doen.
een identiteit die daarin bestaat, dat elk voor de ander als middel ver-

schijnt, dus een wederkerige afhankelijkheid. Van deze vorm van reele
wisselwerking zegt Marx dat ze op vele wijzen in de ekonomie is uitgewerkt. Ook hier is weinig grond om aan dialektische reflexies verklaringskracht toe te kennen.
3.
In zeer dialektische bewoordingen spreekt Marx tenslotte over een identiteit van produktie en konsumptie, waarin 'elk van beide niet slechts onmiddellijk de ander is, noch slechts die andere bemiddelend, maar waarin
elk van beide de ander schept in de verwerkelijking van zichzelf; ofwel zich
realiseert als de ander'. Dialektischer kan het al niet: het ene verwerkelijkt
zich als zijn tegendeel. Wanneer we echter zien wat Marx hierbij retel
voor ogen heeft, blijkt het ook hier weer om voor ekonomen bekende
zaken te gaan als de verhouding van vraag en aanbod, van objekt en behoefte, natuurlijke en maatschappelijk bepaalde behoeften.
De identiteit waarvan hier dan tenslotte sprake zou zijn is niet een of andere
reele

overeenstemming van vraag en aanbod of een doelmatig ineen passen van

onze technologische behoeften en natuurlijke grondstoffen, maar de alleen maar
zeer abstrakte konstateringen dat er bijvoorbeeld zonder vraag geen aanbod zou
zijn, dat water slechts een ekonomisch objekt is als er gebrek aan is, dat kolen
alleen natuurlijk grondstof zijn in een industrieel produktie-systeem e.d. Het
zijn allemaal relaties die tautologisch blijven. In zijn konklusie komt Marx'
ironie van het uitgangspunt aldus weer duidelijk terug. De eerst volgende zin is
wat dat betreft niet mis te verstaan: 'Hierna is er voor een hegeliaan niets eenvoudiger dan produktie en konsumptie als identiek te stellen' (34).
De hierop aansluitende zinnen zijn bijzonder verhelderend voor Marx' eigen ge-

zichtspunt. Hier zegt hij, dat die dialektici of hegelianen de fout maken de maatschappij spekulatief, dat wil zeggen als 'einziger Subjekt' te beschouwen. Wat
voor een individueel persoon in abstrakto geldt, wordt door die spekulatieve
denkwijze verzelfstandigd tot het reele ekonomische proces, waarvan de maatschappij het subjekt zou zijn. We hebben in deze zin 'in abstrakto' kursief gedrukt. Marx gebruikt zelf die uitdrukking niet, maar het moge duidelijk zijn,
dat het wel zijn bedoeling goed weergeeft. Hij stelt namelijk in de tekst een beschouwingswijze vanuit het individu en een beschouwingswijze vanuit de maatschappij tegenover elkaar: 'Het individu produceert een voorwerp en keert door
de konsumptie ervan weer tot zichzelf terug, zij het als produktief en als zichzelf reproducerend individu. De konsumptie verschijnt zo als moment van de
produktie. In de maatschappij echter is de betrekking van de producent tot het
produkt, zo gauw het klaar is, een uitwendige, en de terugkeer ervan tot het
subjekt hangt af van zijn betrekkingen tot andere individuen. Het individu verkrijgt het produkt niet onmiddellijk. Ook is de onmiddellijke toetigening niet
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zijn doel, wanneer het in de maatschappij produceert. Tussen de producenten en
en de produkten treedt de cistributie, die door maatschappelijke wetten bepaalt
wat zijn deel is aan de wereld van de produkten. De distributie treedt dus tussen
produktie en konsumptie' (35). Het is duidelijk dat het gezichtspunt vanuit het
individu het abstrakt-filosofisch gezichtspunt is, dat zich niet richt op het konkrete individu in een specifieke produktiewijze. Wanneer Marx spreekt van 'in de
maatschappij echter .....' stelt hij daar zijn eigen konkrete benaderingswijze tegenover. We hoeven maar te verwijzen naar de 6e these over Feuerbach, - waar
Marx stelt dat het menselijk wezen wordt bepaald door het geheel van de maatschappelijke verhoudingen, en niet een aan het afzonderlijk individu inherent abstraktum is (36) - om de betekenis van dit onderscheid van beschouwingswijze voor zich te doen spreken.
Marx besluit deze passage, waarin hij aldus de 'dialektische' zienswijze van in
ieder geval Proudhon c.s., maar indirekt ook van Hegel, weerlegt, met de vraag of
derhalve de zienswijze van de politieke ekonomen geldig is: 'Staat dan de distributie als een zelfstandige sfeer naast en buiten de produktie ?'. We zullen zien
dat hier ook niet zonder meer 'ja' op geantwoord wordt.

4.2.2. Onderscheid en eenheid: distributie en produktie
In de passage b 1, getiteld 'Distribution und Produktion' gaat Marx nader op
deze vraag in. De kern van zijn antwoord komt erop neer, dat de verdeling van
produkten, maar ook de verdeling van produktiemiddelen zelf bepaald worden
door de produktiewijze. In de distributie drukt zich de produktiewijze in zijn
bijzondere gestalte uit; vandaar dat Ricardo 'instinktief de distributie als hoofdthema van de ekonomie opvatte. Tegen zijn opvatting dat de produktiewijze de
distributie bepaalt brengt Marx enige tegenwerpingen naar voren:

a. Vanuit het afzonderlijk individu gezien verschijnt de distributie als een
maatschappelijke wet, die hem zijn plaats, inkomen e.d. binnen de produktie toewijst. De distributie lijkt aldus aan de produktie vooraf te gaan: het
individu is van huis uit voorbestemd tot loonarbeid. Marx weerlegt deze
objektie met de opmerking, dat dit voorbestemd zijn zelf het resultaat is
van het feit dat kapitaal en grondeigendom bestaan als zelfstandige subjekten van de produktie (Produktionsagenten (37)). Dit betekent dat kapitaal
en grondeigendom niet louter door de wet bepaalde eigendomsverhoudingen zijn en evenmin louter produktiemiddelen die door een individu
kunnen worden aangewend, maar dat ze als het ware de rol van het subjekt
in wetgeving en produktie hebben overgenomen: zij bepaten de produktie

en de daarop gebaseerde eigendomsverhoudingen. De maatschappelijke
verdelingswetten waarrnee het individu wordt gekonfronteerd zijn dus in
principe gedikteerd door kapitaal en grondeigendom die tot subjekt van
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de produktie zijn geworden. Op het eerste gezicht lijkt Marx hier weer
evenals boven tegenover het gezichtspunt vanuit het individu het gezichtspunt vanuit de maatschappelijke strukturen (kapitaal, grondeigendom en
het bovengehun produktiewijzen) te plaatsen. Een belangrijk verschil met

noemde abstrakt individualistisch gezichtspunt is echter, dat er nu gesproken wordt vanuit het gezichtspunt van een konkreet individu binnen een
bepaalde produktiewijze (nl. het kapitalisme). Dit individu verzelfstandigt
niet, zoals de 'dialektici', de maatschappij tot een subjekt, maar ondergaat
die te
de verzelfstandiging en versubjektivering van het kapitaal zonder
verhoudindoorzien. Dit individuele bewustzijn, dat de maatschappelijke
de maatschappegen als gegevenheden ervaart, is zelf een direkt deel van
lijke struktuur, het is de uitdrukking van de 'subsumptie van de individuen
onder kapitalistische produktieverhoudingen' (39); het wordt door Marx
dan ook niet als onwaar terzijde geschoven, maar krijgt zijn plaats binnen
produktiesysteem, van waaruit het ook begrepen of verklaard kan wor-

het

den.

b.

Marx vervolgt zijn tegenvoorbeelden door te stellen dat niet alleen vanuit
het individu, maar ook vanuit de hele maatschappijen gezien de distributie vooraf lijkt te gaan aan de produktie. Indelingen in kasten, toebedeling
van slaven e.d. lijken maatschappelijke
van privileges, onderwerping
strukturen die als v66rekonomische (de politieke ekonomen zouden zegantwoord
gen: louter historisch-toevallige (39)) feiten gegeven zijn. Marx'
veronderstelt
van
elke
produkten
verdeling
komt op het volgende neer:
een bepaalde produktiewijze, die ook zelf een interne verdeling kent van
produktiemiddelen en personen (arbeidsverdeling, beroepen e.d.). Die
specifieke produktiewijze brengt daarom ook een specifieke verdeling van
produkten met zich mee. Door allerlei historische omstandigheden kan die
verdeling van produkten veranderen, bijvoorbeeld door veroveringsoorlogen, invoer van slaven, volksverhuizingen e.d. Voor Marx is dat een trivialiteit, omdat toch steeds de manier waarop deze veranderingen worden ge
integreerd afhankelijk is van de bestaande produktiewijzen, ook al zouden
ze die zelf weer veranderen. Interessanter vindt hij die veranderingen in de
produktiewijze zelf en de haar inherente distributie van produktiemiddelen en personen. Deze problematiek van de verhouding van produktie en
de haar inherente distributie hoort volgens Marx thuis 'in de verklaring en
ontwikkeling van de produktie zelf (40).
Hij spreekt dan niet meer van produktie in het algemeen, maar over het
begrip van een reeel produktieproces, van de produktie als konkrete totaliteit, waarvan de distributie een moment is.

We kunnen Marx' konklusies als volgt samenvatten: Distributie van produkten,
die de ekonomen als een grotendeels zelfstandig element naast de produktie be139

schouwen, is zelf door de produktiewijze bepaald - evenals die beschouwingswijze zelf die haar als iets zelfstandigs opvat. De daarvan te onderscheiden arbeidsverdeling en distributie van produktiemiddelen zijn een moment van het
konkrete produktieproces, en de reele betekenis van die distributie kan dan ook
alleen maar gevat worden in de konkrete analyse van dat produktieproces.
Met betrekking tot deze aan de produktie inherente distributie merkt Marx nog
enige zaken op, die vooral wegens de terminologie onze extra aandacht verdienen. Hij zegt, dat aangezien de produktie moet uitgaan van een of andere verdeling van de produktiemiddelen, de distributie in die betekenis daarom aan de
produktie voorafgaat, 'ihre Voraussetzung bildet', en dat de produktie aldus
'haar voorwaarden en vooronderstellingen heeft, die momenten van haarzelf
vormen'. Die term 'Voraussetzung' komt met name in de 'Grundrisse' bijzonder
vaak voor; we zullen later nog vaak op die term en zijn betekenis terugkomen
(41). Van belang is hier erop te wijzen, dat voor Marx de distributie die door de
produktie wordt verondersteld deel uitmaakt van die produktie zelf. Met andere
woorden deze distributie is gddn reeel van de produktie onderscheiden grootheid;
precies omdat ze moment is van de produktie kan ze alleen logischerwijze als
haar vooronderstelling van de produktie zelf worden onderscheiden. Dit als een
retel onderscheid opvatten leidt slechts tot 'leere Abstraktion' (42). Het gaat
hier om eenzelfde soort tautologie als we boven zagen: kolen zijn pas grondstof
voor die produktiewijze die haar als zodanig produktie f konsumeert. Hetzelfde
geldt voor de distributie: een bepaalde verdeling van goederen, privileges en
taken kan niet meer als een louter natuurlijke gegevenheid of historische toevalligheid gelden, wanneer men haar als het natuurlijke, dat wil zeggen logischnoodzakelijke uitgangspunt voor een bepaalde produktiewijze beschouwt. Anderzijds is een onderscheid tussen distributie en produktie alleen dan werkelijk,
wanneer het niet gaat om de distributie voorzover die uitgangspunt is voor de
nieuwe produktiefase, maar voorzover die het resultaat is van een voorafgaande
produktiewijze. Dat er inderdaad van een retel onderscheid van produktie en
distributie sprake is, ligt niet in het begrip van een bepaalde produktiewijze of
in haar abstrakt logische vooronderstellingen geiinpliceerd, maar ligt in het feit

dat ze steeds historische uitgangspunten heeft. In bepaalde historische situaties
kan dat reele onderscheid tussen de vanuit een vroegere fase geproduceerde
eigendomsverhoudingen en de distributie van de produktiemiddelen, zoals
de nieuwe produktiewijze die logischerwijze veronderstelt, het karakter van een
reele tegenstelling

aannemen. Het gaat dan om revolutionaire Perioden, zoals

door Marx in het Voorwoord bij 'Zur Kritik der politischen Okonomie' in
wat aanschouwelijker terminologie is verwoord.

Wij zijn bij het doortrekken van dit onderscheid van distributie

als logische
vooronderstelling van een bepaalde produktiewijze en distributie van produkten
die enerzijds produktieresultaat is, maar tegelijk historisch uitgangspunt voor
een nieuwe produktiefase, naar het lijkt wat ver van Marx'
eigen tekst afgewe140

ken. Het onderscheid komt bij hernzelf nog niet zo uit de verf, omdat hij het in
de wat andere kontekst plaatst van de vraag of de aan de produktiewijze inherente distributie natuurlijk is (dat is nl. het standpunt van de politieke ekonomen, die de produktie als iets natuurwetmatigs beschouwen in tegenstelling tot
de historische toevalligheid van de goederendistributie). Marx' antwoord daarop
is tweeledig:

a.

.......... sie m6gen im ersten Beginn als naturwOchsig erscheinen. Durch
den Prozess der Produktion selbst werden sie aus naturwuchsigen in ge-

schichtliche verwandelt ........' (43), d.w.z. alleen aan het begin van de geschiedenis kunnen ze als natuurlijk beschouwd worden, maar zo gauw de
mens werkelijk produceert zijn die natuurlijke voorwaarden zelf historische, dat wil zeggen gereproduceerde, uitgangspunten geworden en hebben
hun loutere natuurlijkheid verloren.
b. ' ......... und wenn sie fur eine Periode als natOrliche Voraussetzung der
Produktion erscheinen, waren sie fur eine andre ihr geschichtliches Resultat' (44). Onder 'natuurlijke vooronderstelling' kan in dit citaat niets anders verstaan worden dan de feitelijk historische, maar als noodzakelijk
gedachte en daarom als 'natuurlijk' voorgestelde, uitgangspunten van een
historisch bepaalde produktiewijze; immers, dat is de betekenis die Marx
aan het natuurbegrip van de politieke ekonomie toeschrijft (45). Voorstellingen omtrent natuurlijke uitgangspunten van de produktie hebben
volgens hem evenals voorstellingen omtrent het begin van de geschiedenis
niet de funktie van voorstellingen van een retel proces, maar zijn legitimaties, idealiseringen vanuit een aktuele situatie. Robinson Crusod en
Rousseau's Contrat Social gaan wat dat betreft hand in hand (46).
Op grond van het bovenstaande kunnen we nu iets scherper de stellingname
van Marx van deze passage over distributie en produktie samenvatten.
Marx onderscheidt hier een tweetal vormen van probleemstellingen. De eerste,
die hem werkelijk interesseert, is de vraag in hoeverre de logische voorwaarden
van een bepaald produktiesyseteem - dit is de aan dat systeem inherente distributie - zich verhouden tot de distributie van goederen die haar feitelijk historisch uitgangspunt is en zelf resultaat is van een eerdere produktiefase. Van dat
probleem zegt Marx, dat het in de ontwikkeling van de produktie zelf thuis
hoort. Het gaat hier blijkbaar om een konkrete probleemstelling, die ook de problematiek van begrip en historische ontwikkeling impliceert.
De andere vorm van probleemstelling - door Marx 'triviaal' genoemd - houdt
zich met de vraag bezig, hoe bepaalde vormen van distributie van goederen,
rechten e.d., van invloed is op de produktie - die daarmee als een algemeen,

invariabel, ahistorisch abstraktum wordt voorgesteld. Een dergelijke probleemstelling kan slechts in twee abstrakte benaderingen uiteenvallen: enerzijds de algemene bepalingen van produktie in het algemeen analyseren, en anderzijds feitelijk historisch materiaal aandragen om te laten zien dat de produktie niet be141

antwoordt aan haar abstrakte ideaal, omdat 'toevalligerwijze' bijvoorbeeld de
verdeling tussen arm en rijk, heer en slaaf, zwak en sterk e.d. haar historisch
uitgangspunt is.

4.2.3. De mil; overgang naar de derde paragraaf
De derde passage (c 1) van de tweede paragraaf, getiteld: 'Austausch endlich
und Zirkulation; Austausch und Produktion', levert na het voorafgaande weinig
nieuwe gezichtspunten op. De essentie is weer, dat ruil in de produktie zelf
plaats vindt voorzover ze ligt in de sfeer van de arbeidsverdeling. De ruil van produkten is ook dan in het begrip produktie vervat, indien die produkten dienen
voor produktieve konsumptie. (Deze betekenis van de ruil als moment van het
produktieproces zelf zal, zoals later blijkt, van wezenlijk belang zijn voor een
juist begrip van kapitaal als produktiefaktor). Slechts voorzover de ruil een middel is voor de konsumptie als zodanig, heeft ze het karakter van een afzonderlijk ekonomisch verschijnsel naast de produktie. Maar ook in dat geval wordt ze
toch door de produktie bepaald, immers: zonder arbeidsverdeling zou er geen
ruil van produkten plaatsvinden: een private markt veronderstelt een private
produktie, terwijl ook de intensiteit en uitgebreidheid van de markt door de aard
van de produktie wordt bepaald (47). De passage eindigt vervolgens met de
ons reeds bekende algemene konklusie, dat het produktieproces blijkbaar een organische eenheid is met onderscheiden momenten, waarin de produktie het overheersende moment is.

Alvorens tot behandeling van de derde paragraaf over te gaan, willen we aan de
hand van de struktuur van de nu behandelde tweede paragraaf een aspekt van die
konkrete totaliteiten naar voren brengen. Marx zal in de derde paragraaf stellen
dat de wetenschappelijke kennis daarvan een opstijgen is van het abstrakte naar
het konkrete (48). Dit roept duidelijk herinneringen op aan wat Hegel zegt over
het 'positiv-vernunftige' moment van het denken: 'Dies Verniinftige ist daher,
obwohl ein Gedachtes, auch Abstraktes, zugleich ein Konkretes, weil es nicht
einfache, formelle Einheit, sondern Einheit unterschiedener Bestimmungen
ist' (49). Hegel heeft met dit 'positiv-vernunftige' denken zijn eigen spekulatieve
logika op het oog; het staat tegenover 'die abstrakte oder verstundigd en 'die
dialektische oder negativ-vernunftige' zijden van het denken (50). In de door
ons bekommentarieerde tekst van Marx zijn we deze onderscheidingen ook, zij
het niet zeer expliciet, tegengekomen. De abstraktie van de ekonomen zoals
produktie, distributie in het algemeen e.d. waren 'verstandig' zolang ze niet voor
het begrip van een konkrete produktiewijze werden uitgegeven. Vanuit die
verstandelijke abstrakties denkend komt men echter niet verder dan 'blosse
Reflexionszusammenhange', oppervlakkige uitwendige verbanden als wisselwerking e.d. Het door Marx bekritiseerde identiteitsdenken van Proudhon
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de eenheid niet uit een ontwikkeling van
voortkomt, maar elk onderscheid in een 'eenvou-

blijft abstrakt en verstandelijk, omdat
de tegengestelde momenten

dige, formele eenheid' wordt opgeheven. Via de kritiek op de abstraktheid van
de ekonomen en de dialektiek van hun 'tegenstanders' tracht Marx aldus tot een

aanduiding van zijn eigen opvatting omtrent de wetenschappelijke kennis van
konkrete eenheid te komen. In zijn opvatting van totaliteit als levend geheel, organische eenheid, proces e.d. is hij sterk door Hegel beihvloed. In de volgende
paragraaf zal hij zijn eigen methode dan ook moeten afzetten tegen de spekulatieve wijze waarop Hegel, in Marx' ogen, het 'positiv-vernOnftige' van de methode begrijpt. Wanneer de produktie een geheel is dat pas door een wetenschappelijke methode als een konkrete totaliteit kan worden gevat, dan is het ook
duidelijk dat de produktie-als-zodanig niet het konkrete evt. materidle uitgangspunt van Marx' begripsontwikkeling kan zijn: in het begin is het begrip van produktie niet konkreet, maar abstrakt; en die abstraktie dient aan een konkretum
te worden 'waar' gemaakt.
4.2.4. Toetsing aan ons interpretatiemodel
Omdat de derde paragraaf van de 'Einleitung' geheel nieuwe vragen oproept,
willen we reeds hier een korte vergelijking maken tussen de in de eerste twee
paragrafen behandelde zaken en ons interpretatiemodel.
Het voorgaande overziend menen we te kunnen stellen dat de eerste twee paragrafen van de 'Einleitung' zich verdragen met het interpretatiemodel dat door
ons in hoofdstuk 3 is voorgesteld, ook al is er wellicht niet van een duidelijk
bevestiging sprake. Vooral Marx' ideeen omtrent abstraktie, in- en uitwendige
relaties, 'ReflexionsverhUltnisse' - ook al gebruikt hij dat woord slechts 66n maal
- lijkt in het verlengde te liggen van de analyse, die wij ervan maakten met
betrekking tot de vroegere werken. De politieke ekonomen die van abstrakte onderscheidingen uitgaan, komen niet verder dan een begrip van uitwendige,
toevallige, samenhangen. Hun abstrakte denken is op die wijze de uitdrukking
van de 'Susserliche Notwendigkeit' waardoor de burgerlijke maatschappij wordt
beheerst. Ze kunnen die samenhang echter niet anders verklaren dan als toevallig
historisch resultaat, als overblijfsel van een voorafgaande maatschappelijke ordening (feodale strukturen en wetgeving e.d.). Marx zal door zijn konkrete begripsontwikkeling trachten aan te tonen dat deze door politieke ekonomen besefte
tegenstellingen niet alleen historisch uitgangspunt, maar ook in systematische
zin noodzakeli/ke voorwaarden zijn van de kapitalistische produktiewijze. Ze
vormen de reele kontradiktie die het wezen van het kapitalisme is: een reele tegenspraak van kapitaal en arbeid, die zich als totaliteit tracht te verwerkelijken.
We zullen dan ook zien dat het begrip dat Marx van het kapitalisme ontwikkelt
niet louter het verklaren is van uitwendige samenhangen, noch het begrip van
zijn eenheid, maar juist het inzicht dat het precies als reele totaliteit een interne
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kontradiktie is; dat het derhalve als konkrete totaliteit niet werkelijk bestaan
kan. Daarom verzet hij zich ook zo fel tegen die dialektische identiteitsdenkers:
wat een redle tegenstelling is - men denke hier primair aan de klassentegenstelling van kapitaal en arbeid, maar ook bijvoorbeeld aan die tussen geld en gebruikswaren -, kan geen wezenlijke, maar hoogstens een abstrakt -vergelijkende,
eenheid zijn (wat de ekonomen, met name Ricardo, blijven beseffen); en wat een
wezenlijke tegenstelling is kan hoogstens in een uitwendige samenhang - bijvoorbeeld onder dwang of, wanneer de tegenstelling zich nog niet volledig heeft
ontwikkeld, door historisch omstandigheden - bijeen worden gehouden bijvoorbeeld in een wederzijdse middel-doel relatie.
De algemene samenhang van de 'Reflexionsbestimmungen' zien we aldus in de
'Einleitung' terug, nu toegepast op een aantal abstrakte ekonomische kategorieen. Dat het kapitaal zo'n interne kontradiktie (dat wil zeggen wezenskontradiktie, dus onbestaanbare totaliteit) is, en hde het als zodanig zich ontwikkelt en
begrepen kan worden, zal de feitelijke methode van Marx nog moeten uitwijzen.
Het is in ieder geval de konklusie waartoe Marx op grond van zijn opvattingen
omtrent de 'Reflexionsbestimmungen' als identiteit en onderscheid, zijn opvattingen omtrent abstrakt en konkreet, dn op grond van zijn uitgangspunt van de
klassentegenstellingen in de burgerlijke samenleving zal willen komen. Voor
Marx bestaat dan alleen nog het probleem om het konkrete uitgangspunt te vinden aan de hand waarvan hij dit begrip van kapitaal kan ontwikkelen.
Daarmee wordt de vraag naar het begin van de wetenschappelijke begripsontwikkeling opnieuw gesteld. Dat is de vraag die we vooral in de derde paragraaf
van de 'Einleitung' ontmoeten.
4.3. De derde paragraaf: de methode van de politieke ekonomie

Hierboven hebben we reeds opgemerkt, dat Marx in zijn opvatting van totaliteit als levend geheel, organisme e.d. en in zijn beschrijving ervan als 'eenheid
in onderscheid' sterk door Hegel is beihvloed. Het ligt ook voor de hand dat
Marx de relaties in een dergelijk geheel beschouwt als dialektische relaties in
een mime betekenis van het woord, ook al noemt hij ze niet uitdrukkelijk zo.
Dat betekent echter niet, dat men hieruit de konklusie zou mogen trekken dat
deze beschouwingswijze zelf voor Marx als een typische dialektische wijze van
denken zou gelden. Reeds in het begin van ons onderzoek zagen we, dat Marx
een vergelijking van zijn methode met het organisme-begrip van de biologie niet
van de hand wees, maar eerder autoriseerde (51). Maar men kan daar moeilijk
het karakteristieke van zijn dialektiek in zien. Op dat punt bestaan er namelijk
teveel overeenstemmingen met Hegel. Wanneer Marx' methode zou bestaan in de
verklaring van het kapitaal als een totaliteit of organisme, dan zou zijn verwijt
dat hij elders aan Hegel maakte ook gedeeltelijk op hemzelf slaan, namelijk:
'Hegel heeft in waarheid niets anders gedaan dan de politieke staatsordening in
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algemeen abstrakte idee van het 'organisme' opgelost, maar het lijkt alsof hij
uit het algemene idee de bepadde struktuur heeft ontwikkeld, zoals hij zelf ook

meent' (52).
het
Het typische van Marx' dialektiek opvatting is, zoals we in deel I naar voren
brachten, dat de dialektiek - voorzover daarvan sprake is - primair ontspringt
aan het objekt van het denken (de materie, de stof), dat aan dat denken uitwendig blijft. Die opvatting gaat uit van het reele onderscheid van denken en zijn.
Ook hier, in de derde paragraaf van de 'Einleitung', is weer een centraal punt dat

het reele objekt als vooronderstelling van het denken aan dat denken uitwendig
blijft. Het lijkt ons van belang dit hier nog eens expliciet naar voren te halen, omdat men in het algemeen geneigd is in deze paragraaf over Marx' methode mddr
dialektiek te zien dan bij voorbaat nodig is. Men heeft daarbij te weinig oog voor
het verschil tussen dialektiek in een zeer ruime, afgezwakte betekenis en in haar
voor Marx karakteristieke zin. Daardoor wordt de lezing van deze paragraaf van
de 'Einleitung' onnodig verwarrend en gekompliceerd gemaakt. Als voorbeeld
kan gewezen worden op de interpretaties van G.Della Volpe of van L. Althusser.
Beide auteurs zien in Marx' uitlatingen over het opstijgen'van abstrakt naar konkreet tezeer een verwijzing naar het geheel eigene van de materialistische dialektiek. Naar onze mening is er weinig aanleiding om in die verhouding van abstrakte en konkrete begrippen de sleutel te vermoeden voor het verstaan van Marx'

materialisme, zijn onderscheid tot Hegel. Volgens Marx is dat opstijgen van
abstrakt naar konkreet namelijk de methode van de ekonomische systemen
van de 18e eeuw, die hij in een algemene zin als de 'wetenschappelijk juiste methode' beschouwt. Het centrale punt uit de tekst is de korrektie die Marx maakt
met betrekking tot de betekenis van dat begrip 'konkreet'. Een duidelijk besef
van het begrippelijke karakter van het in de wetenschap gereproduceerde kon-

krete heeft tot gevolg, dat men een aantal methodische problemen vooral rond
de verhouding van historische ontwikkeling en de logische opeenvolging van kategorieen in het wetenschappelijk exposd - gemakkelijker doorziet. Aan de hand
van de kategoriedn geld, arbeid en kapitaal geeft Marx daarvan enige voorbeelden. Het merkwaardige van deze kategorieen is, dat zij een zekere dubbele betekenis hebben. Als loutere abstrakties zijn zij aanduidingen van verschijnselen
-

die aan alle produktiewijzen min of meer inherent zijn (alle produktiewijzen veronderstellen wel een of andere vorm van arbeid, een ruilmiddel of waardemeter
en produktiemiddelen ). Maar in de burgerlijke samenleving hebben arbeid, geld
en kapitaal een specifieke ekonomische vorm waarin alle bijzondere onderscheidingen lijken opgeheven: daar bestaat arbeid-zonder-meer ('Arbeit sans phrase',
indifferente arbeid), en zijn geld en kapitaal louter abstrakte ruilwaarde (53). De
abstrakte kategorieen verwijzen daarom ekonomisch gezien in eerste instantie
naar de historisch bepaalde produktieverhoudingen van de burgerlijke maatschappij. In die zin noemt Della Volpe hen 'historische abstrakties'. Voor een
goed begrip van Marx' analyses is het nu van groot belang, de dubbele betekenis
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van die abstrakte kategorieen duidelijk te blijven onderscheiden, en ze niet, zoals Della Volpe doet, in een soort dialektische synthese te laten opgaan.

Della Volpe ziet in Marx' opvatting van deze kategorieen een of andere onlosmakelijke eenheid van synthese en analyse, van induktie en deduktie, een eenheid die de kringloop zou impliceren van konkreet-abstrakt-konkreet, ofwel
een 'positieve kringloop van materie en 'Vernunft" (54). Door dergelijke karakteriseringen worden de onderscheidingen die Marx maakt met betrekking tot de
termen 'abstrakt' en 'konkreet' weer in een vaag dialektische jargon opgeheven.
Het probleem achter dergelijke benaderingen van Marx' dialektiek - Della Volpe
staat hierin niet alleen - is, dat zij twee onderscheiden probleemstellingen van de
'Einleitung' van meet af aan te nauw met elkaar vervlechten of nauwelijks weten te onderscheiden. De tegen Hegel gerichte kritiek op het idealisme, dat zijn
abstrakties voor realiteiten uitgeeft, moet onderscheiden worden van de juist bij
Hegel aansluitende opvattingen over konkrete begripsvorming vanuit abstrakties.
Dat laatste is in Marx' terminologie het proces van de 'Darstellung', ofwel de reproduktie van de reele konkrete werkelijkheid als een gedachten-totaliteit.
Precies omdat ze een gedachtenkonstruktie is, is aan die 'Darstellung' de verleiding van het idealisme inherent; een verleiding die des te groter wordt naarmate
de abstrakties vanwaaruit de 'Darstellung' vertrekt, als reale verschijnselen in
de burgerlijke maatschappij lijken te bestaan. Het is daarom van primair belang
om het onderscheid van het gedachte en het werkelijke, van het in de theorie
konkrete en het retel-konkrete, voortdurend te onderstrepen (55).
Bij Althusser (56) zien we juist een merkwaardige benadrukking van het onderscheid tussen gedacht en werkelijk objekt, waarbij de epistemologische relatie
tussen beide zo goed als ondenkbaar wordt, omdat ze tot een louter ideologisch

onderscheid wordt gereduceerd. Hij ziet in het opstijgen van abstrakt naar konkreet de toepassing van Marx' dialektische theorie van de praxis op het gebied
van het kennen: wetenschap is een volgens die theorie te begrijpen eigensoortig
produktieproces. Marx zegt inderdaad dat wetenschappelijk denken slechts een
van de manieren is om zich de werkelijkheid op idetle wijze toe te eigenen; als
andere manieren noemt hij artistieke, religieuze en praktisch-geestelijke toeeige-

ning (57). De enige mogelijkheid om zich de konkrete werkelijkheid of totaliteit
denkend toe te eigenen is, haar als een gedachtengeheel, 'als ein geistig Konkretes', te reproduceren (58). Men dient niet te veel betekenis te hechten aan het
gebruik van dergelijke terminologieen als 'toeeigening, produktie, reproduktie
en dergelijke', wanneer Marx die met betrekking tot het denken gebruikt. Met
betrekking tot het denken zijn deze kategorieen nog abstrakter dan wanneer ze
in het algemeen worden gebruikt voor produktiewijzen of voor antropologische
fenomenen. Het zegt niets over het denken dan wat we allang weten: denken reproduceert de werkelijkheid, het produceert begrippen, en die produktie is de
eigen manier van het denken om zich de werkelijkheid toe te eigenen. Ook hier
zegt Marx weer, dat het louter om tautologieen gaat; het zijn dus geen begrip146

pen waarin het specifieke karakter van het kennen nader wordt bepaald.
We zullen eerst wat nader ingaan op Marx' opvatting van begrippelijk reproduceren en daarna kritiek geven op Althussers standpunt en op enige verdere kon-

sekwenties wijzen.

4.3.1. De twee wegen in de begripsvorming

Marx typeert de wetenschappelijke begripsvorming in termen van reproduktie
van het konkrete als een geestelijk konkretum, een specifiek produkt van het
denken. Aldus zijn twee betekenissen van 'konkreet' te onderscheiden: enerzijds het werkelijke, levende geheel, dat Marx ook aanduidt met de uitdrukkingen'het reele subjekt' of 'konkrete substraat', anderzijds het konkrete als
denkprodukt, het gedachtenkonkretum, de gedachtentotaliteit (50); dit tweede
konkretum zullen we in de geest van Marx' uiteenzetting verder aanduiden als
het wetenschappelijk begrip. De tekst is een (summiere) beschouwing over de
verhouding tussen de wijze waarop het wetenschappelijk begrip is samengesteld
en zich als denkproces ontwikkelt en de wijze waarop het konkrete substraat
zich in een historisch groeiproces van een eenvoudig tot ontwikkeld konkretum
ontwikkelt. In de ontwikkeling van het wetenschappelijk begrip zijn een tweetal
processen of'wegen' te onderscheiden. De eerste weg beschrijft Marx als het proces waarin de onmiddellijke voorstelling van het konkrete substraat wordt geanalyseerd, opgelost in een veelheid van abstrakte bepalingen en onderscheidingen.
Zo wordt de voorstelling van een bepaalde bevolking als geheel als het ware opgelost in een veelheid van eenvodigere verhoudingen als handelsbetrekkingen, arbeidsverhoudingen, gezinsstrukturen, geografische omstandigheden etc. Op die
wijze ontstaan de abstrakte kategorieen waarmee in een ander proces, de tweede
weg, wetenschappelijke begrippen kunnen worden ontwikkeld:
'Finge kh also mit der Bevdlkerung an, so wiire das eine chaotische Vorstellung des Ganzen und durch nahere Bestimmung wurde ich analytisch
immer mehr auf einfachere Begriffe kommen; von dem vorgestellten Konkreten auf immer dunnere Abstrakta, bis ich bei den einfachsten Bestimmungen angelangt wfire. Von da wfire nun die Reise wieder ruckwarts anzutreten, bis ich endlich wieder bei der Bevalkerung anlangte, diesmal aber
nicht als bei einer chaotischen Vorstellung eines Ganzen, sondern als einer
reichen Totalitat von vielen Bestimmungen und Beziehungen. Der erste
Weg ist der, den die 8konomie in ihrer Entstehung geschichtlich genom-

men hat .....
Im ersten Weg wurde die volle Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflochtigt; im zweiten fOhren die abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des konkreten im Weg des Denkens' (60).
Van de tweede weg zegt Marx, dat ze klaarblijkelijk de wetenschappelijk juiste
methode is. Dat wil niet zeggen dat er aan de eerste weg iets onjuist zou zijn,
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maar alleen, dat ze als zodanig niet voldoet aan de eis van wetenschappelijk begrijpen, dat wil zeggen een logische rekonstruktie geven van het konkrete. De
ekonomen van de 17e eeuw gingen volgens Marx de eerste weg. Dat betekent
niet dat zij slechte theorie bedreven, maar dat ze nog niet aan strikte wetenschap
toe waren. Het onderscheid van eerste en tweede weg vertoont aldus een zekere
analogie met dat tussen 'Forschung' en 'Darstellung', dat Marx elders maakt
(61). Het (wetenschappelijk) onderzoek wordt beschouwd als een meer analytische aktiviteit, die naar steeds eenvoudigere bepalingen toeleidt, en de strikt
wetenschappelijke presentatie als een meer synthetische aktiviteit, die het
begrip van de zaak ontwikkelt (62).
L. Colletti karakteriseert het onderscheid van de twee wegen als een onderscheid
tussen het reele en logische denkproces en verwijst daarbij ook naar het onderscheid van 'Forschung' en 'Darstellung' (63). Maar dat reele proces verstaat hij
dan zo, dat het denken hier vanuit een gegeven werkelijkheid vertrekt, vanuit een
retel buiten dat denken bestaand objekt (als zijn causa essendi). In het reele
proces is het konkrete objekt de oorzaak en het abstrakte begrip het effekt. In
het logische proces is de abstrakte voorstelling het eerste (causa cognoscendi) en
bestaat het konkrete als resultaat. Gelukkig is dit door Della Volpe geihspireerde
onderscheid echter niet, zeker niet waar Colletti er een sterk kantiaanse betekenis aan toekent. Zo stelt hij: 'Die Bevulkening ist die reale Voraussetzung.(....)
Doch diese reale Voraussetzung erfbrdert ihrerseits im voraus eine ganze Reihe
von Bedingungen, ohne die sie nichts bedeutet, ein Wort ohne Sinn, eben eine
chaotische Vorstellung ist' (64). Het is toch merkwaardig, dat een reeel uitgangspunt van het denken alleen maar een nietsbetekenend woord zou kunnen zijn!
Wanneer er voor de werkelijkheid als 'Voraussetzung' niet veel meer overblijft,
dan de stellige bewering, dat ze als een soort 'Ding an sich' aan het denken transcendent is, dan blijft er van Marx' realisme maar weinig inhoudelijks over,
althans niet meer dan dat aan het denken zoiets als een werkelijkheid beantwoordt. Colletti verwart ons inziens Marx' uitspraken die betrekking hebben op
het onderscheid van analytische en synthetische (Colletti spreekt van 'induktieve
endeduktieve')momentenin de begripsvorming met uitspraken die op de idealisme-kritiek betrekkingen hebben (65).
Behalve het onderscheid van meer analytisch tegenover meer synthetisch lijkt
nog een ander onderscheid bepalend voor de karakteristiek van de twee wegen.

Dit tweede onderscheid is dat tussen aanschouwing of voorstelling (66) enerzijds en begrip anderzijds. Er ontstaan enige problemen doordat Marx het verschil tussen beide onderscheidingsoptieken niet expliciet maakt, waardoor zijn
betoog sterk aan helderheid inboet. Het onderscheid van voorstelling (o f aanschouwing) en begrip wordt door Marx als volgt aangeduid: 'ein Gedankenkonkretum (ist) in fact ein Produkt des Denkens, des Begreifens; keineswegs aber
des ausser oder Ober der Anschauung und Vorstellung denkenden und sich
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selbst gebafenden Begriffs, sondern der Verarbeitung von Anschauung und Vorstellung in Begriffe'. (67). Het lijkt alsof deze 'verwerking van aanschouwing en
voorstelling in begrippen' hetzelfde proces is als de wetenschappelijke begripsvorming, waarover Marx' betoog gaat. Dat zou betekenen, dat die 'verwerking
van voorstelling tot begrippen' hetzelfde aanduidt als het 'opstijgen van het abstrakte naar het konkrete', dat immers ook een omschrijving was van de wetenschappelijke begripsvorming. Bij nader inzien is die identifikatie echter niet terecht. Weliswaar duiden beide uitdrukkingen inderdaad op hetzelfde proces van

wetenschappelijke begripsvorming, maar ze doen dat vanuit verschillend gezichtspunt. De uitdrukking 'opstijgen van het abstrakte naar het konkrete' karakteriseert de wetenschappelijke begripsvorming precies in onderscheid tot het meer
analytische denkproces (de eerste weg): 'Im ersten Weg wurde die volle Vorstellung zu abstrakten Bestimmung verfluchtigt; in zweiten fuhren die abstrakten
Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens' (68). In
dit citaat wordt de voorstelling als uitgangspunt van de eerste weg beschouwd,
de abstrakta worden beschreven als resultaat van de eerste maar als uitgangspunt
van de tweede weg. Dat woordgebruik is ook elders in de tekst aanwezig, zoals
blijkt uit het eerdere vrij uitvoerige citaat aan het begin van deze paragraaf (69).
Dat betekent dat de omschrijving van het begripsvormingsproces als een 'verwerking van voorstelling tot begrip' niet specifiek de tweede weg karakteriseert in onderscheid met de eerste maar evenmin een karakteristiek onderscheid
op het oog heeft van de eerste weg als voorstellend, aanschouwelijk denken
tegenover de tweede weg als begrippelijk denken. Ook de eerste weg is begripsvormend, zij het op een methodisch andere wijze.

Tot nu toe legden we ons toe op de interpretatie van Marx' onderscheid van de
twee wegen in het wetenschapsproces. We wezen ook op het andere onderscheid
van voorstelling en begrip. Het is van belang te onderkennen, dat Marx in feite
over twee verschillende onderscheidingen met betrekking tot het proces van de
begripsvornling spreekt, omdat daar ook twee verschillende diskussiepunten aan
beantwoorden. Het uiteenhouden van deze verschillende diskussiepunten lijkt
ons voor het begrijpen van de tekst belangrijker dan een uitvoerige uiteenzetting
omtrent de mogelijke betekenis en implikatie van dat toch wel erg globale onderscheid van die twee wegen.
Het onderscheid van voorstelling en begrip heeft een funktie in een ander betoog dan dat, welk op de onderscheiding van de analytische en synthetische methode betrekking heeft. Het laatste onderscheid is vooral van betekenis in Marx'
kritiek op het nog grotendeels onontwikkelde karakter van de ekonomische
theorie en haar wetenschappelijk methode. Het onderscheid van voorstelling
en begrip daarentegen is van betekenis in de kritiek op de verzelfstandiging van
het wetenschappelijk begrip in Hegels denken: omdat het wetenschappelijk begrip de reproduktie van het konkrete in het denken is, geraakte Hegel 'auf die
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Illusion das Reale als Resultat des sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden,
und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen' (70). Juist tegenover
deze illusie stelt Marx, dat voor het wetenschappelijk begrip hetzelfde geldt als
voor elk denken, wil het de werkelijkheid verklaren: het konkrete substraat moet
zijn werkelijke uitgangspunt zijn, zoals het 'ook het uitgangspunt van de aanschouwing en voorstelling is'. Voor het wetenschappelijk denken in de 'Darstellung' geldt hetzelfde realisme als voor dat denken in de onderzoeksmethode:
'Das Ganze, wie es im Kopfe als Gedankenganzes erscheint, ist ein Produkt
des denkenden Kopfes (...). Das reale Subjekt bleibt nach wie vor ausserhalb des Kopfes in seiner Selbstandigkeit bestehn; solange sich der Kopf
namlich nur spekulativ verh lt, nur theoretisch. Auch bei der theoretischen
Methode daher muss das Sub/ekt, die Gesellschaft, als Voraussetzung stets

der Vorstellung vorschweben' 01).
Uit de citaten moge duidelijk zijn, dat voorstelling en begrip niet uitdrukkingen
zijn, die twee onderscheiden wegen van denken, twee methoden, karakteriseren,
maar duiden op twee elementen van het denkproces in het algemeen, namelijk
op het uitgangspunt van elk denken (de voorstelling) en het resultaat (het begrip). Tussen de twee wegen is er wat dit betreft slechts verschil in de wijze waarop de voorstelling als uitgangspunt fungeert en in de komplexiteit van de begrippelijke resultaten.
De meer analytische denkwijze gebruikt voor de analyse van het voorgestelde
kategorieen die ze als het ware onmiddellijk aan de voorstelling zelf ontleent,
terwijl het wetenschappelijk begrip vanuit reeds bewerkte, uit een denkproces
geresulteerde, abstrakte kategorietn vertrekt. Men zou dan ook terecht kunnen
stellen dat niet de relatie van het reele objekt tot het begrip, maar de aard van
de gebruikte kategorieen bepalend is voor het onderscheid tussen meer analytisch onderzoek en meer synthetische presentatie. Maar dat betekent nog niet,
dat die relatie van retel objekt en begrip niet van belang zou zijn voor een juist
verstaan van Marx' optiek op de wetenschappelijke begripsontwikkeling. Ze is
dat wellicht niet om zijn optiek van die van de politieke ekonomen te onderscheiden, maar wel om haar positie tegenover de hegeliaanse begripsontwikke-

ling - zoals Marx die ziet - af te bakenen.
Daarmee raken we een problematiek, die door Althussers interpretatie van de
'Einleitung' is opgeroepen. Het betreft de vraag in hoeverre Marx hier een nieuwe
theorie van wetenschappelijke methode formuleert (het dialektisch materialisme) en tegelijk de grondslag legt voor een nieuwe wetenschap met als objekt de
geschiedenis (het historisch materialisme). In de volgende paragraaf zullen we
kritisch stelling nemen tegenover deze interpretatie.
4.3.2. Kritiek op de interpretatie van L. Althusser
In zijn interpretatie van Marx' wetenschapsopvatting kent L. Althusser groot gewicht toe aan het onderscheid van het reele objekt Oiet werkelijk konkrete) en
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het kenobjekt (de gedachte van het reele, het begrippelijke konkrete) (72). In de
hierboven geciteerde passages van de 'Einleitung' ziet hij dit onderscheid als volgt
door Marx uiteengezet: De eerste weg van het denken begint met het reale zelf,
de andere vertrekt vanuit abstrakties. De eerste is voor de wetenschap de verkeerde methode, die in ideologische en kentheoretische illusies verward blijft, de
tweede is de korrekte wetenschappelijke methode (73). Volgens Althusser zou
Marx, door de eerste weg te verwerpen, breken met de idealistische voorsteleen of andere
lingswijze, als zou er aan de basis van het wetenschappelijk denken
'een oorliggen:
grondslag
oorspronkelijke kennis van het werkelijk konkrete ten
voor
altijd de
spronkelijk, reeel, konkreet en levend iets wordt ermee belast
verantwoordelijkheid te dragen van het kennisresultaat; in heel hun geschiedenis
en ook tegenwoordig nog bekommentaridren de wetenschappen alleen nog maar
hun erfenis, dat wil zeggen, ze ondergaan hun erfelijke bepaaldheid' (74). Althusser lijkt de tekst van Marx echter toch niet nauwkeurig genoeg te hebben gelezen. Marx zegt eigentijk niet zonder meer dat de eerste weg foutief is, maar dat
het onjuist is die weg juist diarom in de wetenschap te verkiezen, omdat ze bij
het reele en konkrete zou beginnen. Dat is namelijk niet geheel het geval. Weliswaar zegt hij, dat de 17e eeuwse ekonomen steeds met het levende geheel, de
bevolking, de natie en dergelijke beginnen, maar bij nader inzien blijkt dat niet
geheel juist uitgedrukt. Even tevoren heeft hij namelijk gesteld: 'De bevolking is
een abstraktie, wanneer ik bijvoorbeeld de klassen, waaruit ze bestaat, weglaat'.
De passage moet dan ook als volgt worden geihterpreteerd: de ekonomen van de
17e eeuw gaan in hun voorsteUingen uit van het konkrete, levende geheel, maar
is deze
het uitgangspunt van hun denken, van de theorie en begripsvorming,
het
geheel. Ze hebben juist op Hegel v66r,
- nog chaotische! voorstelling van
dat ze in hun voorstellingen op dat reeel konkrete betrokken blijven, maar ze
--tten hun onderzoek niet voort tot de begrippelijke rekonstruktie.
Het is dan ook niet juist, zoals Althusser doet in 'Pour Marx', om de eerste weg
met v66r-wetenschappelijk denken zoals dat van de 17e eeuwse ekonomen gelijk
te stellen en daarom met ideologisch denken te identificeren. (75). De eerste
weg is niet zonder meer ideologisch. Hij zou dat zijn, indien hij gepaard gaat met
vereen bewustzijn dat het denkresultaat en het voorstellingsobjekt met elkaar
reele
onderscheid
het
doordat
het
in
wisselbaar acht, of dat
verwarring geraakt
van beide niet uitdrukkelijk verdiskonteert. Het v66r-wetenschappelijk denken
kan daarom wel idealistisch - ideologisch gekleurd zijn, maar is dat niet noodzakelijk.

lijkt Althusser dat zelf ook open te laten, waar hij stelt, dat

de abstrakeen komvan
zijn
resultaat
het
weg
tot
uitgangspunt
tweede
neemt,
ta, die de
plexe ontwikkeling (geen eenvoudig abstraktieproces), waarin verschillende nivo's (empirisch, technisch en ideologisch) te onderscheiden zijn. Zijn uitspraak

Overigens

dat de eerste denkweg fundamenteel door de ideologie is gekenmerkt, voorzover
de kennis nog niet met de ideologie gebroken heeft (76), lijkt de mogelijkheid
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om het ideologisch nivo ook in de eerste weg gedeeltelijk te overwinnen niet
principieel uit te sluiten.
Het lijkt duidelijk, dat Marx met het onderscheid van reeel en wetenschappelijk
objekt eenvoudigweg de kritiek op het idealisme op het oog heeft en niet een
aanval doet op voorstellingen rond de abstraktie in het algemeen. De problematiek rond de verhouding van begrip en werkelijkheid is in Marx' wetenschapsopvatting dan ook niet een achterhaalde filosofische vraagstelling.
Marx brengt het onderscheid van begrip en reeel substraat zelf naar voren als een
evidentie, een tnvical gegeven, als tegenwerping tegen de mystifikaties van de
hegeliaanse filosofie. Men krijgt de indruk dat precies dat schijnbaar diepzinnige
en toch simpel-evidente van die relatie van begrip en het konkreet-redle voor
Althusser mede aanleiding is om elk denken of spreken over die relatie, elke problematisering ervan ideologisch te noemen. Hij stelt: 'Het is dus essentieel om
het retle (d.i. als wetenschapstheoretisch vertrekpunt relevante, H.v.E.) onderscheid van het abstrakte en konkrete (d.i. het konkrete begrip, H.v.E.), dat alleen op de theoretische praktijk betrekking heeft, niet te verwarren met een ander onderscheid, dat ideologisch van aard is, en dat een tegenstelling maakt tussen de abstraktie (die het wezen vormt van het denken, de wetenschap, de theorie) en het konkrete (dat het wezen vormt van het werkelijke)' (77). Althusser
bedoelt daarmee het volgende.
De problematiek van de verhouding van begrip en werkelijkheid is voor het ideologisch nivo een problematiek, die met dd werkelijkheid zelf te maken heeft.
In zekere zin is dat ook juist, want in bijvoorbeeld problematieken als idealisme versus realisme artikuleren zich de reele praktische en levensbeschouwelijke,
c.q. zingevende, orientaties van de subjekten. Maar wat op ideologisch nivo relevante werkelijkheid is, is dat volgens Althusser nog niet voor de wetenschap;
het objekt van de ideologie (haar problematiek) is niet het objekt van de wetenschap. In zijn wetenschappelijk werk zou Marx het nivo van de ideologie overstijgen en daarom zou het ideologisch onderscheid van begrip en werkelijkheid in
zijn wetenschap geen redle betekenis vervullen (78). Voorzover Marx in de 'Einleitung' dan toch iets over die relatie lijkt te zeggen, zou men dit in Althussers
optiek moeten zien als de noodzakelijkerwijs ideologische vorm waarin Marx
de onder andere hegeliaanse ideologieen bestrijdt om er zich vervolgens van te
bevrijden.
Deze benadering lijkt niet erg acceptabel. Wanneer Marx de evidentie van het onderscheid van het begrippelijke en reael konkrete aanvoert en dit laatste als de
uiteindelijke norm voor de waarheid van het begrip naar voren brengt, kan dat
naar zijn bedoeling geen louter ideologische frase in de diskussie met Hegel zijn.
Wanneer die argumentatie geen theoretische pretentie had, zou die stelling uiteindelijk niet meer inhouden dan een verzet tegen de begrippelijke abstraktie en
een pleidooi voor een soort onmiddellijke kennis van het konkrete. Marx' opmerkingen over de evidentie van het reele objekt als norm voor de wetenschappelijke
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kennis zou dan op hetzelfde nivo liggen als de opvatting van Feuerbach, zoals
die door Althusser wordt weergegeven en bekritiseerd, namelijk dat het konkrete
in zichzelf zou kunnen worden begrepen in onderscheid tot het abstrakte (79).
Terecht stelt Althusser daar de eigen validiteit van de wetenschappelijke abstraktie tegenover, zoals die ook door Marx wordt onderstreept. Het zou toch wel
zeer onwaarschijnlijk zijn dat het onderscheid van re8el objekt en wetenschapsobjekt dat een nieuwe optiek op wetenschappelijke theorievorming fundeert,
tegelijkertijd zou fungeren in een ideologische kontekst die diametraal aan die
wetenschappelijke optiek tegengesteld is. Het poneren van het onderscheid van
reeel en begrippelijk konkretum moet voor Marx madr dan een louter v66r-wetenschappelijke of ideologische uitspraak zijn. Het is een kritische stellingname
die wel degelijk bepalend is voor zijn opvatting van wetenschappelijk begrijpen.
Wanneer Marx zegt, dat het gedachte konkrete een produkt is van het denken,
een 'Verarbeitung von Anschauung und Vorstellung in Begriffe', bedoelt hij daarmee vooral te zeggen, dat dat produkt aan de voorstelling van het werkelijk
konkrete gebonden blijft. Althusser leest teveel in die uitspraak, wanneer hij deze verstaat vanuit een specifieke, dialektisch-materialistische Theorie van de
(theoretische) praxis, hetgeen zou impliceren dat de transformatie van voorstellingen in begrippen struktureel vergelijkbaar zou zijn met een materieel produktieproces, en dat men in de dialektiek van het materieel produceren de sleutel
zou kunnen vinden voor de dialektiek van het theoretisch begrijpen (80).
Volgens Marx is het een lege tautologie, wanneer men zegt dat het begrip een
denkprodukt is. Men moet dat producerende karakter van het denken dan ook
gewoon als een metafoor nemen en het niet overladen met een hele theorie over

produktie of praxis, die de grondslag zou zijn van een specifieke epistemologie
bij Marx. We kunnen toegeven, dat bij Marx produktie ook denken impliceert,
zowel in zijn ideologische als wetenschappelijke vormen. Terecht merkt Colletti
op, dat er maar weinig van het begrip 'produktie' zou overblijven, indien men ervan zou abstraheren, dat produktie behalve een materieel aspekt 66k en in gelijke mate de produktie van ideeen impliceert en daarmee de produktie van tussenmenselijke betrekkingen met het element van denken, taal en kommunikatie; en
dat zonder dat aspekt de produktie louter een relatie van de afzonderlijke mens
tot de natuur zou zijn, zoals in de beroemde burgerlijke 'robinsonaden' (81).
Maar dat de produktie van ideeen een integraal element is van het produceren
in het algemeen, zegt nog niet veel daarover, op welke manier we het denken als
een specifieke vorm van produceren kunnen beschouwen. Wellicht kunnen we
aan de hand van de ontwikkeling van de produktiekrachten ook de ontwikkeling
(of de 'produktie') van ideeen beschrijven, historisch verstaanbaar maken en verklaren. Maar die historische ontwikkeling is dan toch een geheel andere, dan de
intern-logische ontwikkeling van een begrip. Althusser is zich van dat onderscheid overigens uitdrukkelijk bewust (82). Des te merkwaardiger is het daarom,
dat hij niettemin de logische ontwikkeling in termen van Marx' produktiebegrip
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wil verklaren. Niets wijst er bij voorbaat op, dat de logische ontwikkeling van het
denkproces van abstrakt naar konkreet op enigerlei wijze vergelijkbaar is met een
reeel ontwikkelingsproces zoals dat onder andere in de arbeid gestalte vindt, of
dat er door Marx verwezen wordt naar een theorie van de 'essence de la pratique
en gdndrale', die gemeenschappelijk is aan zowel theoretische als materitle pro-

duktie, c.q. praxis (83). Weliswaar wijst Althusser met nadruk op het specifieke
karakter van de produktie van kennis. Ons bezwaar richt zich niet tegen de
benadrukking van die specificiteit, maar tegen de tegelijk naar voren gehaalde
karakterisering ervan als produktie. Marx' begrip van 'produktie in het algemeen' wordt zo teveel uitgehold en van zijn specifiek materidle konnotaties ontdaan. Het theoretisch kennen krijgt daardoor bij Althusser tezeer het karakter
van een zelfstandige aktiviteit (pratique) met een geheel eigen produkt. Een dergelijke opvatting is niet met Marx' materialistisch kennisbegrip en zijn kritiek op
het idealisme verenigbaar.
Wat Marx in de 'Einleitung' over de wetenschappelijke methode naar voren
brengt, dient men niet te interpreteren vanuit de daar eveneens naar voren gebrachte abstrakt-algemene theoretische gezichtspunten met betrekking tot geschiedenis en de produktie in het algemeen. Veeleer is het omgekeerd zo, dat
voor Marx de voor hem evidente uitgangspunten omtrent het onderscheid van
begrip en werkelijkheid, van abstrakt en konkreet en dergelijke de vooronderstellingen zijn voor de beperkte betekenis van dergelijke abstrakte theoriean.

Dat neemt niet weg, dat Marx in de 'Einleitung' 66k algemene gezichtspunten
formuleert over de wijze waarop in het empirisch-historisch wetenschapsproces
abstrakt ekonomische kategorieen tot stand zijn gekomen en als uitgangspunt
in de logische begripsontwikkeling kunnen worden gebruikt. Maar men kan deze
analyse niet naar voren brengen als Marx' nieuwe wetenschappelijke theorie van

het kennen, waarin oude filosofisch-ideologische problematieken omtrent de
verhouding van subjekt en objekt, denken en zijn, begrip en werkelijkheid en
dergelijke door Marx principieel zouden zijn terzijde gezet. De gedachten die
Marx daarover formuleert liggen niet in wat Althusser zelf zou noemen 'une
mort philosophique de la philosophie' (84), maar maken deel uit van wat wij in
het voorafgaande genoemd hebben het positief-theoretische aspekt van Marx'
opvatting omtrent de reele verhoudingen tussen denken en werkelijkheid (85).
Het verreweg grootste gedeelte van de derde paragraaf over de methode van de
politieke ekonomen (86) gaat over die reele historische voorwaarden voor het
ontstaan van ekonomische kategorieen en de problemen die hun historische
bepaaldheid oplevert voor de begripsvorming van ekonomische verhoudingen
van verschillende perioden. Onze volgende paragraaf is aan die problematiek
gewijd.
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4.3.3. De problematiek van het uitgangspunt
Aan een aantal voorbeelden (eigendom, geld en vooral arbeid) laat Marx die problematiek van de historische bepaaldheid van algemene ekonomische kategorieen
zien (87).
Pas in dit stuk van de 'Einleitung' (van pag. 22 onderaan tot en met pag. 28)
wordt Marx konkreter. Hij brengt de betekenis van abstrakte ekonomische katede kapitalisgorieen in verband met de specifieke ekonomische struktuur van
tische produktiewijze en duidt op de relatie tussen het ontstaan van een algemene ekonomische theorie en de ontwikkeling van de burgerlijke samenleving. Aan
deze meer historische uiteenzetting verbindt Marx de problematiek van waarmee
de meer synthetische presentatie van de theorie moet beginnen. Die problematiek is de volgende. De eenvoudig-abstrakte kategorieen die het uitgangspunt van
de wetenschappelijke presentatie zijn duiden op ekonomische verhoudingen die
vanuit een abstrakte beschouwingswijze aan vele, onderling zeer verschillende,
verhoumaatschappijvormen gemeenschappelijk zijn. Een bepaalde ekonomische
de
een
maatschappelijkgehele
maatschappijvorm
een
specifieke
ding kan nu in
ekonomische struktuur bepalende rol vervullen, terwijl zij in een andere maatschappijvorm slechts een ondergeschikt of zelfs marginaal verschijnsel is. Zo hebben die kategorieen met betrekking tot het konkrete begrip van een specifieke
maatschappijvorm ook zelf steeds een specifieke betekenis. De wetenschappelijke presentatie, die juist het konkrete begrip van een specifieke maatschappijvorm
dient te leveren, kan daarom niet zonder meer de abstrakte kategorieen, zoals die
in de ekonomische theorie8n worden aangetroffen, tot uitgangspunt nemen. Zij
heeft primair tot taak het algemene begrip te formuleren van die ekonomische
verhouding, welke deze maatschappijvorm in zijn specifieke aard bepaalt. Voor
de burgerlijke maatschappij is dat het begrip van het kapitaal. Voorzover het in
dat uitgangspunt gaat om de formulering van het algemene begrip van het
kapitaal, is er nog sprake van een 'abstrakte kategorie'. Maar precies als algemeen
ordeningsbeginsel van een specifieke maatschappijvorm veronderstelt dat begrip
zelf reeds een bepaalde synthese van andere abstrakte ekonomische kategoriedn;
het veronderstelt die andere kategorieen in de specifieke betekenis en specifieke
konstellatie, zoals ze voor die maatschappij gelden.
Het kapitaalbegrip is zo enerzijds een abstrakte kategorie die reeds in de ekonomische theorieEn kan worden aangetroffen, maar anderzijds moet het, precies
voorzover het als uitgangspunt voor de synthese van het begrip van de kapitalistische produktiewijze fungeert, zelf reeds in een synthese van abstrakt ekonomische kategorietn ontwikkeld worden. Die kategorieen komen daardoor onderling in een verhouding van eenvoudiger en meer komplex te staan. Analytische

daarom in deze eerste

fase noodzakelijk sade
als
men (88). Welke kategorie hierin weer
eenvoudigste en als eerste gekozen
bezien
bepaald worden door het begrip
moet worden, moet logisch-systematisch

en synthetische methode gaan
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van het kapitaal, dat als resultaat van de begripsontwikkeling die ontwikkeling
moet bepalen. Maar voorzover dat begrip als zodanig nog niet ontwikkeld is,
wordt die keuze geleid door de voorstelling die de onderzoeker feitelijk reeds
heeft van de kapitalistische maatschappijvorm.

Als nevenprobleem stelt Marx zich daarbij de vraag, of de opeenvolging van de
ekonomische kategoriean in hun ontwikkeling van meest eenvoudig naar meer
komplex parallel zal lopen met de wijze waarop zij historisch bepalend waren (89), dat wil zeggen, parallel aan de wijze waarop de overheersende ekonomische verhoudingen elkaar historisch opvolgen.
Het antwoord van Marx is duidelijk: voorzover dergelijke parallellen bestaan,
zijn deze niet logisch noodzakelijk of uit de aard van begripsontwikkeling zelf

te postuleren. Vaak zal er zelfs van een omgekeerde volgorde sprake zijn. We
kunnen dan ook zeggen dat de historische ontwikkeling wel in zijn eigen togische struktuur begrepen kan worden; maar die logische samenhang van de geschiedenis is een andere dan de intern-logische ontwikkeling van het kapitaalbegrip. Het logische in de historische ontwikkeling is voor Marx, dat de ontwikkeling van de geschiednis als een eigensoortig proces kan worden begrepen en verklaard. In de mate waarin zo'n parallelliteit feitelijk voorkomt, zou de historische methode hetzelfde inzicht in de systematische samenhang van de kapitalistische produktiewijze leveren als ook logisch-systematisch te reproduceren is.
Waar de historische ontwikkeling anders verloopt dan de logisch gereproduceerde, ligt die verhouding niet zo eenvoudig. Marx kiest daarom voor de 'logische
methode', omdat hij het 'praktisch onmogelijk en onjuist' acht vanuit een omvattende historische verklaring tot een begrip van de tegenwoordige tijd te
komen. Daarmee is echter niet uitgesloten, dat de historische methode in het
algemeen ter ondersteuning en illustratie kan worden gebruikt, of dat historisch
onderzoek op bepaalde plaatsen binnen de logisch-systematische gang van de
argumentatie een zeer specifieke rol te vervullen heeft.
Keren we terug naar de problematiek omtrent welke abstrakte kategorie(en)
als uitgangspunt van de begripsontwikkeling moeten worden genomen.
Volgens Marx ontstaan over het algemeen de algemeenste abstrakties eigenlijk
pas bij de rijkste en volste ontplooiing van het konkrete, omdat dan pas in de
veelheid het gemeenschappelijke als zodanig naar voren komt. Het algemene
begrip kan dan abstrakter zijn, het zal minder in een bijzondere vorm gedacht
worden of aan een bepaalde voorstelling gebonden blijven. Als voorbeeld kan
men denken aan het begrip 'plantaardig leven', dat abstrakter wordt, naarmate
men meer specifieke vormen ervan kent. Het gaat hierbij meer om een psychologische wetmatigheid dan om een logisch-begrippelijke eigenschap van het denken. Het feit dat juist in de burgerlijke produktiewijze de abstrakte kategorie8n
van de produktie hun bijzondere betekenis verkrijgen voor de ekonomische
theorievorming is niet verwonderlijk; maar het hangt bovendien ten nauwste
samen met de abstrakte aard van het specifieke produkt van die ekonomie (geld,
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kapitaal, algemene rijkdom) en de haar producerende arbeid, die tot 'middel
voor het scheppen van rijkdom in het algemeen is geworden, en is opgehouden
om als ekonomische kategorie met een bijzondere eigenschap van de individuen

verbonden te zijn' (90).
Dit abstrakte en algemene karakter van de burgerlijke produktiewijze is voor
Marx nu juist een aspekt van haar specifieke historische vorm, die haar als totaliteit bepaalt. Ook voor de burgerlijke maatschappij geldt dus wat Marx als een
algemene regel voor maatschappelijke strukturen beschouwt: 'Voor alle maatschappijvormen geldt, dat een bepaalde soort van produktie met diens produktieverhoudingen aanwijst welke rangorde en invloed aan alle overige toekomen.
Er is een algemene belichting waarin alle overige kleuren zijn gedoopt en die hen
naar hun bijzonderheid modificeert. Er is een bijzondere aether, die het specifieke gewicht van alles wat daarin bestaat en naar voren komt, bepaalt. (...) Zo is
het kapitaal de alles beheersende ekonomische macht van de burgerlijke maatschappij' (91). De grondrente is een van de eerste vormen waarin zich het specifieke karakter van die burgerlijke ekonomie manifesteert en daarom kan het
specifieke verschijnsel van de grondrente niet begrepen worden zonder het kapitaal, ook al bestaat de grondrente historisch eerder dan het kapitaal in zijn meest
specifieke vormen.

hierbij aangekomen bij die zogenaamde algemene gezichtspunten van
Marx omtrent de historische en strukturele bepaaldheid van maatschappijstrukturen door hun bijzondere produktiewijze. Het zijn de gezichtspunten die ook in
de eerste paragrafen de vooronderstellingen waren vanwaaruit hij met name de
politieke ekonomen bekritiseerde. Twee jaar later zal Marx ze in zijn 'Vorwort'
bij 'Zur Kritik der politischen Okonomie' als het beroemde basis-bovenbouw
schema uitwerken. Zoals we reeds zagen (92) stelde hij daar dat hij zijn 'Einleitung' niet als inleiding voor dat werk heeft gehandhaafd, omdat hij de in die
'Einleitung' ontwikkelde algemene inzichten voor de lezers liever als resultaat
van zijn analyses naar voren bracht, dan als uitgangspunten van het onderzoek.
Die opmerking kan moeilijk slaan op die algemene gezichtspunten van de basisbovenbouw relatie, aangezien juist die in het 'Vorwort' wel naar voren worden
gebracht. Weinig reden is er ook om aan te nemen dat het Marx' opvattingen omtrent de verhouding van denken en werkelijkheid in het algemeen betreft, aangezien hij zijn opvattingen daarover in de 'Einleitung' zelf als vanzelfsprekende
evidenties vooropstelt. Wat hij in de 'Einleitung' wel, maar in het'Vorwort' niet
naar voren brengt, is de specifieke relatie die er bestaat tussen de kapitalistischburgerlijke produktiewijze en de aard van de politieke ekonomie als een voor
haar karakteristieke wetenschap. Het konkrete begrip van die relatie veronderstelt het begrip van het kapitaal. De voorbeelden waaraan Marx die konkrete samenhang verduidelijkt in de 'Einleitung', lopen dan ook vooruit op begripsanalyses en konklusies die in de 'Rohentwurf in hun komplexiteit worden
We zijn

doorgevoerd.
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De derde paragraaf van de 'Einleitung' eindigt met een plan voor de indeling van
Marx' ekonomisch werk. Op de details van die indeling behoeven we hier niet in
te gaan (93). Van belang is dat het plan enerzijds een illustratie is van het opstijgen van abstrakt naar konkrete totaliteit (de opbouw vanuit algemeen-abstrakte
bepalingen naar de wereldmarkt en de ekonomische krises), maar ook inhaakt

op de wijze waarop met die abstrakta begonnen kan worden: het gaat om de
abstrakte bepalingen die min of meer aan alle maatschappijen toekomen, maar
dan precies 'in de hierboven uiteengezette betekenis', dat wil zeggen bij de analyse van de abstrakte uitgangspunten blijft steeds het besef werkzaam, dat die abstrakta betekenis hebben vanuit de aktuele maatschappelijke struktuur, de burgerlijke samenleving, die steeds als subjekt verondersteld moet worden en als
voorstelling
toegankelijk is en blijft. Het uitgangspunt
uitgangspunt van de
voor zijn wetenschappelijke analyse is voor Marx derhalve dubbel: het is de voorstelling van het konkrete substraat maar het zijn ook de abstrakte kategorieen
die in het ekonomisch denken reeds ontwikkeld zijn. Die eenvoudige abstrakta
zijn niet de direkte weerspiegelingen van een eenvoudige werkelijkheid, maar zijn
juist in hun abstraktheid de uitdrukking van het specifieke karakter van db burgerlijke produktiewijze. In de Iconfrontatie van de abstrakte kategorieen en de
onmiddellijke voorstelling lijkt zich het konkrete begrip van de kapitalistische
produktiewijze in zijn komplexe totaliteit te moeten ontwikkelen (94).
Marx wijst er in de 'Einleitung' duidelijk genoeg op, dat er een dergelijke konfrontatie moet zijn, en laat ook vanuit enige voorbeelden zien hoe het konkrete
verschijnsel en de abstrakte kategorie samenhangen (bijvoorbeeld geld en de voor
iedere bijzondere vorm indifferente arbeid). Het probleem is echter dat hij nergens konkreet aangeeft wat de theoretische mogelijkheidsvoorwaarden voor die
konfrontatie zijn; zijn ref'lexie over de methode komt niet veel verder dan een
aantal algemene stellingnamen, waarvan de uitgangspunten als volgt kunnen worden samengevat:
Abstrakte kategorieen hebben een zekere geldigheid voorzover ze de overa)
eenkomende trekken van vele bijzondere produktiewijzen op verstandelijke wijze naar voren halen, onder een gemeenschappelijke noemer brengen.

b)

c)

Precies als verstandeliik-abstrakte kategorieen kunnen zij niet het begrip
van konkreet-bijzondere produktiewijzen zijn, en evenmin kan men door
louter abstrakt-theoretische operaties met die kategoriean tot een dergelijk

begrip geraken.
Ov•.rigens blijken een aantal abstrakte ekonomische kategorieen - met natri. 'e meest eenvoudige, die in de ekonomische theorie als basisbegrippen
fu... ·en voor de konstruktie van meer komplexe kategorieEn - een bijzondere affiniteit te vertonen met specifieke verschijnselen van de burgerlijke produktiewijze: bijvoorbeeld arbeid en geld, die het karakter lijken
te hebben van konkreet geworden abstrakte kategorieen.
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d)

Geld en arbeid als abstrakte realiteiten, redle elementen van een bijzondere, historisch bepaalde produktiewijze, dienen te worden onderscheiden

van geld en arbeid als abstrakt ekonomische kategorieen.
Deze ideean omtrent de aard van verstandelijke abstrakties voegt niets nieuws
toe aan wat we reeds eerder bij Marx daarover hebben aangetroffen en is daarmee ook geheel in overeenstemming. Nieuw is het gebied waarop Marx zijn
ideeen nu aanwendt: niet de politiek-zedelijke kategorieen van staat en maat-

schappij, maar de fundamentele ekonomische kategorieen van de burgerlijke
maatschappij precies als produktiesysteem. Dat evenals het abstrakt dualisme van
staat en maatschappij ook het abstrakte karakter van arbeid en van het ruilmiddel als geld zijn historische vooronderstellingen heeft, wordt door Marx in
de 'Einleitung' omstandig uiteengezet. Hun realiteit kan daarom evenmin als
het dualisme van staat en maatschappij vanuit de abstraktie der kategorie*n begrepen worden. Geheel in de lijn van wat Marx stelt over de ontwikkeling van het
konkrete begrip, moeten we veronderstellen dat voor hem de bijzondere aard
van het geld en van de arbeid in de burgerlijke samenleving eerst begrepen kan
worden binnen het totaal-begrip van de kapitalistische produktie of, anders gezegd, op grond van het begrip van het redle wezen (of onwezen) van de kapitalistische produktiewijze. Wanneer we de parallel met de 'Kritik des Hegelschen

Staatsrechts' doortrekken zouden we ook mogen veronderstellen, dat Marx
in het vervolg daarvan zou willen aantonen dat de reele ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze de historisch noodzakelijke vooronderstelling was
voor de ontwikkeling van een theoretische ekonomie, waarin eenvoudige abstrakte kategorieen het logisch uitgangspunt konden vormen voor een meer konkrete en komplexe begripsvorming.
Het dubbele uitgangspunt in abstrakte kategorieen enerzijds en de voorstelling
van het konkrete substraat anderzijds, wordt alleen in zijn algemeenheid verwoord, maar de 'Einleitung' komt niet tot een verantwoording van de keuze
van die kategorieen welke de ekonoom als vertrekpunt zou moeten nemen.
Wanneer de kategoriean arbeid, eigendom en geld als zodanig zouden moeten
fungeren, dan wordt de keuze daarvoor pas doorzichtig vanuit een reeds ontwik-

keld begrip van de kapitalistische produktiewijze: in hen zijn de kontradikties
van loonarbeid en kapitaal reeds v66rgegeven, en in de abstrakte verhandelingen van de politieke ekonomie over die zaken komt haar ideologische aard op
kenmerkende wijze naar voren. Marx kiest in de 'Einleitung' echter niet deze
kategorieen als uitgangspunt voor een begripsontwikkeling. De eenvoud ervan
wordt door hem zelf vanuit antropologisch en histi ,ch gezichtspunt geproblematiseerd: eigendom en bezit veronderstellen eer• ·bjekt dat door konkrete
stam-, familie-, of maatschappelijke verhoudingen is . epaald (95); geld krijgt
eigenlijk pas dan zijn abstrakt- universeel karakter, wanneer het instituut van het
arbeidsloon is ontwikkeld (96). Geld, bezit/eigendom en arbeid zijn dus slechts
voorbeelden van eenvoudige ekonomische kategorieen, maar ze worden ook door
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Marx geproblematiseerd als eenvoudige uitgangspunten voor de theorie. Boven-

dien gaat Marx ook feitelijk niet van deze kategoriean uit wanneer hij in 'Zur
Kritik der politischen Okonomie' en 'Das Kapital' met zijn begrippelijke konstruktie van het kapitaal begint (98). De gelijkheid in waarde van twee verschillende waren is de meest eenvoudige abstrakte en algemene kategorie, waarvan
Marx dan zal uitgaan.
Met het andere uitgangspunt: de burgerlijke maatschappij als het konkrete substraat van de voorstelling, is het niet veel beter gesteld. Immers ook ten aanzien
daarvan blijft Marx' opmerking doorklinken, dat zo'n voorstelling slechts een
chaotisch geheel is, wanneer ze niet via wetenschappelijke analyse tot begrip
wordt gebracht. Een specinek aanknopingspunt voor de analyse levert die voorstelling van de burgerlijke maatschappij dus niet. Zo lijkt de 'Einleitung' ons met
betrekking tot de vraag, waarin daadwerkelijk het vertrekpunt van de begrippelijke analyse moet worden gezocht, geen duidelijk positief antwoord te verschaffen. De 'Einleitung' geeft ons wel de kriteria waaraan een dergelijk uitgangspunt
moet voldoen. Daarbij stuiten we op een veelheid van negatieve bepalingen, problematiseringen en abstrakt-algemene onderscheidingen in de trant van: zowel
de abstrakte kategorieen Als de konkrete voorstelling van de werkelijkheid zijn
vertrekpunt, maar op een ingewikkelde manier, die men pas begrijpen kan,
wanneer men het begrip reeds ontwikkeld heeft. Het enig werkelijk positieve
houvast dat Marx in het geheel van deze abstrakt-theoretische benaderingswijze
biedt, is ons inziens de distantie die hij inneemt ten aanzien van de betekenis en
het gewicht van dergelijke aprioristische overwegingen. Die distantie komt soms
ironie
naar voren in de niet mis te verstane - maar toch vaak niet herkende
van Marx' 'dialektische' analyses, maar ze is vooral aanwezig in de aporie waartoe
de 'Einleitung' voert, wanneer men in haar een ref'lexie vooraf, een fundering van
de methode of verantwoording van de uitgangspunten verwacht. Slechts als reflexie achteraf, als samenvatting van een aantal algemene, nog systematisch te
ontvouwen inzichten, heeft de 'Einleitung' een meer positieve inhoud, of beter
nog: pas dan wordt de grond zichtbaar van waaruit Marx' negatieve kritiek zich
voedt en van waaruit ze haar pretenties put van niet louter abstrakt4heoretisch
maar werkelijkheidsnabij en praktisch te zijn.
De bovenstaande konklusies passen geheel in het kader van de stellingnamen die
door ons in het eerste deel van dit boek naar voren zijn gebracht. Met name
denke men daarbij aan Marx' kritiek op de betekenis van spekulatieve begripsanalyses en de nuchtere maar ook weinig zeggende opvatting van verstandelijke
abstraktie, de verhouding van begrip en voorstelling en dergelijke die hij daar
-

tegenover stelt (99); en voorts aan de hypothese dat de rechtvaardiging van
Marx' positieve theorie niet aprioristisch kan geschieden, omdat haar eerste
kategorieen (denkbepalingen) zich moeten presenteren als de reflexieve bepalingen van een vooraf gegeven en dus niet apriori op theoretische overwegingen
gekozen, konkrete realiteit (100). Onze interpretatie van de 'Einleitung' blijkt zo
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in ieder geval aan te tonen dat Marx' algemene uiteenzetting van zijn methode
zich niet verzet tegen het door ons ontwikkelde hypothetische interpretatiemo-

del van zijn inhoudelijke theorie.

In de volgende hoofdstukken zullen we nagaan of de bovengegeven interpretatie
van de 'Einleitung' ook bevestigd kan worden vanuit de her en der verspreide
algemeen methodologische opmerkingen van Marx uit met name de 'Rohent-

wurf.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4

( 1) De daar geboden algemene beschouwingen over produktie in het algemeen zijn
volgens Marx niet meer dan tautologietn (Gr. p. 8).

( 2) Gr. p. 22
( 3) Gr. p. 10
( 4)

Gr. p. 17

( 5) Gr. p. 18
( 6) Zie Gr. p.

7.

'Verstdndig' wordt hier ongetwijfeld in eerste itistantie gebruikt in de

betekenis van: zinnig, volgens het gezond verstand. Maar in tegensteliing lot de uitdrukking 'leere Abstraktion' (bijv. op p. 17) krijgt 'verstUndig' oob de betekenis
van: inhoudelijke voorstelling, verstandelijk, niet-spekulatief. Later komen we hier
nog op terug (zie 4.2.3. p. 142)

( 7) Gr. p. 10. Vgl. ook p. 540: 'In der burgerlichen 8konomie (wie in jeder) sind sie
(dat wil zeggen produktie en konsumptie, H.v.E) in spezifischen Unterschiedenund
spezifischen Einheiten gesetzt. Es gibt eben diese diff'erentia specifica zu verstehn.
Mit Herrn Proudhons oder der
sind, ist nichts getan'.

Sozialsentimentalisten (Behauptung), dass sie dasselbe

(8) Gr. p. 7
( 9) Dat men volgens Marx door het samenvoegen van abstrakte begrippen geen begrip van
het konkrete kan verkrijgen, blijkt bijvoorbeeld ook uit een opmerking als:'Soweit
ich von dem abstrahiere, was ein Konkretum von seinem Abstraktum unterscheidet,
ist es natiirlich das Abstraktum, und gar nicht von ihm unterschieden' (Gr. p. 161).
Hieruit blijkt dat het konkrete niet door een nadere begrippelijke bepaling, de differentia specifica, van het meer abstrakte genus kan worden onderscheiden, maar dat
Marx een meer ontologisch onderscheid op het oog heeft.
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(10) Gr. p. 20

(11) ibid.
(12) Het ligt voor de hand hier een verwantschap van Marx met het nominalisme te zien.
Zo stelt K. Hartmann dat Marx aan abstrakte, eenvoudige kategorieen een verklarende funktie toekent 'unter nominalistischen kautelen', dat wil zeggen 'unter Beriicksichtigung des konkreten Substrats'. (Hartmann, o.c. p. 245).

(13) Gr. p. 364
(14) Gr. pp. 6-7, onderstreping van ons, H.v.E.
(15)

Elend.,MEW 4, p. 134

(16) o.c., p. 128

(17) Gr. p. 160
(18)

Dit thema komt vele malen in de 'Grundrisse' met betrekking tot Proudhon en Bastiat naar voren, zie bijv. pp. 57, 71, 121, 152, 160 e.v., 166, 540, 680. Voor Marx
zijn tegenstellingen tussen produktie en distributie, tussen waren en geld, waarde
en prijs en dergelijke, reale verhoudingen, wier tegenspraken niet kunnen worden
opgeheven door het vatten vanhuneenheid inbegrippen ofhetstellen van hun wezenlijke identiteit. Die tegenspraken worden door reele historische processen voortgebracht en door reEle maatschappelijke verhoudingen in stand gehouden en bepaald;
ze kunnen dan ook slechts vanuit een onderzoek naar die verhoudingen worden begrepen, en niet 'verzoend' of 'opgeheven'.

(19) Gr. p. 11
(20) Gr. p. 20

(21) Gr. p. 20
(22) Gr. p. 11
(23) Gr. p. 11
(24) Gr. p 10
(25) Gr. p. 11
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(26)

Zie: Pariser Manuskripte, MEW EB 1, pp. 512-518

(27) Gr. p. 9

(28) Gr. p. 11
(29)

soU vielmehr - siehe Z.B. Mill - im Unterschied von der Distribution etc. als eingefasst in von der Geschichte unabhingigen ewigen Naturgesetzen
dargestellt werden, bei welcher Gelegenheit dann ganz unter der Hand burgerliche

'Die Produktion

Verhaltnisse als unumstdssliche Naturgesetze der Gesellschaft in abstracto unterschoben werden. Dies ist der mehr oder minder bewusste Zweck des ganzen Verfahrens.
Bei der Distribution dagegen sollen die Menschen in der Tat allerlei Willkiir sich er-

laubt haben. Ganz abgesehn von dem rohen auseinanderreissen von Produktion und
Distribution und ihrem wirklichen Verhaltnis, muss soviel von vornherein einleuchten, dass, wie verschiedenartig die Distribution auf verschiednen Gesellschaftsstuffen
sein mag, es ebenso mdglich sein muss, ebensogut wie in der Produktion, gemeinsame Bestimmungen herauszuheben und ebenso mdglich alle historischen Unterschiede

zu konfundieren oder auszu18schen in allgemein menschlichen Gesetze'. (Gr. pp. 8-9).

(30) Gr. p. 10
(31)

Gr. p. 6; zie voor die uitdrukking ook hierboven, pp. 104-105

(32)

De bedoelde passage loopt van p.

11 regel 40 tot p. 12 regel 35.
Eerst geeft marx een objektie tegen het uiteenrukken van produktie en konsumptie;
daarin zijn de dialektische tegenstanders aan het woord. Die objektie wordt vanuit

het gezichtspunt van de politieke ekonomen ontkracht door haar in eerste instantie
toe te geven (regel 8-13) en vervolgens een distinktie te maken tussen produktieve
en eigenlijke konsumptie (regel 13-18). Maar, zo luidt de tweede objektie van de dialektici, die eigenlijke konsumptie is 66k produktief (regel 19-25), waarop de ekonomen antwoorden, dat 'produktie' dan weer niet univoc gebruikt is (regel 25-34).

(33) Zie Gr. pp. 14-15

(34) Gr. p. 15. Die ironie wordt ook door

F. Albers opgemerkt, maar die kent er niet
meer betekenis aan toe dan dat Marx zijn eigen taalgebruik door zelfironie wat retativeert. Het polemisch karakter van de tekst ontgaat Albers geheel. (Zie: F.J. Albers,

Zum Begriff des Produzierens im Denken von Karl Marx,Meisenheun 1975, p. 70)

(35)

Gr. pp. 15-16, onderstreping van ons, H.v.E.

(36)

Thesen uber Feuerbach, MEW 3, p. 6
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(37)

Gr. p. 17

(38) Zie ter zelfder

plaatse iets verder in de tekst. Zie ook Gr. pp. 76 en 906, waar het

verband met het warenfetisjisme duidelijk tot uitdrukking komt.

(39)

Marx spreekt van 'die Abgeschmacktheit der Okonomen, die die Produktion als
ewige Wahrheit entwickeln, wihrend sie die Geschichte in den Bereich der Distri-

bution bannen'. (Gr. p. 18)
(40)

Gr. p. 18

(41)

Zie hierna pp. 178 e.v., 185 e.v., 212, 224, 269

(42) Gr. p. 17
(43) Gr. p. 18
(44) Gr. p. 18
(45)

Gr. pp. 8-9; vgl. ook hierboven p. 136 (noot 29)
5. Populaire marxistische spekulaties rond het thema van het oerkommunisme
zouden zich wat meer bewust mogen zijn van de ideologische funktie van dergelijke

(46) Gr. p.

'oer-verhalen'.

(47) Gr. p. 20

(48) Gr. p. 22
(49) G. Hegel, Enzyklopddie, par. 81,

p. 103

(50) G. Hegel, o.c. par. 79, p. 102

(51) Nawoord bij de 2de druk van 'Das Kapital', MEW 23, p, 26. Zie ook hierboven,
p. 40

(52)

Kr.d.H.St., MEW 1, p. 213. Marx zegt uitdrukkelijk, dat het opvatten van iets als een
organisme niets zegt, wanneer men niet het specifieke karakter van precies ddt organisme verheldert: 'Waarin onderscheidt zich dan het dierlijk organisme van het politieke? Uit deze algemene bepaling wordt niets duidelijk. Een verklaring die niet de
differentia specifica geeft, is geen verklaring' (o.c. p. 21).
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(53) Gr. p. 23
(54) Galvano Della Volpe, Fur eine materialistische Methodologie, Berlin 1973, vooral
pp. 58-59 en 63-67

(55) Zie ook

J.

Hollak, o.c. p. 4

(56) Voor de positie van Althusser tegenover de italiaanse, op Della Volpe geihspireerde
Marxinterpretaties, zie: Althusser, Lire le Capital I, pp. 55, 145-146,159 e.v. en J.
Ranci€re, Lire le Capital III, Paris 1973, pp. 36-38,83 e.v.
(57)

'Das Ganze, wie es im Kopfe als Gedankenganzes erscheint, ist ein Produkt des denkenden Kopfes, der sich die Welt in der ihm einzig mdglichen Weise aneignet, einer
Weise die verschieden ist von der kunstlerischen religi6sen, praktisch-geistigen Aneig-

nung dieser Welt'. (Gr. p. 22, onderstreping van ons, H.v.E.)

(58)

ibid., daar vlak boven

(59)

Zie vooral Gr. pp. 22 en 23

(60) Gr. p. 21
(61) Kap. I, MEW 23, p. 27
(62) Zie H. Kimmerle, Paradigma.

p. 1 24

(63) L. Colletti, Hegel und der Marxismus, pp. 105 en 110
(64) o.c. p. 109

(65) Zie ook hierna, p. 187
(66)

Zie hierboven, voetnoot 24 bij p. 75

(67)

Gr. p. 22

(68) ibid.
(69)

Zie hierboven, p. 147

(70) Gr. p. 22
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(71)
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Hoofdstuk 5

'Een dialektiek die haar grenzen kent'

Uit het vorige hoofdstuk moge duidelijk zijn geworden, dat de 'Einleitung' ons
slechts summiere positieve informatie verschaft omtrent Marx' kentheoretische
gezichtspunten. Ook ten aanzien van de vraag wat Marx nu eigenlijk onder dialektiek verstaat, blijft de 'Einleitung' algemeen. Enerzijds blijft ze in zeer algemene termen spreken over begrippen als totaliteit, organisme, momenten, eenheid,
onderscheid en dergelijke; dat alles is er een duidelijke aanduiding voor, dat
Marx' werkelijkheidsbenadering holistisch georienteerd is. Dat holisme roept
specifieke methodologische problemen op in de trant van: de verhouding van
analyse en synthese, het in elkaar passen van deel- en geheel-beschouwingen, van
de beschouwingen vanuit de ontwikkeling en het resultaat, de geschiedenis en
het aktuele systeem en daarbij steeds weer de wederzijdse afhankelijkheid van
die beschouwingswijzen. Holistische benaderingswijzen van dergelijke op een
systeem gerichte problemen heeft men dikwijls met de naam 'dialektiek' aangede dialektische opbouw van
duid (1), en in dezelfde zin spreekt men ook van
'Das Kapital' (de opbouw van abstrakt naar konkreet) (2). Men neemt de term
'dialektiek' dan in een ruime, niet zeer specifieke betekenis. Op grond van zijn
systeemgerichte probleemstelling valt ook Marx onder die noemer van 'dialektici'. De wijze waarop de 'Einleitung' deze zaken aan de orde stelt blijft te algemeen om er scherpe konklusies uit af te leiden omtrent de manier waarop deze
'dialektisch holistische' beschouwingswijze door Marx in een meer specifieke
vorm wordt uitgewerkt.
Anderzijds wordt in de 'Einleitung' tweemaal uitdrukkelijk het woord 'dialektiek' gebruikt, en wel in een kontekst die min of meer duidelijk aansluit op het
thema van 'de omkering van de hegeliaanse dialektiek' en dus aansluit op wat
wij eerder de 'dialektisch-kritische positie' van Marx hebben genoemd, in tegenstelling tot zijn positief-theoretische positie (3). De eerste tekst zijn we reeds
tegengekomen in Marx' kritiek op het dialektische identiteitsdenken van Proudhon c.s.: 'Als wenn dies Auseinanderreissen (van distributie en produktie, H.v.E.)
nicht aus der Wirklichkeit in die LehrbOcher, sondern umgekehrt aus den Lehrbuchern in die Wirklichkeit gedrungen sei, und es sich hier um eine dialektische
Ausgleichung von Begriffen handele, und nicht um die Auffassung realer Verhaltnisse' (4). De tweede tekst is een notitie waarin Marx zich voorneemt aan.
dacht te schenken aan 'Dialektik der Begriffe Produktivkraft (Produktionsmittel) und Produktionsverhiltnis, eine Dialektik, deren Grenzen zu bestimmen
und die realen Unterschied nicht aufhebt' (5). Veel aanwijzingen omtrent het
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gebruik van dat begrip 'dialektiek' geeft die tweede tekst niet. De opmerking
dat een dergelijke dialektiek van begrippen het reele onderscheid niet kan of
mag opheffen lijkt betrekking te hebben op Marx' benadrukken van de bijzondere betekenis die abstrakte kategorieen verkrijgen wanneer ze worden gerelateerd aan verschillende produktiewijzen; het 'begrenzen' lijkt te liggen in het
verlengde van Marx' kritiek op de 'hegeliaanse' dialektiek als identiteitsdenken.
Blijkbaar vat Marx de spekulatief filosofische dialektiek als onbegrensd en zijn
eigen dialektiek als begrensd op. Over wat de aard van die grens in het algemeen
is, kan ons inziens weinig twijfel bestaan: dat is de noodzaak om het begrip van
de werkelijkheid te binden aan de voorstelling van het konkretum waarvan ze

het begrip dient te zijn, en het besef dat begrip en werkelijkheid onderscheiden
zijn. In de 'Grundrisse' treffen we verder nog een tweetal teksten aan, die zeer
direkt bij deze algemene opmerking lijken aan te sluiten en ook enige aanwijzing
lijken in te houden hoe in bijzondere gevallen die 'grenzen van de dialektiek'
door Marx meer konkreet worden bepaald. We zullen die teksten in dit hoofdstuk aan een kritische beschouwing onderwerpen.
In de eerste paragraaf zullen we die beide teksten vanuit hun meer direkte kontekst interpreteren en de betekenisverwantschap tussen beide aan de orde stellen. We stoten daarbij op een tweetal problematieken. De ene is de uit het vohistorige hoofdstuk reeds bekende problematiek van de verhouding van de
andere
De
rische ontwikkeling en de logisch-systematische begripsontwikkeling.
is een problematiek die wordt opgeroepen, doordat Marx zegt, dat zijn begripsontwikkeling een schijn van idealisme aankleeft. De vraag die dit oproept is, of
die schijn een loutere bijkomstigheid is, of dat zij een meer wezenlijke betekenis
voor het verstaan van Marx' systematische ontwikkeling van het kapitaalbegrip
heeft. De eerste problematiek wordt vooral in de tweede paragraaf uitgewerkt,
de tweede problematiek in de derde.
5.1. De begrensde dialektiek en haar kritische betekenis

Het eerste hoofdstuk van de 'Rohentwurf behandelt de ontwikkeling van het
geldbegrip uit eenvoudiger ekonomische kategorieen. Na te hebben betoogd
dat de bepaling van de produkten als ruilwaarde noodzakelijk het bestaan van
geld impliceert, stelt Marx de vraag, of het bestaan van het geld naast de waren
niet bij voorbaat reeds tegenspraken impliceert, die met deze verhouding zelf
gegeven zijn (6). Na een eerste analyse van het geldsysteem in een viertal punten te hebben samengevat konkludeert hij: 'We zien aldus hoe het aan het geld
immanent is, om zijn doeleinden te vervullen terwijl het die tegelijk negeert;
om zich te verzelfstandigen tegenover de waren; om van een middel een doel
te worden; om de ruil te vertichten terwijl het die splijt; om de moeilijkheden
van de onmiddellijke warenruil te overwinnen, terwijl het die algemener maakt;
en om in diezelfde mate waarin de producenten van de ruil afhankelijk wor169

den, de ruil tegenover de producenten te verzelfstandigen'. Op die tekst volgt een
kanttekening die ons bijzonder intrigeert:

(pag. 69)

'Es wird spater ndtig sein, eh von dieser Frage abgebrochen wird,
die

idealistische

Manier

der

Darstellung zu

korrigieren, die

den

Schein hervorbringt, als handle es sich nur um Begriffsbestimmungen
und die Dialektik dieser Begrofe. Also vor allem die Phrase: das Pro-

dukt (oder Tiitigkeit) wird Ware; die Ware Tauschwert; der Tausch.
wert Geld' (7).
De uitgevers van de'Grundrisse' van het Marx-Engels-Lenin instituut laten in een
opmerking (8) deze tekst met name terugslaan op passages van de pp. 63 en 65,
waar Marx inderdaad uitspraken doet als: het produkt wordt waar, de waar
ruilwaarde, de ruilwaarde verwekt het geld en dergelijke. Het is echter duidelijk
dat de tekst ook op de direkt voorafgaande tekst slaat en dus betrekking heeft
op de aktiviteiten, tendenzen en vormveranderingen van het geld. Waar Marx
precies de idealistische voorstellingswijze korrigeert is niet onmiddellijk duidelijk. Toch zullen we die korrektie eerst moeten vinden om de betekenis en draagwijdte van deze tekst nader te kunnen vaststellen. We mogen uitgaan van de
veronderstelling dat Marx in ieder geval m66r op het oog heeft dan de korrektie van een metaforische uitdrukkingswijze (9), waarin aan dingen aktiviteiten worden toegeschreven, die uiteraard alleen aan handelende subjekten toekomen. Wanneer dat alles was, had hij dat met zoveel woorden eenvoudig kunnen zeggen; de goede verstaander zou daar dan tevreden mee kunnen zijn. Voorlopig nemen we aan, dat de idealistische manier van presenteren duidt op een
zuiver begripsmatige ontwikkeling van de tegenspraken, zonder dat er wordt teruggegrepen op re8le gegevens. Wat precies de 'schijn' daarvan is, is niet zonder
meer duidelijk. Evenmin is duidelijk of Marx die schijn eigenlij k wilde vermijden, of dat zij in zijn betoog een specifieke rol speelt. Op deze kwesties zullen
we vooral onze interpretatie van de tekst richten.
De tweede

tekst komt uit de 'Urtext' voor Marx' 'Kritik der politischen Okono-

mie', eveneens in de 'Grundrisse' opgenomen. Die tekst is de konklusie van de
volgende samenvattende passage: 'Dat de geldbezitter - of het geld, want de
eerste is nu eenmaal voor ons in het ekonomisch proces zelf slechts de personifikatie van het laatste - het arbeidsvermogen op de markt, binnen de grenzen
van de cirkulatie, als waar aantreft, deze vooronderstelling waarvan we hier uitgaan en waarvan de burgerlijke maatschappij in zijn produktieproces uitgaat, is
klaarblijkelijk het resultaat van een lange historische ontwikkeling, het resumd
van vele ekonomische omwentelingen, en vooronderstelt de ondergang van an.
dere produktiewijzen (maatschappelijke
een

produktieverhoudingen) en
bepaalde ontwikkeling van de produktiekrachten van de maatschappelijke arbeid. Het
bepaalde voorbije historische proces, dat in deze vooronderstelling gegeven is,
zal nog specifieker worden geformuleerd bij de nadere beschouwing van deze
verhouding' (10).
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Eerst een tweetal opmerkingen bij deze passage. Het blijkt hier, dat Marx niet

zonder meer de metafoor: 'het geld doet zus of zo' wil korrigeren door: 'de geldbezitter doet met zijn geld ....'. De metafoor wordt eerder als werkelijke, meer
adekwate, uitdrukking gehandhaa fd: het geld is de ware aktor, de geldbezitter
is niet meer dan zijn personifikatie. Ten tweede zij erop gewezen dat Marx hier

weer zeer uitdrukketijk wijst op de

re€le voorwaarden die de burgerlijke samen-

leving en haar produktiewijze veronderstelt: namelijk de gegevenheid van arbeidskracht die door en voor geld te koop is. De burgerlijke maatschappij veronderstelt de reele scheiding van arbeid en eigendom als het feitelijke produkt van
voorafgegane produktieverhoudingen, wil haar eigen ontwikkeling mogelijk zijn.
De passage vervolgt aldus:
(pag. 945) 'Diese historische Entwicklungsstufe aber der 6konomischen Produktion - deren Produkt selbst schon der freie Arbeiter - ist aber
Voraussetzung flir das Werden und noch mehr das Dasein des Ka-

pitals als solchen.
Seine Existenz ist das Resultat eines langwierigen historischen Prozesses in der ukonomischen Gestaltung der Gesellschaft. Es

zeigt

sich an diesem Punkt bestimmt, wie die dialektische Form der Darstellung nur richtig ist, wenn sie ihre Grenzen kennt'.

Het ligt voor de hand beide teksten van pag. 69 en 945 met elkaar in verband
te brengen; maar het gevaar is dat men daarmee suggereert of veronderstelt,
dat ze beide eenzelfde soort waarschuwing of relativering van de dialektische
begripsontwikkeling inhouden. Is die veronderstelling echter juist ? Op pag. 69
wordt de 'Dialektik der Begriffe' gelijkgesteld met de 'idealistische Manier der
Darstellung', die gekorrigeerd moet worden, en dus - zo moet men logischerwijs
konkluderen - als zodanig onfuist is. In termen van 'begrenzing' betekent dit,
dat de dialektiek moet uitgaan van reele gegevens om pas van hier uit naar begrippen te komen; zonder dat is de begripsontwikkeling 'onbegrensd', kent de
dialektiek haar grenzen niet en kleeft haar een schijn van idealisme aan. De tekst
van pag. 945 daarentegen konstateert niet een tekortkoming van de dialektische
presentatie, maar zegt iets positiefs, zij het onder beperkende voorwaarde: de
'dialektische Form der Darstellung' isjuist, min ze haar eigen grenzen kent.
De eerste tekst sluit blijkbaar aan op een passage waarin een dialektische begripsontwikkeling heeft plaatsgevonden, maar waarin de begrensdheid daarvan (nog)
niet naar voren is gekomen; daarom moet ze ook nog gekorrigeerd worden. De
wijze van presentatie kende haar eigen grenzen blijkbaar nog niet, bracht deze
althans niet aan het licht. De tweede tekst sluit daarentegen aan op een passage
waarvan gezegd wordt dat daarin wel wordt aangetoond wat de grenzen van de
dialektische vorm van presentatie zijn.

Laten we eens veronderstellen dat beide teksten vanuit hetzelfde gezichtspunt
over hetzelfde probleem, namelijk 'de grenzen van de dialektiek' spreken. De
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tweede tekst zou dan impliceren, dat in de passage waarover zij spreekt de korrektie, waarvan in de eerste tekst sprake is, tot stand gebracht is. Die korrektie
zou in dat geval inhoudelijk hierin bestaan, dat wordt aangetoond (niet alleen
gezegd !) dat het ontstaan van geld, c.q. kapitaal, zoals dat in een begripsdialektiek is ontwikkeld, in de werkelijkheid het resultaat is van een langdurig historisch proces. In de veronderstelling nog steeds, dat dit de bedoeling van de tekst
is zou men dit zo kunnen verstaan, dat de kennis van de historische ontwikkeling
van het kapitaal een zodanige grens stelt aan de dialektische begripsontwikkeling

of presentatie, dat deze door die historische feitenkennis wordt gekorrigeerd of
aan de werkelijkheid wordt aangepast. Een dergelijk 'bijstellen' van de begrippen zou betekenen, dat het besef van de historische uitgangspunten niet aan de
dialektische presentatie zelf inherent zou zijn, maar dat de kennis van de historische ontwikkeling haar de reele gegevens aantoont, waarvan zij de begrippelijke
uitdrukking zou zijn. Een dergelijke tweesporigheid van theorie en empirie lijkt
in strijd met Marx' karakterisering van zijn dialektiek als de methode om de wetten van de redle maatschappelijke ontwikkeling zelf aan het licht te brengen.
Bovendien zegt Marx op pag. 945 ook niet, dat de dialektische vorm van presentatie juist is, wanneer men haar grenzen kent, maar: 'wenn sie ihre Grenzen
kennt'. Deze uitdrukking wijst erop, dat het kennen van de grenzen van de dialektiek volgens Marx aan zijn dialektische methode zelf inherent is. Een dialektische presentatie die niet zelf het reele historische karakter van de door haar bereflekteerde processen aan het licht brengt, voldoet niet aan de normen die Marx
stelt aan zijn methode.
Bij nader inzien zegt de tekst van pag. 945 echter niet meer, dan dat de uiteenzetting van het kapitaalbegrip aantoont, dat de reale ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze van historische vooronderstellingen uitgaat, zoals met
name het bestaan van de 'vrije arbeider' (dat wil zeggen, vrij in dubbel opzicht:
vrij om zijn arbeidskracht als waar aan te bieden en vrij van het bezit van produktiemiddelen). Hoe die vrije arbeider als historisch feit is ontstaan, is niet uit de
logisch-systematische ontwikkeling van de ekonomische kategorieen te verklaren.
De begrenzing van de dialektische presentatievorm betekent dan, dat de historische methode ter verklaring van de historische vooronderstellingen van de kapitalistische produktiewijze een eigen plaats blijft behouden.
De begrenzing van de 'dialektiek der begrippen' betekent dan niet, dat ze wordt
gerekonstrueerd als het begrip van de reele historische ontwikkeling van de eenvoudige warenproduktie tot kapitalistische produktiewijze, maar dat blijkt, dat
ze stuit op een grens, die haar precies als loutere begripsontwikkeling vreemd is.
Er is geen sprake van, dat het dialektische denkproces uit zichzelf zijn eigen grenzen bepaalt, want dat zou een idealistische kennisopvatting impliceren. Marx'
dialektische methode van presentatie moet zo als het ware tegen de gang van de
loutere begripsontwikkeling in haar op haar redle uitgangspunt wijzen. De
algemene opmerking, dat er aan de dialektische begripsontwikkeling reele
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maatschappelijke verhoudingen ten grondslag liggen, is niet voldoende om aan de
begripsontwikkeling als zodanig haar realistische en specifiek-verklarende karakter te verlenen. De grenzen van de dialektiek worden bepaald door de voorstelling van het konkrete zelf, zoals die in de methode als geheel tot begrip wordt
gebracht. Binnen dat begrip heeft de historische methode een eigen plaats.

Indien het bovenstaande inderdaad de betekenis van de tekst op pag. 945 recht
doet, dient men de konklusie te trekken, dat de 'Dialektik dieser Begriffe' waarvan Marx op pag. 69 spreekt, niet hetzelfde kan zijn als de 'dialektische Form
der Darstellung' waarvan in de tekst van pag. 945 sprake is. Een identifikatie van
beide zou betekenen dat de 'idealistische Manier der Darstellung' juist zou zijn,
indien ze haar grenzen kent. Veeleer brengt de eerste tekst tot uitdrukking dat
de dialektiek van de begrippen een idealistische vorm aankleeftdie juist de kennis
van de grenzen van de dialektiek verhult, en daarom een korrektie vereist. Men
zal een duidelijk onderscheid moeten maken tussen een dialektiek van begrippen
die een schijn van idealisme oproept en een dialektische methode of dialektische
vorm van presentatie, die juist deze schijn onthult en aan de dialektiek haar vaste
bodem geeft als begrip van de werkelijke, aan een bepaalde historische situatie
gebonden ontwikkeling van de verschijningsvormen van geld en kapitaal in hun
reele tegenstellingen.

Wanneer we de op de tekst van pag. 945 volgende passage in het licht van de bovenstaande analyse lezen, kunnen we een belangrijk nieuw element toevoegen
aan wat Marx op het oog heeft met de grenzen van de dialektiek.

luidt als volgt:
'Aus der Betrachtung der einfachen Zirkulation (d.i. het eenvoudige ruilproces van reeds geproduceerde waren) ergibt sich uns der allgemeine
Begriff des Kapitals, weil innerhalb der burgerlichen Produktionsweise die
einfache Zirkulation selbst nur als Voraussetzung des Kapitals und es voraussetzend existiert (11). Das ergeben derselben macht das Kapital nicht
zu Inkarnation einer ewigen Idee; sondern zeigt es, wie es in der Wirklich-

Die passage

keit erst, nur als notwendige Form, in die Tauschwersetzende Arbeit, auf
dem Tauschwert beruhende Produktion monden muss' (12).
De betekenis van deze wat duistere tekst is als volgt te parafraseren: Op zich genomen kan er uit de eenvoudige warenruil geen kapitaal ontstaan, maar toch
kunnen wij vanuit haar begrip het begrip van het kapitaal afleiden. Hoe is dat
mogelijk ? Dat komt omdat wij ons bevinden binnen het volledig ontwikkelde
systeem van de kapitalistische produktiewijze en omdat binnen dat systeem die
warenruil een zodanig specifieke vorm heeft aangenomen, dat haar begrip feitelijk het begrip van het kapitaal impliceert, of liever: de realiteit van de kapitalistische produktiewijze als totaliteit veronderstelt (13). De ontwikkeling van het
kapitaalbegrip veronderstelt derhalve het bestaan van de kapitalistische produk173

tiewijze als een feit, en kan niet beschouwd worden als een begrippelijke fundering voor het noodzakelijke bestaan van dat feit: het kapitaal is niet de inkarnatie van een eeuwig idee, het bestaat niet
als een uit louter logische gronden
De
instantie.
het
kapitaalbegrip uit het begrip van
noodzakelijke
afteiding van
de eenvoudige warenruil toont niet aan, dat het kapitaal noodzakelijk bestaat,
maar toont wel aan, dat de werkelijke ontwikkeling van het kapitaal veronderstelt, dat het kapitaal historisch eerst in een bepaalde vorm ontstaat, die direkt

aansluit bij een nog v66rkapitalistische produktiewijze, namelijk de warenproduktie. Men kan daarbij denken aan vooral handelskapitaal, geld (14), en aan de
arbeid die op de verwerving daarvan gericht is (de voor de markt producerende
arbeid). Op zich genomen is dat juist nog gadn kapitaal noch kapitalistische produktie. Maar de begripsontwikkeling van het kapitaal toont aan, dat het bestaan
van die prd-kapitalistische ekonomische vormen historisch noodzakeh7ke voorwaarden zijn voor de redle ontwikkeling van het kapitaal in de eigenlijke zin
van het woord. Ook de vrije arbeider is zo'n voorwaarde, die logisch<lialektisch
geenszins verklaarbaar is. Het nieuwe dat deze tekstanalyse ons met betrekking
tot 'de grenzen van de dialektiek' leert is als volgt expliciet naar voren te halen:
Marx wijst daarmee niet louter een idealistische, spekulatieve opvatting van begripsvorming af, maar stelt, dat zijn dialektiek het volgende aantoont:
a) het begrip van het kapitaal volgt niet zonder meer logischerwijze uit het
begrip van de eenvoudige warenruil, maar slechts en precies voorzover die
in het kapitalisme bestaat, namelijk als een kwasi-zelfstandig, van haar
eigen produktie abstraherend, ekonomisch proces. Marx analyse toont dus
niet aan,

b)

dat

er

een soort historisch-noodzakelijke of wetmatige ontwikke-

ling zou zijn van een eenvoudige warenproduktie naar een kapitalistische
produktiewijze, zoals bij Engels te lezen is (15). (We zullen nog laten zien
dat het kapitaal-begrip zich juist ontwikkelt vanuit de kontradikties van
dit in schi/n zelfstandige ruilproces).
Deze begrippelijke afteiding is geenszins identiek met een analyse van de
historisch-reele ontwikkeling van het kapitaal (16), en evenmin met de
zuiver logische deduktie van een kapitaalbegrip vanuit eenvoudige, universeel geldige abstrakta; maar impliceert integendeel het begrip van het
onderscheid van het kapitaal als logisch samenhangend systeem en het ka-

pitaal als historisch produkt.

c) Dit begrippelijk onderscheid lijkt echter tegelijk door het werkelijk be-

d)

staande kapitaal te worden ontkend: dat kapitaal is tegelijkertijd En historisch produkt van een niet-kapitalistische produktiewijze, dn een totaal
systeem, dat voortkomt uit een typisch kapitalistische produktiewijze.
Zonder dat systeem is er namelijk nog niet sprake van echt kapitaal, maar
alleen van een 'vorm' die gelijk kan zijn aan een verschijningsvorm die het
kapitaal in het kapitalisme aanneemt.
De mogelijkheidsvoorwaarden om het begrip van het kapitaal af te leiden

uit
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de

warenruil ligt niet in de aard van

de abstrakte

begrippen, maar in

het systeemkarakter van het kapitaal, waarin produktie en ruil slechts twee
onderscheiden momenten van 6dn totaliteit zijn.
Wanneer we deze stellingname kritisch bezien, blijkt de begrenzing van het begrip van het kapitaal een uiterst ambivalente en komplexe zaak te zijn: in dat begrip ligt namelijk het inzicht vervat, dat enerzijds het retle kapitaal, zo gauw
het eenmaal als werkelijk systeem bestaat, het onderscheid tussen kapitaal als
historisch produkt (als waar en geld) en het kapitaal als produktievoorwaarde
(als zichzelf producerend systeem) negeert, terwijl anderzijds dit onderscheid
begrippelijk juist gemaakt moet blijven worden, wit men niet tot een idealistische
beschouwingswijze vervallen.
Niet het wetenschappelijk begrip van het kapitaal, maar het kapitaal zelf als reelsysteem maakt de produktie (het wordingsproces) van het kapitaal tot een moment van het kapitaal zelf: alle kapitaal wordt in het kapitalistische produktiesysteem gereproduceerd, zodat het kapitaal niet bestaat als historisch resultaat
van iets anders dan zichzelf, maar als produkt van zijn eigen produktiewijze.
Precies onder de voorwaarde dat het kapitaal zichzelf produceert, verschijnt het
als een levende totaliteit, en het is niet omgekeerd zo, dat men op grond van het
abstrakte begrip van totaliteit tot het wezensbegrip van het kapitaal zou kunnen

komen. De totaliteit van het kapitaal is zijn eigen produkt en is geen begrippelijk
noodzakelijk wezen of zoiets. De idealistische illusie is daarom in eerste instantie
niet, dat men het kapitaal ziet of begrijpt als een dialektische eenheid waarin alle
elementen slechts begrippelijke onderscheidingen zijn, maar de illusie is, dat men
niet ziet, dat het het kapitaal zdlf is, dat deze eenheid tot stand brengt, en dat
die identiteit dus niet uit het begrip voortkomt. Anders uitgedrukt: voorzover
het kapitaal als een eenheid kan worden begrepen, komt die eenheid niet voort
uit de aard van het begrip, maar uit het feit dat het kapitaal tot op zekere hoogte
zichzelf dn zijn bestaansvoorwaarden produceert.
De verhouding van begrip en werkelijk kapitaal wordt echter weer gekompliceerder. Want eenmaal de eenvoudige idealistische illusie doorbroken, kan men dan
het besef naar voren brengen, dat er 'onder' deze werkelijkheid van het kapitaal
als totaliteit nog een 'andere' werkelijkheid huist, die door het kapitaal als totaliteit voortdurend wordt ontkend: namelijk zijn historische oorsprong als produkt van een produktiewijze die nog niet kapitalistisch is. Die oorsprong zou
misschien nog wel eens 'werkelijker' kunnen zijn, dan het kapitaal zelf zou witlen. Die andere werkelijkheid is een grens die het wetenschappelijk begrip van
het kapitaal aan het kapitaal zelf kan voorhouden. Het begrippelijk onderscheid
van het kapitaal als historisch bepaald produkt en als zichzelf funderend systeem is op die wijze daarom ook een kritische begrenzing tegenover het kapitaal
dat zichzelf maar al te gemakkelijk in de idealistische illusies omtrent zijn totaliteitskarakter koestert. Die kritische begrenzing is, dat wordt aangetoond, dat
het kapitaal die totaliteit niet zonder meer uit zichzelf is, maar slechts als totaliteit kan bestaan op grond van zeer bepaalde historische voorwaarden.
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Zeleny, heeft ook oog voor het onderscheid tussen het historische en begrippelijke aspekt van Marx' analyse - in tegenstelling tot die van Engels -, en heeft
dat onderscheid tot basis gemaakt van zijn 'struktureel-genetische interpretatie'
van Marx' wetenschapslogika. Toch heeft hij slechts een gedeelte van deze relatie doorzien. Hij stelt: 'Dit 'historisch en begrippelijk' laat zich zo interpreteren,
dat het verschijnsel waarop gewezen wordt (het in grote getale aantreffen van de
arbeidskracht, H.v.E.) niet slechts uitgangspunt was bij het historisch ontstaan
en worden van de kapitalistische produktie, maar ook uitgangspunt b/Oft in het
proces van het geworden kapitaal' (17). Dat is ongetwijfeld juist. Zeleng spreekt
hier over een reele voorwaarde van het reale produktieproces. We kunnen dat zo
opvatten, dat de historische voorwaarde van bijvoorbeeld het bestaan van de vrije
arbeider ook de systematische voorwaarde blijft voor de verklaring van het
kapitaal. Maar Zeleny brengt niet naar voren, dat in het begrip van het kapitaal,
zoals dat voor zichzelf bestaat, niet dit uitgangspunt als zodanig ontkend wordt,
maar het historisch-feitelijk karakter ervan. Voor het kapitaal verschijnt die vrije
arbeider namelijk als een produkt van het kapitaal zelf. Het kapitaal vergeet niet
zijn uitgangspunten, maar maakt hen tot een noodzakelijk moment van zichzelf,
vergeet hen derhalve als noodzakelijk historische uitgangspunten en begrijpt
zichzelf niet als historisch bepaalde werkelijkheid. Precies dit kritisch-dialektische aspekt van Marx' analyse ontgaat Zeleng. Doordat hij uiteindelijk zelf
teveel vasthoudt aan de gedachte dat Marx' begrips-opvatting in het verlengde
ligt van Hegels totaliteits-opvatting, slaagt hij er niet in om het dubbele bodem
karakter in Marx' kapitaalbegrip te onderkennen. Voor Zeleng blijft het kapitaalbegrip derhalve louter het inzicht in een positieve, historisch gegroeide
maatschappelijke totaliteit, die ook zelf weer aan verandering onderhevig blijft.
Niet het kontradiktorische inhet kapitaalbegrip, maar het veranderbare karakter
van de kapitalistische struktuur treedt dan aan het licht (18).

Het lijkt of we tot

een merkwaardige omkering van ons uitgangspunt gekomen

zijn. Aanvankelijk werd steeds uitgegaan van een redle tegenstelling in het kapitaal, die door de dialektiek niet kon worden opgeheven. Nu lijkt er sprake te
zijn van het kapitaal als werkelijke eenheid, totaliteit, die door een dialektisch
begrip op haar grenzen gewezen wordt. Zijn die tegenstellingen daarmee dan zelf
niet iets, dat alleen maar uit het begnp van het kapitaal voortkomt ? Die vraag
heeft een duidelijk antwoord, dat verder gaat dan een ambivalent 'enerzijds
zus - anderzijds zo': Marx' begrip van het kapitaal toont de grenzen en kontradikties die aan het kapitaal als historisch gegroeide werkelijkheid inherent zijn,
maar die het kapitaal als schijnbaar- ahistorische totaliteit, als een soort bovenhistorisch subjekt, tegelijk voortdurend tracht te negeren. De totaliteit, innerlijke eenheid of identiteit van het kapitaal is volgens dat wetenschappelijk begrip een sch#n. Die schijn is evenwel meer dan een louter subjektieve illusie. Het
is namelijk aan het kapitaal eigen, dat het zich als totaliteit tracht te realiseren,
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zonder daarin ooit te kunnen slagen. We zouden daarom van een objektieve
schijn kunnen spreken; ze is een schijn die zelf een moment van de werkelijkheid
is (19). De dialektiek van het kapitaalbegrip heeft daarom in zekere zin ook een
'schijn-objekt' in de zin van: het is een illusie te menen dat haar objekt beantwoordt aan een wezensbegrip, dat zou moeten voldoen aan de eisen van identiteit, eenheid in onderscheid en dergelijke meer.
De dialektiek nu tracht voortdurend de schijn van dit zich als reele identiteit,
echte organische eenheid en volstrekte totaliteit ponerende kapitaal te onthullen. Ze onthult die schijn als de wezensiHusie van het kapitaal omtrent zichzelf;
men kan ook zeggen: de illusie van het kapitaal als inkarnatie van een eeuwig
idee blijkt in Marx' analyse de reele weerspiegeling van een aan het kapitaal
inherente schijn van wezenseenheid, kortom, van het kapitaal als schijnwezen
(20). Marx' dialektiek laat het wezensbegrip van het kapitaal zien als een noodzakelijke illusie; het kapitaal moet zich wel verkeerd begrijpen, omdat het
de omgekeerde werkelijkheid is. Maar die illusie moet wel eerst worden gerekonstrueerd, alvorens ze als illusie kan worden ontmaskerd. In die zin moeten we
ons inziens Marx' uitlating van pag. 945 verstaan: 'de dialektiek is juist wanneer ze haar grenzen kent' betekent: ze is juist, wanneer ze de schijn van een lottter dialektische begripsontwikkeling onthult als de weerspiegeling van de schijn
van het kapitaal zelf. Vanuit deze interpretatie kunnen we datgene, waarvan in
de tekst van pag. 945 sprake is, inderdaad verstaan als een specifieke korrektie
op de idealistische schijn, die aan de begripsontwikkeling van waar tot geld inherent was. De begrenzing van de dialektiek ligt dan niet slechts in een toepassing van de dialektiek op historische ontwikkelingen, maar impliceert een zekere
omkering van de spekulatieve dialektiek-opvatting zelf.
Wanneer we na deze lange uitwijding naar aanleiding van de tekst van pag. 945
terugkomen op de betekenis van de tekst van pag. 69, waarin sprake was van het
moeten korrigeren van de idealistische wijze van presenteren, die juist de schijn
voortbrengt van een loutere begripsdialektiek, dan blijkt die korrektie niet zo
eenvoudig te zijn. Ze veronderstelt namelijk het begrip van het kapitaal als
schijnwezen. Maar tegelijkertijd is de schijn van begripsdialektiek zelf weer een
moment van het begrip van het kapitaal. Wanneer dat zo is, dan is de schijn van
begripsdialektiek voor Marx niet zomaar een tekortkoming, die op welk moment
dan ook methodisch kan worden gekorrigeerd, maar is ze zelf een wezenlijk bestanddeel van de wijze waarop hij tot begrip van het kapitaal komt.
Alvorens we in paragraaf 5.3. zullen nagaan of deze veronderstelling gronden
vindt in andere teksten van Marx, zullen we onze bevindingen omtrent de verhouding van begripsontwikkeling en de historische ontwikkeling van het kapitaal nog eens op een andere wijze expliciteren.
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5.2. Begripsontwikkeling en historische ontwikkeling van het kapitaal
Pas wanneer de kapitalistische produktiewijze overheerst, neemt de warenruil
de bepaalde vorm aan, vanwaaruit zij zelf en het ontstaan van het kapitaal kun-

nen worden begrepen. Zo zegt Marx in 'Das Kapital', dat Aristoteles ondanks al
zijn genialiteit niet tot het begrip van de waardevorm kon komen, die aan de warenruil ten grondslag ligt (21). In de 'Urtext' van 'Zur Kritik der politischen
Okonomie' zegt Marx, dat een analyse van de specifieke vorm van de arbeidsdeling, van de produktievoorwaarden waarop ze berust, en van de daarop gebaseerde maatschappelijke verhoudingen, zou aantonen dat het hele systeem van
de burgerlijke

produktie voorondersteld is, wil de ruilwaarde als eenvoudig uitgangspunt aan de oppervlakte verschijnen en wil het ruilproces, zoals het in de
eenvoudige cirkulatie gestalte krijgt, verschijnen als de eenvoudige, maatschappelijke stofwisseling, die evenwel zowel de produktie als de konsumptie omvat. Het
zou dan ook blijken, dat reeds andere, meer ingewikkelde en min of meer met
de vrijheid en onafhankelijkheid van de individuen botsende produktieverhoudingen voorondersteld zijn, alvorens die individuen als de vrije privaat-producenten tegenover elkaar optreden in de eenvoudige relaties van koop en verkoop.
Vanuit het standpunt van de eenvoudige circulatie zijn deze ingewikkelder en
ongelijker relaties echter opgelost (22). In 'Das Kapital' heet het, dat de geheimen van de warenvorm pas kunnen worden doorschouwd, wanneer het begrip
van de menselijke gelijkheid de vorm van een 'volksvooroordeel' heeft, hetgeen
pas weer mogelijk is in een maatschappij waarin 'de warenvorm de algemene
vorm van het arbeidsprodukt is en derhalve ook de verhouding van de mensen
onderling als warenbezitters de overheersende maatschappelijke relatie is'. Aristoteles, die daarentegen leefde in een slavenmaatschappij, getuigde van zijn genialiteit door desondanks in de prijs van de waren een gelijkheidsrelatie te hebben ontdekt. 'Slechts de historische drempel van de maatschappij waarin hij
leefde verhindert hem uit te vinden, waarin dan 'in waarheid' deze gelijkheidsrelatie bestaat' (23).
De specifieke vorm die de warenruil in de burgerlijke produktie aanneemt, is
de verzelfstandiging van de ekonomische waardevorm tegenover de onmiddel-

lijke gebruikswaarde (24).
Volgens Marx moet men het begrip van de verhouding van kapitaal en arbeid
vanuit de waardevorm ontwikkelen (25). De reden daarvoor is van methodischbegrippelijke aard. De mogelijkheid om tot dit methodisch inzicht te komen is
zelf van de reele ontwikkelingen in de produktieverhoudingen afhankelijk. Eerst
moet namelijk het verschijnsel van het arbeidsloon - dat wil zeggen de voor de
geldbezitters winst opleverende mil van de waren geld en arbeidskracht - tot
ontwikkeling zijn gekomen, alvorens het verband kan worden doorzien tussen de
warencirkulatie en de meerwaardeproduktie (26). Het waardebegrip dat aan de
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ruil van deze beide waren ten grondslag ligt kan dan pas tot begrip van het kapitaal worden ontwikkeld. Vanuit dat begrip wordt het dan ook inzichtelijk,
waarom het kapitaal ook historisch eerst als geld (nur als Notwendige Form) de
produktie gaat bepalen en bijvoorbeeld niet als arbeidsmiddel, machine, levensmiddelen en dergelijke, aangezien die zaken in hun relatie tot de arbeidskracht
niet noodzakelijkerwijs de vorm van kapitaal bezitten. Wanneer men die zaken
onmiddellijk vanuit het begrip kapitaal tracht te verstaan zoals ekonomen vaak
produktiemiddelen en vermogen zonder meer 'kapitaal' noemen - zou men van
kapitaal een a-historische, abstrakte zaak maken, die aan elke menselijke arbeid
inherent is en dus het kapitaal niet in zijn specificiteit begrijpen (27). Het specifieke, wetenschappelijke begrip van het kapitaal neemt het kapitaal derhalve
uiteraard als een historisch-bepaalde produktieverhouding (28), niet als 'de inkarnatie van een eeuwig idee', maar als het produkt van nog-niet kapitalistische
produktie.
Het historische wordingsproces van het kapitaal (de oorspronkelijke akkumulatie met daarbij het ontstaan van de vrije arbeider) is geen produkt van het kapitaal zelf. De tegenstelling tussen geldbezit en bezitloze arbeidskracht, vanwaaruit het ontstaan en het wezen van het kapitaal kan worden begrepen, is het historisch resultaat van een v66rkapitalistische produktiewijze. Hoe dat resultaat
precies tot stand is gekomen is voor de ontwikkeling van het kapitaal als zodanig van geen betekenis, omdat het alleen het resultaat als voorwaarde voor zijn
ontstaan veronderstelt. Maar eenmaal bestaand houdt het kapitaal zichzelf in
-

stand, schept het zijn eigen bestaansvoorwaarden:
'Diese Voraussetzungen (met name: het feitelijk bestaan van geld tegenover
vrije, bezitloze arbeidskracht, H.v.E.), die ursprunglich als Bedingungen seines

Werdens erschienen - und daher noch nicht von seiner Aktion als Kapital entspringen konnten, - erscheinen jetzt als Resultat seiner eignen Verwirklichung,
Wirklichkeit, als gesent von ihm - nicht als Bedingungen seines Entstehens, sondem als Resultate seines Daseins' (29).

Zo komt hier voor de dialektische begripsontwikkeling de grens naar voren: het
juiste begrip van het kapitaal laat zien, dat het kapitaal geen eeuwig gegeven is,
ofschoon het zich wel als zodanig noodzakelijkerwijs voorkomt; het kapitaal
heeft zichzelf niet voortgebracht, maar onspringt uit tegenstellingen die het resultaat zijn van een historisch proces dat zijn eigen principes heeft. Deze historische 'Voraussetzungen' worden door het kapitaal 'vergeten' (30), maar worden
door de dialektiek 'die haar grenzen kent' onthuld.
Marx' dialektiek verstaat zich aldus als de refiexie van reele, uit de historische
ontwikkeling van de produktie gegroeide maatschappelijke tegenstellingen.
Maar er is meer aan de hand. Marx ontwikkelt zijn dialektiek in een terminologie als ware het een loutere dialektiek van begrippen en zegt daarvan, dat dat
slechts 'schijn' is. We moeten die schijn niet als iets toevalligs verstaan. Marx bedoelt daarmee, in het hegeliaans gebruik van die term: datgene wat nog niet
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doorschouwd is, maar eenmaal doorschouwd 'als schijn' doorschijnt of doorzichtig wordt. De schijn waar Marx over spreekt is, dat zijn dialektiek aanvankelijk
een loutere begripsdialektiek of dialektiek van begrippen A la Hegel lijkt te zijn,
die de reale tegenstellingen in de werkelijkheid en tussen zijn en denken overstijgt.
Voor Marx kleeft aan zijn dialektiek die schijn, precies voorzover zij de
reflexie is van - zoals wij het zullen noemen - de schijndialektiek van het kapitaal. Het gaat hier om een voorstelling van het kapitaal, als zou dat in zijn
ontwikkeling en totaliteit beantwoorden aan de immanente dialektische ontwikkeling van een hegeliaans idee. Voorzover Marx' presentatie deze voorstelling
van het kapitaal oproept, heeft zij zelf de schijn van Hegels dialektiek, die
Marx - zoals hij zelf op pag. 69 zegt - niet altijd voldoende heeft gekorrigeerd.
Het oproepen van deze schijn heeft, naar wij menen, in marx' methode de volgende zin. Het wetenschappelijke begrip van het kapitaal laat zien, dat datgene,
wat in de v66rkapitalistische perioden als onoverkoombare realiteit gold: de
natuur, de menselijke behoeften, het gehele gebied van de 'gebruikwaarde als
zodanig', ook voor het kapitaal reele voorwaarden en grenzen zijn. Het kapitaal
tracht echter zelf die grenzen te negeren: 'Het kapitaal als de algemene vorm
van de rijkdom representerend - als geld - is de grenzen- en mateloze drift om
over zijn eigen beperkingen ('Schranken') uit te gaan. Iedere grens is en moet
een te overschijden drempel of beperking zijn. Het zou anders ophouden kapitaal - zichzelf producerend geld - te zijn' (31). Deze idee van het kapitaal als
het produktieproces dat al zijn tegenstellingen vanuit zijn eigen begripsbepaling
moet overwinnen en van daaruit ook opereert, is de juiste weergave van een
schijn in de werkelijkheid zelf; het is het begrip van het kapitaal dat Marx eerst
opneemt en ontwikkelt, alvorens het als louter spekulatie f idee te ontmaskeren en er de grenzen van aan te tonen. Maar het is een idee, dat door het kapitaal

zelf wordt voortgebracht.
In Marx' dialektiek wordt getracht het historisch proces inzichtelijk te maken
juist voorzover het een moment is in de ontwikkeling van het kapitaal, of als
element van het wetenschappelijk begrip van het kapitaal als historisch produkt.
Er is daarom ook niet sprake van een 'zelf-begrenzing' van het dialektische denken, maar zijn grens is die, welke het aan de ontwikkeling van het kapitaal zelf
ontdekt door de idealistiche schijn te doorbreken. Datzelfde geldt ook voor de
tegenspraken die Marx in het kapitaal zegt te ontdekken. Die tegenspraken komen niet voort uit het begrip van het kapitaal, maar zijn inherent aan het kapitaal als een retle, uit een bepaald historisch proces voortgekomen, maatschappelijke relatie, die evenwel de ook voor haar reele voorwaarden tracht te negeren.
Dat de tegenspraken niet voortkomen uit een soort begripsdialektiek (of wezensdialektiek) blijkt ook uit een tekst, die bij oppervlakkige lezing misschien het tegendeel suggereert: 'Die exacte Entwicklung des Kapitalbegriffs n8tig, da er der
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straktes Gegenbild sein Begriff,die Grundlage der burgerlichen Gesellschaft (ist).
Aus der scharfen Auffassung der Grundvoraussetzung des Verhaltnisses (van ruilwaarde en gebruikswaarde, H.v.E.) mussen sich alle Widerspruche der burgerlichen Produktion ergeben, wie die Grenze, an der es uber sich selbst hinaustreibt' (32). Het is duidelijk dat voor Marx de kontradikties alleen daarom uit
het begrip van het kapitaal (of uit het begrip van de verhouding ruilwaarde - gebruikswaarde) voortkomen, omdat - en voor zover ! - dat begrip slechts de abstrakte weergave is van de kontradiktievolle werkelijkheid. Marx' begrip van het
kapitaal als (historische) werkeh7kheid impliceert alleen daarom ook begrip van

die kontradikties.
Dat het kapitaal in zijn historiciteit en kontingentie is begrepen, betekent nog
niet, dat zijn geschiedenis in haar eigen wetmatigheden is begrepen. Marx wijst
er dan ook meermalen op, dat men vanuit de begripsmatige ontwikkeling van
het kapitaal niet de konkrete geschiedenis kan afleiden of beschrijven, maar die
kennis is ook geen voorwaarde voor het begrip van de historische bepaaldheid:
'Onze methode wijst de punten aan, waar de historische beschouwingswijze moet
binnentreden, of waar de burgerlijke ekonomie als een louter historische gestalte
van het produktieproces over zichzelf heenwijst naar vroegere historische wijzen van produktie. Het is daarom niet nodig om, wil men de wetten van de burgerlijke ekonomie ontwikkelen, de werkelijke geschiedenis van de produktieverhoudingen te schrijven (....). Tesamen met het juiste verstaan van het tegenwoordige (dat wil zeggen in zijn logisch-systematische samenhang, H.v.E.) bieden deze

aanduidingen dan ook de sleutel voor het verstaan van het verleden' (33). Met de
zinswending 'het is dan ook niet nodig ...(etc.)' zegt Marx niet, dat geschiedschrijving uberhaupt overbodig is, maar dat ze voor het specifieke doel, het inzicht in de ekonomische wetten van het kapitalisme, niet noodzakelijk is. Men
mag daaruit niet konkluderen, dat dit inzicht het begrip van de feitelijke geschiedenis zou impliceren.

Als wij

de interpretatie van Reichelt van deze tekst goed verstaan, dan zou zij
hem
beweren, dat het kapitaalbegrip in principe reeds het begrip van de
volgens
geschiedenis impliceert, dat wil zeggen, het inzicht dat de geschiedenis zich

noodzakelijkerwijze in de richting van het kapitalisme moest ontwikkelen (34)
Volgens ons stelt ze eerder het tegendeel, namelijk, dat het kapitaalbegrip de
plaats aanduidt waar een andere discipline, de geschiedeniswetenschap, die van
empirische aard is, de benodigde kennis moet leveren voor het begrijpen van de
reele ekonomische ontwikkelingen. Het begrip van de historiciteit is dus voor
Marx beslist niet het 'begrip van de geschiedenis', maar veeleer het begrip van de
kontingentie (35): we kennen de ekonomische verhoudingen in hun gegevenheid,
als produkten van een vergeten verleden. In hen zelf zijn de sporen daarvan terug
te vinden en is het eigen verleden van deze historische periode te rekonstrueren,
overigens met behulp van veel historisch materiaal. In die zin bekritiseert Marx
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ook zo scherp in de 'Einleitung' de burgerlijke vooruitgangsideologie, die de
eigen samenlevingsvormen als het eindpunt van de geschiedenis meent te kunnen
beschouwen (36). De bekende uitspraak 'In der Anatomie des Menschen ist ein
Schlussel zur Anatomie des Affen' (37) is in deze kontekst ook duidelijk genoeg;
ze dient niet als aanduiding van een soort teleologische geschiedenisopvatting te
worden verstaan, maar eerder in tegenovergestelde zin: niet de geschiedenis
wordt bepaald door een doel, maar pas vanuit een resultaat is een bepaald proces
als het wordingsproces (geschiedenis) van dat resultaat te beschouwen. Dat roept
weer de illusie op dat inderdaad de geschiedenis als het ware uit zichzelf, door
een haar inherente wet - de vooruitgang bijvoorbeeld - op dat doel is gericht.
Een dialektiek die haar grenzen kent is zich daarom 66k bewust van het onderscheid van de (eventueel dialektische) beweging van de konkreet historische
ontwikkeling en de (dialektische) ontwikkeling zoals die begrippelijk wordt
weergegeven. Door op de grenzen van zijn dialektiek te wijzen geeft Marx
impliciet aan, dat zijn analyse van het kapitaal niet als het wetenschappelijk
begrip van de gang van de geschiedenis in het algemeen mag worden beschouwd,
en dat een dergelijk begrip er ook niet in ligt geihipliceerd (38). Dat is een punt,
waarin zijn begripsepvatting zich wezenlijk van dat van de 'burgerlijke ekonomen' onderscheidt. Het begrip van het kapitaal in zijn kontradikties en begrensdheid, en het besef van de grenzen van de begripsmatige ontwikkeling zijn
voor Marx aldus twee kanten van tun en dezelfde zaak.

De aard van de principiele begrensdheid van de dialektische begripsontwikkeling
wordt door Marx zelf uiteindelijk niet erg duidelijk en expliciet gemaakt. Reeds
Engels heeft die begrensdheid niet goed begrepen, ook al brengt ook hij het onderscheid tussen het logische en historisch-feitelijke naar voren. Dat onderscheid
is bij hem echter niet fundamenteel: Zoals we reeds in het begin van dit onderzoek naar voren brachten is het historische hier meer de toevallige vorm waarin
het logische verschijnt en hangt Engels in dit opzicht dichter tegen Hegel (of de
'burgerlijke' denkers) aan dan tegen Marx zelf. Zo stelt hij: 'Waarmee de geschiedenis begint, moet ook de gedachtengang beginnen; en zijn verdere voortgang
zal niets anders zijn dan het spiegelbeeld, in abstrakte en theoretisch konsekwente vorm, van het historische verloop' (39).
Engels' opvatting is niet in overeenstemming met de tekst van de 'Rohentwurf
noch met die van de 'Einleitung' van 1857, waarin Marx onomwonden stelt: 'Het
zou praktisch onmogelijk en onjuist zijn om de ekonomische kategorieen op
elkaar te laten volgen in dezelfde volgorde als waarin ze historisch de heersende
waren. Veeleer is hun volgorde (in de logische-systematische presentatie, H.v.E.)
bepaald door de betrekking die zij in de burgerlijke maatschappij tot elkaar hebben, en die juist het omgekeerde is van wat als hun natuurlijke verhouding verschijnt of beantwoordt aan de reeks van de historische ontwikkeling' (40). Ook
in 'Das Kapital' herhaalt Marx, dat het nadenken over de vormen van het mense182

lijk leven, dus ook hun wetenschappelijke analyse, 'in het algemeen een weg inslaat, die tegengesteld is aan de werkelijke ontwikkeling. Het begint post festum,
en daarom met de voltooide resultaten van het ontwikkelingsproces. De vormen,
waardoor arbeidsprodukten tot waren worden bestempeld en die daarom aan de
warencirkulatie als voorwaarde voorafgaan, bezitten reeds het vaste karakter van
natuurvormen van het maatschappelijk leven, alvorens de mensen er zich rekenschap van trachten te geven, en dan wel niet ten aanzien van het historisch karakter van die vormen - die hen veeleer reeds als onveranderlijk gelden - maar ten
aanzien van hun inhoud' (41). Weliswaar doet Marx deze uitspraak in de kontekst van het fetisj-karakter van de waar. Het zijn de politieke ekonomen die,
omdat ze geen begrip hebben voor het verschijnsel dat de denkweg omgekeerd is
aan de historische opeenvolging, 'Robinsonaden' bedrijven en aldus datgene wat
alleen als historische resultaat begrepen kan worden als uitgangspunt voor een
reele historische ontwikkeling beschouwen. Men mag uit deze kritische kontekst
evenwel niet besluiten, dat Marx zijn eigen denkweg wil afzetten tegen de hier
historische anabeschreven gang van het denken of een pleidooi houdt voor een
lyse. Zijn opmerking uit de 'Einleitung' sluit die interpretatie uit. Marx' denkweg is dezelfde als die van de ekonomen, alleen, hij beseft dat hij als logische
uiteenzetting andere uitgangspunten en een andere opeenvolging vereist dan de
komt
gang van de geschiedenis. Het gebrek aan historisch besef van de ekonomen
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zij hebben de waardevorm niet ten gronde ontleed of kunnen ontleden. Pas
wanneer men daarin geslaagd is, is wetenschappelijke geschiedschrijving mogelijk.
Het is daarom ook terecht, dat Marx in de 'Einleitung' zijn eigen methode van
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uitgangspunten vertrekkende methode.

5.3. De dialektische schijn van de begripsontwikkeling en haar korrektie

De tekst die nog nader onze aandacht moet hebben is die, waarin Marx spreekt
over de korrektie van de idealistische wijze van presenteren, die de schijn oproept als ging het alleen maar om dialektische begripsbepalingen. Het betrof
uitdrukkingen als: het produkt wordt (ruil)waar, de (ruil)waar ruilwaarde en de
ruilwaarde geld (42). Er is al op gewezen dat het niet louter kan gaan om de korrektie van een metafoor, bovendien spraken we de veronderstelling uit dat de
korrektie zou bestaan in het laten zien, dat die ontwikkeling van produkt tot
die juist in de
geld een komplexe historische ontwikkeling veronderstelt (43)
idealistische presentatie wordt verhuld (44). Aan het eind van paragraaf 5.1.
kennis van het
voegden we als hypothese daaraan toe, dat voor die korrektie de
de
dat
en
voorondersteld
schijn van begripskapitaal als schijnwezen zou zijn
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dialektiek zelf een moment van het kapitaalbegrip zou zijn (45). In deze paragraaf worden die hypothesen nader uitgewerkt en vanuit andere teksten van
Marx plausibel gemaakt.
De uitgever van de 'Grundrisse' wees er reeds op dat Marx in dat geschrift nog
slechts terloops de korrektie van de idealistische presentatie heeft doorgevoerd (46). Hij zou daartoe wel een begin gemaakt hebben in een tekst van anderhalve pagina, die als titel draagt: 'Wert' (47). Marx brengt hierin naar voren
dat de 'waar' de eerste kategorie is waarin de burgerlijke rijkdom zich presenteert
(ook 'Das Kapital' begint met een dergelijke uitspraak: de rijkdom van de door
het kapitalisme beheerste maatschappijen verschijnt als een ontzaglijke verzameling van waren). Van die waar zegt Marx dat ze verschijntals de eenheid van twee
bepalingen, namelijk gebruikswaarde en ruilwaarde. Voor de ekonomische
theorie heeft de gebruikswaarde slechts marginale betekenis en wat door haar
aan gedachten over de verhouding tussen ruil- en gebruikswaarde werd ontwikkeld komt niet veel verder dan wat abstrakte algemeenheden.
Marx brengt hiertegenin, dat de gebruikswaarde niet slechts een aspekt of bepaling is van de waar, maar haar v66ronderstelling: de gebruikswaarde is 'de stoffelijke basis', waaraan een bepaalde ekonomische verhouding gestalte krijgt, en
pas door die bepaalde verhouding wordt de gebruikswaarde tot waar bestempeld (48). Met andere woorden, in werkelijkheid ('in der Tat') is de gebruikwaarde niet een aspekt van de waar, maar is de gebruikswaarde het reele produkt van
arbeid en behoefte, dat onder bepaalde historische omstandigheden de speciale
warenvorm' verkrijgt met het daarvoor karakteristieke onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde.
Op de vraag hoe gebruikswaarde zich verandert in waar, de drager van ruilwaarde, antwoordt Marx als volgt: Hoewel ze onmiddellijk in de waar zijn verenigd,
vallen gebruikswaarde en ruilwaarde ook onmiddellijk uit elkaar, en wel omdat
de ruilwaarde niet door de gebruikswaarde wordt bepaald, alsook, omdat de bezitter van de waar haar eerst meet ruilen opdat ze voor een ander gebruikswaarde zal hebben. lets kan pas werkelijk een waar zijn, wanneer niet de eigenaar/
producent zich op haar gebruikswaarde orienteert, maar andere warenbezitters
met wie hij in een ruilverhouding staat: 'Voorondersteld is de gebruikswaarde
van de waar, maar niet voor haar eigenaar, maar voor de maatschappij in het
algemeen' (49).
Wanneer dit inderdaad de aanzet is tot de korrektie van de idealistische presentatie, dan betekent die korrektie blijkbaar, dat Marx het onderscheid van ge-

bruikswaarde en ruilwaarde niet voor een vanzelfsprekende logische distinktie
uitgeeft, maar laat zien, dat dit onderscheid, dat binnen de warenvorm geheel
logisch is, een reele maatschappelijke struktuur veronderstelt, waarin eigenaars
van verschillende waren in ruilrelaties op elkaar betrokken zijn.
Het met de burgerlijke maatschappij zo vertrouwde bewustzijn treft het waren184

karakter van de produkten als een gegeven aan. De warenvorm verschijnt zo als
een vanzelfsprekende ekonomische bepaaldheid die aan de produkten als zodanig
toekomt; men 'vergeet' of beseft niet, dat de dingen slechts waren zijn op grond
van een bepaalde produktiewijze.
Daarom is de analyse van de warenvorm ook zo vatbaar voor de idealistische
illusie dat liet onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde uit het begrip of wezen
van de dingen zelf voortkomt, alsof die uit de aard der zaak waren zijn; men
doorziet dan niet a) dat de warenvorm zelf het maatschappelijk produkt is van
de wijze waarop gebruikswaarden worden geproduceerd en b) dat de gebruikswaarde niet slechts binnen de warenvorm onderscheiden is van de ruilwaar,
maar ook van de warenvorm zelf onderscheiden is, namelijk als haar 'Voraussetzung', als de stoffelijke basis waarin de warenvorm als bepaalde ekonomische
vorm bestaat. Voor Marx bestaat er aldus als het ware een soort tegenstelling
binnen de gebruikswaarde zelf: enerzijds is daar de gebruikswaarde op zich,
zoals die onderscheiden is - en de basis is - van elke ekonomische vormbepaling: namelijk het ding in zijn fysieke, natuurlijke kwaliteiten. Anderzijds is er
de gebruikswaarde precies in haar onderscheid tot de ruilwaarde; in dit onderscheid is ze zelf een ekonomische bepaalde vorm, het gaat dan niet meer om de
relatie
gebruikswaarde als gebruikswaarde, maar om de gebruikswaarde in haar
in
relatie
daarbij
bijvoorbeeld
aan
het
goud
tot de ruilwaarde (50). Men denke
de
arbeiders
omwille van protot zijn funktie als geld, aan gezondheidszorg voor
duktiviteitsverbetering en dergelijke; in het kapitalisme is dat steeds door de ruilwaarde beheerste gebruikswaarde. Zo zegt Marx: 'voor de arbeider zelf heeft
zijn arbeidskracht slechts gebruikswaarde voorzover zij ruilwaarde is, niet ruilwaarde produceert. Voor het kapitaal heeft zij slechts ruilwaarde voorzover zij
gebruikswaarde is. Gebruikswaarde als onderscheiden van haar ruilwaarde is
zij niet voor de arbeider zelf, maar voor het kapitaal' (51). Het gebruik van de
term 'gebruikswaarde' ligt hier niet meer op het eenvoudige nivo, waarop de gebruikswaarde-als-zodanig, het niet-ekonomische nut van de goederen, wordt
onderscheiden van de ekonomische vormbepaaldheid; de term fungeert nu in
een kontekst van begripsonderscheidingen die specifieke maatschappelijke behoeften, die zelf door specifiek ekonomische verhoudingen bepaald zijn, tot

uitdrukking brengen.
De gangbare politieke ekonomie heeft doorgaans geen besef van deze specifieke
betekenis van het door haar gebruikte begrip 'gebruikswaarde', en identificeert
dat begrip met het begrip 'gebruikswaarde-als-zodanig', dat onafhankelijk van

enige specifieke ekonomische vorm gedacht kan worden. Zij kent echter alleen
de gebruikswaarde in deze ekonomische vorm, waarin zij wordt beheerst door de
ruilwaarde. Vanuit dat vertrekpunt lijkt het dan ook geheel logisch dat de ge- onafhankelijk van welke historische
produceerde gebruikswaarden als zodanig
kontekst dan ook - gevolg geven aan de wetten van het valorisatieproces, dat
wil zeggen het proces volgens welk zij hun ekonomische waarde (= ruilwaarde)
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moeten realiseren. En volgens die wetten zou dan gelden: het produkt wordt
waar, de waar ruilwaar, de ruilwaar geld, en het geld tenslotte kapitaal. De schijn
van deze logische noodzaak wordt door Marx doorbroken wanneer hij er op
wijst, dat dit proces alleen dan geldt, wanneer er in de werketijkheid reeds een
produktiesysteem is ontstaan, waarin de gebruiksgoederen als waren worden geproduceerd. Binnen dat systeem lijkt de verandering van gebruikswaarde in ruilwaarde (bijvoorbeeld van grondstoffen, energie en arbeid in een produkt met een
bepaalde prijs) louter een ekonomische vormverandering, want het produktieproces is naar zijn technologisch aspekt ekonomisch niet relevant (52). Het ekonomisch proces dat op deze wijze wordt geanalyseerd is echter geen verklaring
van het proces dat daardoor wordt verondersteld reeds te hebben plaatsgevonden, namelijk het ontstaan van de warenvorm en het 'omslaan' van de gebruikswaarde in de ruilwaarde, niet zoals dat binnen de warenvorm geschiedt, maar gezien vanuit de gebruikswaarde zelf, dat wil zeggen vanuit de stoffelijke basis
en de ontwikkeling van de materiele produktiewijzen.
Hoe moeilijk het is om het logisch-inzichtelijk karakter van het onderscheid
van ruil- en gebruikswaarde niet te verwisselen met de historische noodzakelijkheid van hun reele onderscheid, is te illustreren aan de volgende passages van
Colletti. We hebben bedenkingen bij zijn uitspraak: 'Omdat de waar, ook wanneer ze niet 'Elementarform' van de burgerlijke rijkdom is, als waar steeds op
dezelfde wijze gevormd wordt (eenheid van gebruikswaarde en waarde), geldt
de analyse die 'Das Kapital' ons daarover biedt bijvoorbeeld ook voor de waar
zoals ze in de Griekse samenleving ten tijde van de 'Odyssee' optreedt. Hetzelfde
geldt voor het geld' (53). Een dergelijke bewering baseert zich op de definitie
van de ruilwaarde in het algemeen. Maar die abstrakte definitie is niet voldoende
grond om de reele ontwikkeling van het kapitaal te begrijpen; die ontwikkeling
veronderstelt niet slechts een logisch, maar een retel onderscheid van gebruiksen ruilwaarde. De gelijkheid van de waar van de kapitalistische produktiewijze
en van de 'Odyssee' geldt daarom alleen op zeer abstrakt nivo. Men kan op grond
daarvan geen reele verhoudingen begrijpen. Toch lijkt Colletti dat te suggereren,
gezien het vervolg van de tekst; 'Meer nog, want voorzover in de logisch-deduk-

tieve ontwikkeling de waar verschijnt als voorwaarde voor het ontstaan van geld,
en het geld als vooronderstelling van het kapitaal, is het zeker, dat dat logische
proces zelf niets anders impliceert dan de samenvatting in synthetisch-rationele
vorm van de hele historische weg, die aan het ontstaan van het moderne kapitaal is voorafgegaan: beginnend op een ogenblik dat in de donkere prehistorie
verloren ligt, toen het arbeidsproces voor het eerst 'waardevorm' en daardoor
ook warenvorm aannam'.
De suggestie die in dit soort uitspraken ligt is, dat de historische ontwikkeling
in grote lijnen logisch noodzakelijk was en dat dat uit de ontwikkeling van het
waardebegrip inzichtelijk is. Er zou echter slechts gekonkludeerd mogen worden,
dat de feitelijke historische ontwikkeling van de kapitalistische warenvorm uiter186

aard haar logische mogelijkheid moet impliceren. Marx' analyse toont alleen dat
laatste aan: de kapitalistische ontwikkeling k6n zich ontwikkelen, omdat in de
Al haar verschijningswaar-als-zodanig, in haar meest abstrakte vorm en dus in
vormen het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde steeds logischerwijze ligt geimpliceerd. Daaraan te verbinden dat dus ook die ontwikkeling tot kapitalistische warenproduktie in het begrip geiinpliceerd is, is een idealistische
veronderstelling. Zo ook de uitspraak: 'Al met al blijft het waar, dat we door
middel van de logische deduktie van het geld tot het kapitaal het wezenlijke van

het historisch verloop begrijpen, die aan het ontstaan van het moderne kapitaal
voorafging' (54). In de daarop volgende pagina's bekritiseert Colletti weliswaar
de relatie tussen het
stevig allerlei marxistische auteurs die het onderscheid en
reele en het logische proces niet hebben doorzien, maar ook bij hem blijft die
relatie uiteindelijk ondoorzichtig, omdat hij dat onderscheid gelijk stelt zowel
met dat tussen induktie en deduktie, als met dat tussen werkelijkheid en begrip.
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het louter ekonomische onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde stelt Marx dus,
dat dit reeds een re€el onderscheid van de gebruikswaarde als gebruikswaarde en
Dit onderscheid
de gebruikswaarde als ekonomische kategorie vooronderstelt.
komt naar voren in het feit dat
a) de warenvorm zelf slechts een historische verschijningsvorm is van de produkten,

b) de gebruikswaarde voor het subjekt in ekonomisch opzicht slechts verschijnt in die waar, waarvan hijzelf niet de eigenaar/producent is; dus geen
eigenschap is van het ding zelf, maar van een maatschappelijke verhouding.
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De gebruikswaarde als objekt van onze onmiddellijke voorstelling(en) kunnen we
aanduiden als 'gebruikswaarde als zodanig', gebruikswaarde in het algemeen,
op
zich genomen en dergelijke. Dat is dan een even abstrakt-algemene kategorie als
'produktie in het algemeen'; ze heeft dan nauwelijks enige begrippelijke bepaaldheid, en uit dit abstrakte begrip is ook geenszins het specifieke begrip van de
kapitalistische warenproduktie af te leiden, met het voor haar karakteristieke in allerlei tegenspraken wortelende en uitmondende-onderscheid van gebruiks- en
ruilwaarde. Dit onderscheid van 'gebruikswaarde in het algemeen' tegenover het
meer specifieke 'gebruikswaarde in onderscheid en tegenstelling tot ruilwaarde' is
een begripsonderscheiding die een hele maatschappelijke struktuur veronderstelt
(55), maar die door de ekonomen over het hoofd wordt gezien. Daarom maken
zij van het specifieke onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde - evenals van het
begrip 'kapitaal' - een eeuwige idee, een (onto-)logisch onderscheid dat in het
wezen van de produkten zelf gegeven zou zijn.

echter dat door Marx ook in de 'Grundrisse' op diezelfde wijze het
ontstaan van het geld uit de onderscheidingen van gebruiks- en ruilwaarde ontWe zagen

wikkeld leek te worden.
Die ontwikkeling laat daarom een dubbele lezing toe. Enerzijds kan men blijven
staan bij het aan de warenvorm inherente onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde, op grond waarvan de ontwikkeling van het geld zich als volgens een soort
wezenslogika uit dat onderscheid voltrekt. Anderzijds kan men door de gebruikswaarde als een niet louter abstrakt ekonomische kategorie te verstaan de sleutel
vinden volgens welke deze teksten over de ontwikkeling van het
geld hun kritisch
karakter verkrijgen; die ontwikkeling blijkt zich dan ook niet
meer zo logischnoodzakelijk te voltrekken, maar verwijst dan steeds naar een historisch proces,
dat zich als feit voltrokken heeft of aan het voltrekken is. We kunnen daarom de
tekst van pag. 69 als volgt verstaan: In de ontwikkeling van het geld uit het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde gaat Marx niet louter uit van het begrippelijk onderscheid van beide, maar vooronderstelt hij hun kategoriaal onderscheid (als abstrakt ekonomische en als specifiek ekonomische
kategorietn) en
hun reeel onderscheiden-zijn (als de bepaaldheden van twee verschillende ruilwaren in hun verhouding tot elkaar); zolang die vooronderstelling niet wordt
uitgesproken of aan de zaak zelf wordt duidelijk gemaakt (niet slechts 'vorausgesetzt', maar 'gesetzt', door namelijk de tegenspraken van het ruilproces aan het
licht te brengen), verschijnt die afleiding voor degenen die die vooronderstelling
niet doorzien als een louter dialektische begripsontwikkeling.
Zo zegt Marx, ook
weer in zo'n onthullende tussenopmerking, dat in zijn eerste hoofdstuk over
ruilwaarde, geld en prijs de waren steeds als gegevenheid verschenen, en als
eenvoudige vormbepaaldheid. Maar: 'wij weten, dat het bepaaldheden zijn van de
maatschappelijke produktie, en dat ze alleen niet in die bepaaidheid zijn gesteld
(gesetzt). In die eenvoudige bepaaldheid verschijnen ze aan de opperviakte
van
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onmiddellijk gegeven warenwereld' (56). Evenals in de kontekst van pag. 945
treffen we hier die hegeliaanse methodologische stijlvorm van het 'fOr uns': Marx
maakt opmerkingen over de betekenis van begrippen en analyses, die hij wel
reeds vanuit de voitooide begripsanalyse maken kan, maar die op basis van de
begripsanalyse van dat moment - dat wil zeggen voor het door de eenvoudige
warenvorm bepaalde bewustzijn, 'fOr es' - nog niet doorzichtig zijn. Die begripsanalyse moet eerst nog op zijn eigen tegenspraken stuiten, alvorens ze voor
zichzelf doorzichtig wordt (57).
Wanneer deze lezing juist is, betekent dit, dat Marx zijn analyse niet later nog
eens behoeft over te doen in een minder idealistische vorm, zoals de voetnoot
van de uitgever van de 'Grundrisse' suggereert, maar dat de korrektie vanzelf later optreedt, wanneer Marx de tegenspraken van de warenvorm verder heeft ontwikkeld en het reele karakter ervan kan laten zien. Later (58) zullen we zien, dat
Marx ook in zijn gepubliceerde werk de schijn van een idealistisch-dialektische
begripsontwikkeling niet van meet af aan heeft weggenomen. Ook daar gaat hij
van eenzelfde schijnbare begripsanalyse uit, die pas als zodanig wordt onthuld
vanuit de kontradikties die ze als loutere begripsanalyse oproept.
In het nu volgende derde deel van onze studie zullen we de aard van de in de
ekonomische theorie opgeroepen kontradikties nader onderzoeken. In hoofdstuk 6 zal onze interpretatie van de tekst van pag. 69 nader worden uitgewerkt
en onderbouwd vanuit Marx' geldtheorie, binnen de kontekst waarvan die tekst
staat. Dat brengt ons met name op de problematiek van het warenfetisjisme en
de reflexie daarvan binnen de theorie zelf. De hoofdstukken 7 en 8 gaan nader in
op de aard van het algemene begrip van het kapitaal, voorzover daarin de thematiek van de grenzen van Marx' kapitaalbegrip wordt verduidelijkt.
de
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( 1) Zo bijvoorbeeld K. Popper, 77:e Open Society and its Ennemies II, The High Tide
of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath, London 1966, pp. 133-134 en 138, en
diens essay: What is Dialectic ?, in: Conjectures and Refutations, the Growth of
Scientific Knowlege, London 1969, pp. 312-355. en A. Swingewood, Marx and
Modern Social Theory, London 1975, pp. 33 e.v. De opvatting van Marx' dialektiek
als primair een totaliteitsdenken is vooral door Lukics' werk verspreid en speelt een
belangrijke rol in de wetenschapsopvatting van de 'Frankfurter Schule'; men zie bijvoorbeeld de essays van Th. Adorno en J. Habermas in: Der Positivismusstreit in der
deutschen Soziologie,. ed. Th. Adorno Neuwied 1969, p. 19, resp. p. 163. Voor de

problematiek rond het (neo-)marxistische totaliteitsbegrip zie: H. Seiffert, Marxismus und burgerliche Wissenschaft, Erlangen 1971, pp. 143 e.v. Marx gebruikt ook
zelf meermalen de term 'dialektiek' in een ruime b-tekenis. In die zin spreekt hij
over de 'eigen dialektiek' van de ontwikkeling van L onomische verhoudingen in de

v66rburgerlijke geschiedenis ((Jr. p. 3 86), over de dialektische wet van de omslag van
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kwantiteit en kwaliteit, die ook in de natuurwetenschap terug te vinden zou zijn (Kap.
I, p. 327), over de dialektische geleding van een geheel (Briefe uber 'Das Kpaital',
Berlin 1954, p. 127). Alleen in die zin is er duidelijk kontinuiteit tussen Marx' dialektiekbegrip en dat van Engels uit diens Dialektik der Natur. Men kan echter op
grond daarvan moeilijk verdedigen dat er nauwelijks belangrijke verschillen tussen
Marx' en Engels' opvattingen van dialektiek zouden bestaan, zoals J. Schleifstein beweert in zijn: Einfuhrung in das Studium von Marx, Engels und Lenin, Munchen 2.
Aufl. 1972, pp. 51 e.v.

( 2) Zie onder andere J. Frese, Dialektik, K. Marx, in: J. Ritter (ed.), Historisches W6rterbuch der Philosphie Bd 2, pp. 1 98-205. De auteur brengt hierin een opvatting van
'dialektiek' naar voren als een presentatiemethode waarin vooral ideologische taalstrukturen zouden worden bekritiseerd. Naar wij vernamen schijnt hij die opvatting
niet meer te onderschrijven.

( 3) Zie m.n. hierboven, p. 80

(4) Gr. p. 11
( 5) Gr. p. 29

( 6) Gr. p. 65
( 7) Gr. p. 69, onderstreping van ons, H.v.E.

( 8) Gr. 986
( 9) J. Frese, o.c. p. 204

(10) Gr. p. 945, onderstreping van ons, H.v.E.

(11) Marx duidt hiermee op het totaliteitskarakter van het kapitaal: 'Wenn im vollendeten
burgerlichen System jedes 8konomische Verhaltnis das andre in der burgerlich tikonomischen Form voraussetzt und so jedes Gesetzte zugleich Voraussetzung ist, so ist
das mit jedem organischem System der Fall' (Gr. p. 189)

(12)

Gr. pp. 945-946, onderstreping van Marx

(13)

Zie voetnoot 1 hierboven. Ter nadere illustratie zie men ook bijvoorbeeld Gr. pp

166-167 en 920, waar Marx zegt, dat de onmiddellijke gestalte van de warenruil zuiver schijn is. Ze is namelijk de verschijningsvorm van een 'hinter ihr vorgehenden
Prozesses'. De warenruil veronderstelt waren die de verwerkelijking van een bepaalde
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hoeveelheid arbeid zijn en alleen daarom ruilwaarde bezitten. Ze veronderstelt daarom zowel de produktie van waren door arbeid als ook hun specifieke produktie als

ruilwaarden, dat wil zeggen, het marktsysteem, de handel, het geld, die zelf weer alleen in het kapitalistische systeem hun universeel karakter hebben: 'Die einfache Zir-

kulation ist eine

abstrakte Sphdre des biirgerlichen Gesamtproduktionsprozesses,
die durch ihre eigenen Bestimmungen sich als Moment, blosse Erscheinungsform eines
hinter ihr liegenden, ebenso aus ihr resultierenden, wie sie produzierenden tieferen
Prozesses - des industriellen Kapitals

(14)

-

ausweist' (Gr. pp. 922-923).

Vgl. Gr. p. 943: in het geld bestaat het kapitaal 'slechts formeel', het bestaat pas werkelijk in de ruil met arbeid. Hierbij kan worden aangetekend, dat dit 'formele' bestaan wel een noodzakelijke vorm is, aangezien het gaat om loonarbeid, arbeidskracht
geruild voor geld.

(15) Zie F. Engels' voorwoord bij het derde deel van 'Das Kapital' in MEW 25, p. 20. Kritiek op diens benadering van de eenvoudige warenproduktie leveren onder andere
H.G. Backhaus, Materialien zur Rekonstruktion der Marxschen Wertheorie, in:
Gesellschaft, Beitrage zur Marxschen Theorie, Frankfurt, Bd i (1974) pp. 52-11

(m.n. p. 55), en J. Rancidre, lire Ie Qpital III, pp

84-85.

Daarentegen trekt E. Mandel de lijn van Engels door (E. Mandel, De ekonomische
theorie van het marxisme, Bussum 1980, deel 1 p. 62 e.v.).R. Meek wijst aanvankelijk
een te historische interpretatie van de eenvoudige warenruil af, maar lijkt daar later

op terug te komen (vgl. Nutzinger en Wolfstetter, o.c. II, pp. 19-21 en 37).

(16)

'Wir haben es hier nicht mit historischem Ubergang der Zirkulation in das Kapital zu
tun' (Gr. p. 922).

(17)

J. Zeleng, Die Wissenschaftslogik und Das Kapital'. p. 66.

(18) o.c., vooral pp. 63-66. We komen hier nog op terug op pp. 262 e.v.

(19) H. Backhaus, Zur Dialektik der Wertform, in: Beitrage zur Marxistischen Erkenntnistheorie, p. 135.
(20)

Voor deze uitdrukking zie K. Hartmann, o.c. pp. 402,404,456 e.v.

(21) Kap. 1, MEW, 23, p. 74

(22) Gr. p. 907
(23) Kap. I, p. 74
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(24)

Zie bijvoorbeeld de lange voetnoot in Gr. pp. 178-179, waarin Marx over de ekonomische betekenis van de term 'waarde' reflekteert.

(25)

Vgl. Gr. p. 170: 'Um den Begriff des Kapitals zu entwickeln, ist es ndtig nicht von der
Arbeit, sondern vom Wert auszugehn und zwar von dem schon in der Bewegung der

Zirkulation entwickelten Tauschwert. Es ist ebenso unm6glich, direkt von der Arbeit
zum Kapital Oberzugehen, als von den verschiednen Menschenracen direkt zum Bankier oder von der Natur zur Dampfmachine'.

(26) Het in dienst nemen van arbeiders, zelfs van vrije arbeiders indien dat sporadisch geschiedt, levert dat begrip nog niet. (Vgl. Gr. pp. 372-373)

(27) Vgl. Gr. p. 160: "Wird so von der bestimmten Form des Kapitals abstrahiert, und nur
der Inhalt betont, als welcher es ein notwendiges Moment aller Arbeit is, so ist naturlich nichts leichter zu beweisen, als dass Kapital eine notwendige Bedingung aller
menschlichen Produktion ist'. (zie ook in de 'Einleitung', Gr. p. 7).

(28) Voor K. Hartmann, die Marx' kapitaalbegrip beschouwt als een systeemtheoretische
of transcendentaal-kategoriale analyse, blijft die historische ontwikkeling van het
kapitaal een voor dat begrip vreemd element, dat alleen op paradoxale wijze en om
redenen van kritiek door Marx met het kapitaalbegrip verbonden
wordt: 'Die empirisch bekannte oder vorstellbare Genesis .... gilt als negativer, pejorativer Mitgrund

fiir die pejorative Einschatzung der konkreten bkonomie. Demgegenuber muss das
Kapital in Immanenz vestanden werden, und hierfur ist die Lilsung nicht die Ursprungliche Akkumulation...' (Hartmann, o.c. p. 431). Voor kritiek op deze opvatting zie hierna in hoofdstuk 9.2.
(29) Gr. p. 363.
(30)

Vgl. Gr. p. 938: 'Der Prozess ihres Vergehng muss daher zugleich als Prozess des Vergehns ihres Vergehns erscheinen'. Zie ook Gr. pp. 932,937.

(31) Gr. p. 240. Het punt van de grenzen en grenzeloosheid van het kapitaal komt in de
'Grundrisse' herhaaldelijk op verschillende wijzen terug; men zie onder andere pp.

318 e.v., 324 e.v., 440 e.v., 498 e.v., 516 e.v., 542-545. In de laatste passage wordt
naar voren gebracht, dat de vrije konkurrentie alle grenzen en beperkingen heeft
genegeerd, die inherent waren aan de produktiewijzen die aan het kapitaal voorafgingen, maar dat daarin ook de beperkingen van het kapitaal zelf meer en meer aan
het licht treden.
(32)

Gr. p. 237, onderstreping van ons, H.v.E.
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(33) Gr. pp. 364-365, Zie ook hierna, hfdst. 8.2. pp. 269 e.v.
(34) In zijn kommentaar op deze tekst lijkt Reichelt

een kleine maar veelzeggende verdraaiing ervan te geven, waar hij zegt: 'Het kapitaalbegrip wordt zo voorondersteld,
om die historische ontwikkeling van het kapitaal na te trekken, die tot het kapita-

lisme voerde en daarmee ook tot die verhoudingen, vanwaaruit pas de formulering
van dit begrip mogelijk is' (H. Reichelt, Die logische Struktur des Kapitalbegriffs,
p. 134). Reichelts lezing suggereert, dat Marx zegt, dat men pas vanuit het begrip
van het kapitaal de geschiedenis van voorbije ekonomische verhoudingen zou kunnen

beschrilven. De redle geschiedenis wordt zo een afgeleide, een verschijningsvorm van
het wezen van het kapitaal. Weliswaar zegt Marx elders, dat de burgerlijke ekonomie
pas de feodale, antieke en oosterse ekonomie kon begrijpen, toen de

zelfkritiek van

de burgerlijke maatschappij was begonnen, maar daar gaat het om theoretisch inzicht
in ekonomische wetmatigheden (Gr. p. 26). In de bovengeciteerde tekst spreekt Marx
over de plaats en de betekenis die geschiedsschrijving kan hebben binnen een systematische theorie. Het begrip van het kapitaal impliceert niet een begrip van de werkelijke geschiedenis, maar een begrip van de historiciteit van het kapitaal. Bij Reichelt

worden begrip en werkelijke geschiedenis op een bijna hegeliaanse wijze met elkaar
verbonden. Getuige daarvan is ook de wijze waarop hij een duidelijk positieve overeenkomst ziet tussen Marx' kapitaal- en Hegels Geist-begrip, en daaraan verbindt, dat

'het slechts het kapitaal zelf kan zon, dat het kapitalisme voortbrengt' (o.c. p. 134).
Reichelt vat dan ook het kapitaal op als het reele subjekt van de geschiedenis (o.c.
pp. 36-38,94), en volgens hem zou dan ook de dialektische vorm van de presentatie
de 'passende presentatievorm van die beweging zijn, die het kapitalisme historisch

voortbrengt' (o.c. p. 136).
(35)

Marx' begrip van historische verhoudingen lijkt inderdaad zeer dicht te liggen bij wat
L. Althusser - overigens met de nodige restrikties, wegens de klassiek-filosofische
achtergrond van die term
noemt: 'La n6cessit6 de sa contingence'; het begrip van
hen als resultaat van produktieverhoudingen zou ten grondslag liggen aan de (nieuwe)
wetenschap van de geschiedenis, die met elke illusie van een historische teleologie of
rationaliteit breekt. (Zie: L. Althusser, Lire le Capital, I, p. 52)
-

(36)

'Die sogenannte historische Entwicklung ruht iiberhaupt darauf, dass die Ictzte Form
die vergangnen als Stufen zu sich selbst betrachtet' (Gr. p. 26).

(37) Gr. pp. 26, 162
(38)

De opvatting dat Marx een theorie van de geschiedenis heeft willen schrijven, en dat
de analyse van het kapitaal daar slechts een episode uit is, is wijd verbreid; men zie
bijvoorbeeld D. B6hler, Metakritik der Marxschen Ideologiekritik, Frankfurt a.M.
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1971, p. 149 en R. Dahrendorf, Die Idee des Gerechten im Denken von Karl Marx,
Hamburg 1971, p. 113. Daartegenover staan recentelijk andere interpretaties. Behalve
op Althusser kan ook gewezen worden op A. Schmidt, Der Begriff der Natur in der
Lehre von Marx, Frankfurt 1974 (2. Aufl.) pp. 29 en 97 e.v.; zie ook diens in de
tweede uitgave opgenomen essay: Zum Verhiiltnis von Geschichte und Natur im dialektischen Materialismus, pp. 1 76-211. Zie verder ook E. Balibar, Lire ie Capital IL
pp. 182-192, H. Fleischer, Marxismus und Geschichte, Frankfurt a.M. 1969, pp. 142152 en J. L6wenstein, Vision und Wirklichkeit, Marx contra Marxismus, Basel 1970,
pp. 106 e.v.
(39)

F. Engels, Recensie op Marx' 'Zur
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Kritik der politischen Okonomie', MEW 13, p.

(40) Gr. p. 28
(41) Kap. 1., MEW 23, p. 89-90. Aan dergelijke uitspraken van Marx, die zeggen dat de 10gische opeenvolging omgekeerd is aan de historische, is de merkwaardige theorie
verbonden van Della Volpe en enige van zijn leerlingen (vooral Pietranera), die in die
omgekeerde volgorde een methodologische sleutel zien voor hoe de relatie van
begripsontwikkeling en historisch-redle ontwikkeling behoort te zijn. Terecht wordt
die theorie door Althusser en Ranci6re als niet wezenlijk verschillend van Engels'
historicisme bekritiseerd. Men moet die uitspraken van Marx zien als weerleggingen
van een idealistisch historicisme, dat een parallel poneert tussen logische en reele
orde, en ze niet verstaan in het verlengde van een omkering van de dialektiek, zoals
Della Volpe doet. (Zie L. Althusser, Lire le Capital, I, pA 55 e.v., 145 e.v. en J.
Rancidre, Lire le Capital. III, pp 36-38,52,83-89.

(42) Gr. p. 69. Zie hierboven, p. 170
(43)

Zie hierboven, 172-173

(44)

Zie hierboven, p. 173

(45)

Zie hierboven, p. 177

(46) Gr. p. 986, de voetnoot bij p. 69

(47) Gr. pp. 763-764

(48) Gr. p. 763
(49) ibid.
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(50)

Zie Z.Kr.d.p.O., MEW 13, p. 16: 'Gebrauchswert zu sein scheint notwendige Voraussetzung fur die Ware, aber Ware zu sein gleichgultige Bestimmung fiir den Gebrauchswert. Der Gebrauchswert in dieser Gleichgultigkeit gegen die 6konomische

Formbestimmung, d.h. der Gebrauchswert als Gebrauchswert, liegt jenseits des
Betrachtungskreises der politischen 8konomie. In ihren Kreis fSlit er nur, wo er selbst
Formbestimmung'. (onderstreping van ons, H.v.E.). Zie ook Gr. p. 222: 'Es handelt
sich von Gebrauchswert des Kapitals als solchem, nicht vom Gebrauchswert einer
Ware', en Gr. pp. 539-540: 'Der Gebrauchswert spielt selbst als 6konomische Kategorie eine Rolle (...) daher nichts falscher als zu iibersehn, dass die Unterscheidung
zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, die in der einfachen Zirkulation, soweit sie
realisiert wird, ausserhalb der dkonomischen Formbestimmung fillt, Oberhaupt
ausserhalb derselben fallt: (Verder ook Gr. pp. 181 en 226-227).

(51) Gr. p. 214
(52) Gr. pp. 86, 208, 268, 301,646,852, e.v., 881

(53) L. Colletti, Hegeiund der Marxismus, pp. 113 e.v. Zie ook onze opmerking hierboven
op p. 148 en onze analoge kritiek op Zeleng en Reichelt (hoofdstuk 4 voetnoot 94,
pp. 176 en 181

(54) L.Colletti, 1.c.

(55) In

de 'Randglossen zu A. Wagners Lehrbuch etc.' zegt Marx, dat er over die gebruiks-

waarde als zodanig in een ekonomische analyse niet veel gezegd behoeft te worden,
maar dat hij daarin wel de 'charakteristische Form' naar voren heeft gehaald waarin

de gebruikwaarde - het arbeidsprodukt - hier verschijnt. Diekarakteristiekevoim is,
dat men in de kapitalistische produktiewijze om waren te produceren, niet slechts
gebruikswaarde moet produceren, maar gebruikswaarde voor anderen, maatschappelijke gebruikswaarde: 'Damit besitzt der Gebrauchswert - als Gebrauchswert der
'Ware' - selbst einen historisch-spezifischenCharakter'(MEW 19, pp. 369-370).
(56)

Gr. pp. 138-139 (onderstreping van ons, H.v.E.) vgl. ook Gr. 131

(57) Zie hierboven, p. 173; vgl. G.W.F. Hegel, Phunomenologie des Geistes, ed.
meister, Hamburg, 1952, vooral de 'Einleitung' p. 71
(58)

1.

Zie hierna, hoofdstuk 6.4.
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Hoff-

Deel III
Idealiteit en werkelijkheidsgehalte van de ekonomische begrippen
in de 'Grundrisse'

In het eerste deel van onze studie hebben wij trachten aan te tonen dat voor
Marx theoretische begrippen in het algemeen en hun abstraktheid in het bijzonder de reflexieve uitdrukking zijn van specifieke verhoudingen in de werkelijkheid zelf. Ook de wijze waarop die begrippen met elkaar worden verbonden,
elkaar reflexief bepalen, en de daaruit voortvloeiende begripsontwikkeling is
een - zij het vaak verdraaide en 'verkeerde' uitdrukking van die reele verhoudingen. We formuleerden een hypothetisch model volgens welk Marx ondanks
zijn fundamentele kritiek op het abstrakte karakter van theoretische begripsontwikkelingen toch in staat zou zijn om via abstrakte denkbepalingen tot een
meer inhoudelijk en positief begrip te komen van de konkrete werkelijkheid
zelf. De stelselmatige uitwerking van het steeds weer specifieke onderscheid
van het abstrakt -algemene begrip en de konkrete bijzonderheid van zijn objekt
zou de motor zijn van Marx' methode. Het in het eerste deel geschetste model
bleef nog zeer abstrakt en formeel en berustte op Marx' kritiek van Hegels spekulatieve dialektiekbegrip en zijn dialektiek van staat en maatschappij. In het
tweede deel analyseerden wij een aantal teksten uit de 'Grundrisse' van algemeen
methodologische aard. In het aan de 'Einleitung' van 1857 gewijde vierde hoofdstuk sprongen vooral twee methodisch belangrijke zaken naar voren. Ten eerste
bleek Marx een fundamenteel onderscheid te maken tussen het abstrakte begrip
van produktie in het algemeen, en het konkreet wetenschappelijke begrip van
een bijzondere produktiewijze. Het abstrakte begrip is weliswaar precies als eenvoudige ekonomische kategorie uitdrukking van een specifieke produktiewijze,
namelijk de kapitalistische. Het levert echter, hoe dialektisch men het ook in
zichzelf ontwikkelt, geen bijzondere kennis van die produktiewijze op. Die kennis is pas mogelijk, wanneer de abstraktheid van dat begrip wordt doorzien als de
uitdrukking van die produktiewijze. Ten tweede bleek, dat Marx in zijn ekonomische theorie de gegevenheid van twee fenomenen veronderstelt: de reeds ontwikkelde abstrakties van de ekonomische theorie enerzijds en de historische

ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze anderzijds. Beide zijn uitgangspunt voor Marx' begripsontwikkeling; de abstrakties kunnen tot een wetenschappelijk begrip worden ontwikkeld precies voorzover ze begrepen worden als
de reflexieve denkbepalingen van het konkrete kapitalisme.

In het vijfde hoofdstuk zagen wij, dat deze gebondenheid van de begripsontwikkeling aan die konkreet-historische produktiewijze het fundament is van wat genoemd werd de 'begrenzing van de dialektiek'. De algemene thematiek van de
verhouding van begrip en werkelijkheid kreeg de meer toegespitste inhoud van de
verhouding van logische begripsontwikkeling en retel-historische ontwikkeling.
Als relatief nieuw element kwam naar voren, dat in de logische begripsontwikkeling als zodanig de begrenzing ervan nog niet doorzichtig is. Aanvankelijk lijkt de
begripsontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze zich daarom als een
louter spekulatieve begripsdialektiek te ontvouwen. We brachten vooralsnog
-
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als hypothese - naar voren, dat deze dialektiek van begrippen voor Marx weer
zelf de uitdrukking is van een illusie die door het kapitalistisch systeem wordt
voortgebracht. Het kapitaal ontwikkelt zich namelijk als een bijna immanent
proces, dat zijn eigen reele vooronderstellingen negeert of tracht op te heffen en
zo de schijn wekt louter van uit zicllzelf voort te komen en begrepen te kunnen
worden. Wij spraken in die zin van het kapitaal als een objektieve schijn of
schijnwezen, dat in het spekulatieve karakter van de dialektische begripsontwikkeling wordt weerspiegeld. Die schijn zou kunnen worden doorbroken of als
schijn ontmaskerd, wanneer het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde,
dat aan de begripsontwikkeling van het kapitaal ten grondslag ligt, wordt begrepen, niet meer als een louter abstrakt begrippelijk onderscheid, maar als de theoretisch-ekonomische ref'lexie van een meer fundamentele tegenstelling binnen de

kapitalistische samenleving.

In dit derde deel zullen wij deze stelling vanuit de ontwikkeling van de basisbeginselen van Marx' ekonomische theorie nader uitwerken en onderbouwen. Het
centrale thema is, dat Marx in zijn begripsdialektiek vati het kapitaal niet het
werkelijke karakter van de tegenstellingen in de kapitalistische produktiewijze
ontvouwt, maar de kontradikties van het paradoxale wezen van het kapitaal als
totaliteit, dat wil zeggen van het kapitaal als ware het een echte wezenseenheid
van tegendelen. Die dialektiek levert ons het idee van het kapitaal dat het abstrakte onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde tegelijkertijd als een
werkelijke tegenstelling poneert en opheft. Deze dialektiek van het wezensbegrip
van het kapitaal is de ontwikkeling van de waardevorm, waarin onder de heerschappij van het ruilwaardebegrip de ideele ontwikkeling van de waar tot geld
en van het geld tot kapitaal wordt weergegeven. Deze begripsdialektiek of wezensdialektiek is slechts de ideele uitdrukking van de reele tegenstellingen die de
kapitalistische produktiewijze bepalen, die niet met die wezenkontradiktie moeten worden geidentificeerd.
De fundamentele reEle tegenstelling van de kapitalistische produktiewijze is die
tussen het levende menselijke arbeidsvermogen en de abstrakt-ekonomische
macht van de kapitalistische produktiewijze, zoals die maatschappelijk konkreet
bestaat in de klassentegenstelling van proletariaat en kapitalisten. Wanneer Marx
zijn wezensdialektiek wil begrenzen, zal hij steeds op de historische gegevenheid
en ontstaanswijze van die tegenstelling wijzen.
In hoofdstuk 8 zullen wij laten zien dat op grond daarvan aan Marx' theorie over
de oorspronkelijke akkumulatie van het kapitaal een belangrijk gewicht toekomt
voor het verstaan van zijn theorie als geheel. In de oorspronkelijke akkumulatie
- dit is de periode waarin de kapitalistische produktiewijze als systeem onttreden de tegenspraken tussen idee en werkelijkheid van het kapitaal op
staat
onthullende wijze aan het licht. Eerst zullen wij echter in hoo fdstuk 6 en 7 de
-

begripsontwikkeling volgen waarin Marx de kontradikties van het geld en het ka199

pitaal als zodanig ontvouwt. Wij zullen zien dat hierin reeds de tegenstelling van
de louter ideale begripsontwikkeling en de reele historische gegevens voortdurend een rol speelt in het begrenzen van de begripsdialektiek.
Hoofdstuk 9 herneemt daarna in het algemeen de problematiek van de verhou-

ding van idee en werketijkheid, zoals die in deel II aan de orde is gesteld. De
kwestie van de historiciteit van de kapitalistische produktiewijze wordt daar dan
in verband gebracht met de vraag in hoeverre dat begrip van de historiciteit ook
reeds een begrip van de opheffing of het einde van de kapitalistische produktiewijze kan impliceren, en of Marx met dat idee van de opheffing van het kapitaal
niet terugvalt in een idealistische geschiedenisopvatting.
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Hoofdstuk 6

Marx' analyse van de overgang van waar naar geld

Het thema van dit hoofdstuk is, hoe Marx in zijn analyse van de waardevorm van
de waren en de synthese van zijn geldbegrip steeds het zuiver begripsmatige van
de presentatie konfronteert met het feit, dat geld en een ver ontwikkelde warenproduktie reeds historische gegevens zijn. In de eerste paragraaf laten we zien,
dat Marx de realiteit van het geld zo sterk benadrukt niet vanuit een logisch-begrippelijke noodzakelijkheid, maar juist als kritiek op de louter abstrakt4heoretische benaderingswijze van Proudhon. In de tweede paragraaf komen we terug
op de problematiek die we in hoofdstuk 5 aan de orde stelden. Dat de reEle kontradikties van de warenruil en het geld uit het begrip van de waar als zodanig
kunnen worden afgeleid, wordt door Marx een idealistische schijn genoemd, juist
in het kader van zijn karakterisering van het warenfetisjisme. De derde paragraaf
stelt, dat de schijn van een idealistische begripsontwikkeling in Marx' betoog de
rol vervult om het fetisj-karakter van het geld pregnant naar voren te halen. In
de vierde paragraaf wordt deze stelling getoetst aan de tekst van 'Zur Kritik der
politischen Okonomie', die Marx vlak na het schrijven van de 'Grundrisse' heeft
gepubliceerd.
6.1. De theoretische idealiteit van de ruilwaarde en de historische noodzakelijkheid van het geld

Marx begint de 'Grundrisse' met een kritiek op de door Proudhon geihspireerde
geldtheorie, waarin het geld beschouwd wordt als een eigenlijk overbodige zaak
voor de distributie van waren. Proudhon meent, dat geld vervangen zou kunnen
worden door bonnen die een bepaald aantal, voor de gemeenschap bestede, arbeidsuren representeren. Marx brengt daartegenin, dat dit 66k een vorm van geld
is, en wel een zeer slechte, omdat dergelijke bonnen door de stijging of daling
van de arbeidsproduktiviteit ten zeerste aan waardeschommelingen onderhevig
zouden zijn (1). Wanneer de waarde van de produkten onmiddellijk in arb'eidstijd zou worden uitgedrukt, en niet in een prijs, die van deze haar inherente
waarde onderscheiden is, of met andere woorden, wanneer de ruilwaarde alleen
maar zou bestaan als arbeidswaarde van een produkt, dan zou er in het geheel
niet sprake hoeven zijn van een afzonderlijk ruilmiddel. De abstrakte identiteit
van ruilwaarde als prijs en arbeidswaarde lost dus de reele problemen met het
geld niet op, maar doet als of ze in het geheel niet bestaan; ze maakt het geld tot
een schijn-probleem, maar is daarmee zelf een schijnoplossing: ze verandert
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louter de naam van geld in 'Stundenzettel', de naam van de prijs in arbeids- of
ruilwaarde (2), en meent daarmee de problemen rond geld en prijzen te hebben
opgelost. Voor Marx kan het geld alleen dan verdwijnen, wanneer de warenproduktie zelf verdwijnt.
Zijn antwoord op Proudhons vraagstelling is daarom: 'Het antwoord kan vaak
slechts in de kritiek van de vraag bestaan en (het probleem) kan vaak slechts
worden opgelost indien de vraag zelf ontkend wordt. De werkelijke vraag is:
maakt het burgerlijke ruilsysteem zelf niet een specifiek ruilinstrument noodzakelijk ?' (3). Als antwoord laat Marx dan tegenover Proudhon zien, dat de warenproduktie veronderstelt, dat een bepaald produkt (goud of zilver met name) de
funktie verkrijgt van algemeen equivalent en daarmee prijsuitdrukker van alle andere waren; dat produkt is het geld.
De noodzaak van het bestaan van een bepaalde waar als geld ligt voor Marx in
het feit, dat in de burgerlijke warenproduktie de prijs en de waarde van een produkt niet steeds gelijk zijn. Immers, aangenomen dat de waarde van een produkt
een bepaald kwantum maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd is, dan blijkt,
dat bij gelijkblijven van dit kwantum toch de prijs ervan kan varieren onder, bijvoorbeeld, invloeden van vraag en aanbod. De prijs kan daarom niet in de arbeidswaarde van de waar zelf worden uitgedrukt, maar drukt de waarde van de
ene waar uit in vergelijking met die van een ander, bijvoorbeeld: x waar A = y
waar B. Zo kan de prijs van A veranderen zonder dat de arbeidstijd voor de produktie van A verandert, namelijk doordat de waarde van B verandert (zijn noodzakelijke arbeidstijd toe- of afneemt). Alleen een Andere waar kan deze funktie
van prijsuitdrukker voor een bepaalde waar vervullen; in de prijs worden namelijk waarden van waren met elkaar vergeleken en wordt niet hun 'inherente' ruilwaarde of arbeidswaarde onmiddellijk uitgedrukt. Het geld nu is precies did
waar, die als prijsbepaler van alle andere waren fungeert. Geld is namelijk niet
louter ruilmiddel, maar ook waardemeter. Omdat het echter ook zelf een waar
is, is het ook aan het prijsmechanisme onderhevig: de ruilwaarde van het geld
kan vallen en stijgen onafhankelijk van zijn inherente arbeidswaarde, maar door
zijn relatie tot andere waren.
Marx beweert dat het onderscheid tussen prijs en waarde, dat wil zeggen tussen
de waar voorzover ze gemeten wordt door haar eigen arbeidstijd, een derde onderscheiden waar vereist, die de maat is van de werkelijke ruilwaarde van de waren (4). Die konklusie hjkt echter niet geheel logisch inzichtelijk. Weliswaar
volgt uit het onderscheid van prijs en waarde, dat de arbeidstijd zelf geen onmiddellijke prijsmeter kan zijn. Dat de arbeidstijd de maat is voor de 'reele waarde'
of 'inherente waarde' (5) van de waar, in onderscheid van haar werkelijke ruilwaarde of feitelijke marktprijs, is slechts een theoretische aanname, die veronderstelt dat de produkten onmiddellijk vergelijkbaar zijn als de resultaten van
gelijksoortige arbeidsprestaties, die alleen door hun tijdsduur onderscheiden zijn.
Als waardemaat is de arbeidstijd daarom een louter gedachte grootheid, die de
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reduktie van konkrete, kwalitatief verschillende soorten van arbeid tot abstrakte
arbeid veronderstelt. Marx stelt daaromtrent: 'omdat de arbeidstijd als waardemaat slechts ideeel bestaat, kan zij niet dienen als de materie van de vergelijking
kan fungeren, komt echter
der prijzen' (6). Dat ze niet als uitdrukker van de prijs
een
ze
is, maar uit het feit
slechts
dat
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zijn,
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kelijk als een waar moet bestaan. Marx lijkt dat echter wel te suggereren: 'Hier
treedt tegelijk aan het licht de wijze waarop en de reden waarom de waardeverWeliswaar
houding in het geld een materieel en bijzonder bestaan verkrijgt' (7).
de
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zegt hij hier nog
als waar wordt als een feit gekonstateerd. Maar even verder lijkt er toch duidelijk
van een noodzaak sprake te zijn: 'De bepaling van het produkt in de ruilwaarde
brengt daarom noodzakelijk met zich mee, dat de ruilwaarde een van het produkt gescheiden, losgemaakt bestaan verkrijgt', namelijk als geld (8). Ook hier is
De 'bepaling van het produkt
echter bij de interpretatie voorzichtigheid geboden.
in de ruilwaarde' kan namelijk op twee*rlei wijze geschieden: enerzijds louter
wijze, en anderzijds reeel
ideeel, dat wil zeggen in het denken, op theoretische
in het werkelijke ruilproces. In theorie kan men de waarde van produkten verhet abstrakte begrip 'argelijken door hun arbeidstijd; men moet dan wel eerst
beid in het algemeen, indifferente arbeid' gevormd hebben, omdat bijvoorbeeld
een uur typewerk en een uur loodgieterswerk evenmin direkt met elkaar vergelijkbaar zijn als hun konkrete produkten (9). In de theorie kan men met een derdie abstraktie
gelijke abstraktie uit de voeten, maar bij de werkelijke ruil moet
worden
uitgedrukt:
volgens Marx eerst worden verobjektiveerd, in een symbool
'Voor de vergelijking van de waren is deze abstraktie toereikend; bij de werkelijke ruil moet de abstraktie weer worden verobjektiveerd, gesymboliseerd, door
een teken worden gerealiseerd' (10). Dat 'moeten' heeft hier niet het karakter
van een logische deduktie uit begrippen, maar van een noodzakelijke voorwaarde
voor een niet slechts ideele, maar werkelijke mil van waren tegen hun ruilwaarde, zoals die in de burgerlijke maatschappij plaatsvindt. Immers, wanneer een
waar tegen een andere bijzondere waar wordt geruild, is het louter een idee, een
werkelijkabstraktie, dat die waar wordt geruild tegen zijn intrinsieke waarde; in
fungeert
dan
geruild
een
andere
konkrete
waar,
die
tegen
heid wordt ze immers
veronderwordt
Weliswaar
eerste
waar.
de
van
de
waarde
als representant van
steld, dat hun waarden aan elkaar gelijk zijn, maar die waarden verschijnen niet
als zodanig, maar slechts aan de waar die hen representeert. Deequivalentie van
de waren wordt slechts gedacht als de kwantitatieve gelijkheid van hun 'eigen'
ruilwaarden, zonder dat die ruilwaarden zelf in een onafhankelijke grootheid
worden uitgedrukt. In de burgerlijke ekonomie is het echter in verband met de
universele warenproduktie en arbeidsdeling noodzakelijk, dat de produkten
inderdaad op basis van hun ruilwaarde als zodanig kunnen worden verkocht, ze
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kan niet met de ruil van produkten in natura volstaan. De waar moet hier geruild
worden tegen het symbool van haar ruilwaarde (11). Het bestaan van dit symboot is voor Marx dus niet af te leiden uit het begrip of wezen van de (ruil)waarde, het is niet het resultaat van een ideele ontwikkeling, maar het produkt van
het werkelijke ruilproces, zoals dat zich historisch ontwikkelde: 'Dit symbool,
dit materiele teken van de ruilwaarde is een produkt van de ruil zelf, niet het
werk van een a priori opgevatte idee' (12).
Men kan deze zinnen niet zo lezen, als zou Marx zeggen: het geld, welks bestaan
ik hierboven uit het begrip van de ruilwaarde heb afgeleid, is natuurlijk in feite
het resultaat van een historische proces. Hij zegt immers uitdrukkelijk, dat de
theoretische begripsontwikkeling in haar abstraktheid het geld juist niet nodig
heeft; in theorie kan men volstaan met vergelijking van de arbeidswaarde. Dat is
precies wat Proudhon dr-t, en wat hij voor werkelijke probleemoplossing uitgeeft.

Ook het feit, dat het symbool van

de ruilwaarde als een speciale waar bestaat,
namelijk als geld in de vorm van goud en dergelijke, is voor Marx dan ook geen
logische noodzakelijkheid, maar een implikatie van het historisch wordinksproces van de warenekonomie; het karakter van het geld als afzonderlijke waar is

historisch uitgangspunt, maar verdwijnt in de warenekonomie meer en meer
naar de achtergrond: 'In feite wordt de waar die als middel voor de ruil wordt
gebruikt, pas langzamerhand in geld veranderd, in een symbool; zo gauw dat
gebeurd is, kan een symbool daarvan die waar zelf weer vervangen. Ze wordt
nu een bewust teken van de ruilwaarde' (13). Op die wijze stelt Marx, dat Proudhons theoretische konstruktie van de 'Stundenzettel' in werkelijkheidnietsanders
zal zijn dan symbolisch geld en daarmee aan dezelfde euvelen zal lijden als het
geld zelf, dat Proudhon juist trachtte te
overwinnen (14).

6.2. Dialektische begripsontwikkeling als een vorm van warenfetisjisme
De theoretische analyse van het ontstaan van het geld wordt in de 'Grundrisse'
afgesloten met een van die zinnen, die de schijn van begripsdialektiek oproepen:
'het produkt wordt tot waar; de waar tot ruilwaarde; de ruilwaarde van de waar
is haar immanente geldeigenschap, die zich van haar
losmaakt als geld en zo een
algemeen, van alle andere bijzondere waren en hun natuurlijke bestaanswijze afgezonderd, maatschappelijk bestaan verwerft; de verhouding van het produkt
tot zichzelf als ruilwaarde wordt zijn verhouding tot een naast hem bestaand
geld ....' (15). Zo'n zin suggereert, dat dit alles eenvoudigweg uit de innerlijke
natuur van het produkt als zodanig zou voortkomen ! Zijn er vanuit de kontekst
van de geldanalyse nu argumenten te vinden, waarom Marx zich hier van deze
idealistische uitdrukkingswijze bedient, terwijl hij toch reeds, zij het zeer indirekt en tussen de regels door, de redenen heeft aangegeven waarom die wijze van
uitdrukken onjuist is ? Of zou het hier toch louter om metaforen gaan, die kort204

heidshalve worden gebruikt en voor de goede verstaander geen verkeerd beeld
kunnen oproepen ? Marx lijkt dan toch wel weinig moeite te doen om dat misverstand snel uit de wereld te helpen. Dat het om ongevaarlijke afkortingen zou
gaan is ook vanuit het vervolg van de analyse zeer onwaarschijnlijk.
De uitdrukkingsreeks 'het produkt wordt waar, de waar ruilwaarde, de ruilwaarde geld' is niet alleen zelf eenvoudig, maar doet ook dat hele proces van vormveranderingen voorkomen als een eenvoudig proces. Die eenvoud heeft dat proces echter alleen - en dan nog slechts in schijn ! (16) - in de algemene warenproduktie. Alleen daar worden produkten zonder meer als waren geproduceerd
die tegen geld op de markt geruild moeten worden. Dat die eenvoud van gedaanteverandering echter schijn is, blijkt uit de redle tegenspraken en problemen die

ze in de praktijk ontmoet: produkten kunnen soms niet verkocht worden of
slechts tegen een te lage prijs. De bron van die tegenspraken ligt niet in de ontwikkeling van de waar tot geld als zodanig immers dat is door Marx zojuist
-

als een dialekisch logische voortgang uitgeduid -, maar in het feit dat de realisering van het produkt in geld moet geschieden in een maatschappelijk systeem

waarin het geld reeds bestaat als een van dat produkt onderscheiden waar. Het
reele onderscheid van de waar die zich te gelde moet maken en het geld dat zich
bij een ander bevindt, is de grond van de optredende tegenspraken (17). Het proces volgens welk de waar zich te gelde moet maken wordt niet door de eigen
aard van de waar als ruilwaarde bepaald, maar door de toevalligheden van het
ruilpoces, waarin niet de ruilwaarde van die waar, maarhaargebruikswaarde-aspekten de belangrijkste rot spelen, want die zijn van belang voor de motelijke koper. Tegenover de eenvoudige zinswendingen van 'het produkt wordt waar ....
en geld', waarin de tegenstelling van gebruikswaarde en ruilwaarde lijkt te zijn
verdwenen, moet dus gesteld worden dat dat proces zich niet volgens de eenvoudige logika van de ruilwaarde voltrekt, maar in werkelijkheid afhankelijk is
van toeval, van de materiele aard van het produkt en de reele menselijke behoeften van dat moment, alsook van vraag en aanbod. Het argument dat de waren in
het werkelijke ruilproces op de eerste plaats bijzondere produkten of gebruikswaarden zijn en daarom niet onmiddellijk hun ruilwaarde kunnen realiseren,
niet 'hun eigen geld' kunnen zijn (18), wordt door Marx zowel in eerste aanzet
gebruikt tegenover Proudhon, om de noodzaak van het bestaan van een afzonderlijk geld aan te tonen, als ook nu weer in een tweede instantie, om naar voren
te brengen dat de omvorming van een produkt in geld als redel proces niet kan
verlopen volgens ide6le beginselen van gelijkwaardige ruil.
Gebruikswaarde en ruilwaarde van de waar zijn in de warenproduktie niet een
louter abstrakt onderscheid van die waar, maar ze zijn daar reael verschillend:
het zijn de eigenschappen waarin zich twee waren tot elkaar verhouden op grond
van de koop- en verkooprelatie van twee verschillende subjekten. De voorstelling
van de waar als een eenheid van beide kategorieen is daarom voor Marx louter
een abstrakte voorstelling, een slechts denkbare eenheid of ideele identiteit. Dat
205

die eenheid ook werketijk zou kunnen zijn, dat de waar als zodanig onmiddellijk
haar ruilwaarde zou bezitten (dat wil zeggen realiseren !) is een illusie en in strijd
met het wezen van de warenproduktie. 'Wat in wezen onderscheiden is, kan geen
wezenlijke eenheid zijn' werkt ook hier als Marx' logisch uitgangspunt. De onmiddellijke realisering van de ruilwaarde van een waar is een kontradiktie; maar
toch tracht de warenproduktie die onmiddellijke realisering te verwerkelijken. In
de warenproduktie stuit men daarom steeds op tegenstrijdigheden, die ondoorzichtig zijn, aangezien die uit haar eigen tegenstrijdig streven zelf voortkomen.
Tegenstrijdigheden worden aldus als toevallig, als aan het systeem van het ruilmechanisme vreemd en als oplosbaar voorgesteld. Voor Marx zijn daarentegen
die toevalligheid en systeem-'afwijkingen' aan het werkelijk ruilproces inherent:
precies dat is zijn wezen als niet-wezenlijke-eenheid en daaruit komen ook allerlei andere wezenlijke onderscheidingen voort, zoals die tussen waarde en prijs,
waar en geld, de behoeften van de subjekten en de ekonomische wetmatigheden
waaraan ze onderworpen zijn, hetgeen uiteindelijk ook de grond is van de handelskrises en andere krises in de kapitalistische produktiewijze (19).
Aldus is het aan het geld immanent, dat het zijn doeleinden moet vervullen door
ze tegelijk teniet te doen; het moet algemeen ruilmiddel zijn, maar doet dat door
de ruilwaarde als een bijzondere waar te representeren en wordt zo als verzelf-

standigde ruilwaarde doel van de produktie.
Dit geheel van kontradikties, die zowel het ontstaan van het geld als het monetair systeem zel f bepalen, zijn in de eenvoudige formuleringen van 'het produkt
wordt waar .... en tenslotte geld' niet terug te vinden, en het geld lijkt hier wel
als het immanente en vanzelfsprekende doel van een gericht wordingsproces te
worden gepresenteerd. Het is nu juist deze voorstellingswijze, die voor Marx ken-

merkend is voor het zogenaamde warenfetisjisme.

We menen daarom, dat de
idealistische presentatie, die de schijn oproept van een louter dialektische begripsontwikkeling, niets anders is dan de theoretische pendant van het in de
maatschappij aanwezige warenfetisjisme, volgens welk allerlei ekonomische
vormveranderingen en wetmatigheden uit het wezen van de dingen zelf schijnen
voort te komen.
Tegenover dit fetisjisme moeten we aan Marx' grondstelling vasthouden, dat de
dingen op zichzelf, dat wil zeggen de gebruikswaarde als gebruikswaarde, gddn
kontradiktie insluiten, ze zijn namelijk een natuurlijke eenheid, een wezenlijke
identiteit. Precies uit hun wezen als gebruikswaarden, nuttige produkten, is dan
ook hun ekonomische cirkulatieproces niet te begrijpen. Wanneer men echter

dit abstrakte, niet historisch gespecificeerde gezichtspunt vasthoudt, verschijnt het hele ekonomische systeem als een louter toevallige vormgeving (21). De bepaalde ekonomische vormgeving is inderdaad louter toevallig
of onverschillig ten aanzien van het ding als zodanig, maar ze is daarmee nog niet
toevallig vanuit het ekonomisch gezichtspunt, namelijk het gezichtspunt van de
ruilwaarde. Vanuit dat gezichtspunt is de ruilwaarde geen toevallige vormgeving,
alleen maar aan
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maar een wezenlijk onderscheid van het ding als gebruikswaarde. Vanuit het ekonomische gezichtspunt is het ding een waar; maar dan is het juist niet meer een
identieke eenheid, maar een wezenlijke verscheidenheid van gebruikswaarde en
ruilwaarde. Men
kan dit ook als volgt uitdrukken: voor Marx is het ekonomische gezichtspunt wezenlijk onderscheiden van het niet historisch gespecificeerde, en het juiste begrip van het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde is ook de grond of voorwaarde voor het juiste begrip van de ekonomie.
De ekonomen v66r Marx gebruiken weliswaar reeds de voor de burgerlijke maatschappij specifieke ekonomische kategorietn, maar doen dat nog niet zuiver vanuit het ekonomische gezichtspunt, dat de onderscheidingen van de abstrakt-algemene en de historisch gespecificeerde betekenis van de begrippen konsekwent
vasthoudt (22). De ekonomische onderscheidingen krijgen daardoor het karakter van algemene ontologische beginselen. Karel Kosik spreekt in dit verband van
een 'ontologisering van de ekonomische methodologie' (23).
Die ekonomie, die de waar nog als een eenheid van gebruikswaarde en ruilwaarde

ziet en niet hun reele onderscheid als uitgangspunt neemt, verwart nog het ontologische met het ekonomische; ze is de kontradiktievolle, in haar latere fase louter apologetische, ekonomie van het warenfetisjisme: 'De eenheid legt zich op
een gewelddadige wijze op. Zo gauw de vijandige spanning tot uitbarstingen
leidt, wijzen de ekonomen op de wezenlijke eenheid en abstraheren van de vervreemding' (24). En: 'Tot deze abstraktie wordt toevlucht genomen, omdat in
de werkelijke ontwikkeling van het geld tegenspraken voorkomen, die voor de
apologetiek van de burgerlijke common sense onaangenaam zijn en daarom verdoezeld moeten worden' (25). Elders stelt Marx, dat de jacht op goud, die ook
van de tegenspraken in het geld abstraheert, juist daardoor 'achter de rug van
de individuen om' zo haar werkelijk magische betekenis kreeg van instrument
in de ontwikkeling van de produktiekrachten (26). Het warenfetisjisme (hier de
gouddorst) is zo Marx' versie van Hegels 'List der Vernunft' !
Marx' 'ontdekking', dat de burgerlijke warenproduktie het wezenlijk en retel
onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde vooronderstelt (27), en dat de
negatie daarvan het kontradiktorische karakter van die produktiewijze bepaalt,
is zo tegelijk op dit bepaalde punt ook weer een overwinning van het spekulatieve identiteitsdenken, van het hegeliaanse idealisme, zoals dit door Marx althans
steeds is gezien. Uitvoerig gaat Marx op de pagina's, die volgen op de door ons
behandelde tekst van pag. 69, in op dat warenfetisjisme van de burgerlijke warenproduktie. Kort samengevat is de gedachtengang als volgt: Alle tegenspraken van
het geldsysteem en de warenruil komen voort uit de verhouding van de produkten als ruilwaarden (28). Maar die oplossing van alle produkten in ruilwaarden
vooronderstelt zowel de oplossing van alle vaste persoonlijke (= historische)
afhankelijkheidsrelaties in de produktie als de alzijdige afhankelijkheid van de
producenten van elkaar. En deze wederzijdse en alzijdige afhankelijkheid van de
tegenover elkaar onverschillige individuen vormt hun maatschappelijke samen207

hang. In de ruilwaarde wordt de maatschappelijke relatie van de personen in een
'maatschappelijk gedrag van zaken veranderd, het persoonlijk vermogen in een
zakelijk (....). Elk individu bezit de maatschappelijke macht in de vorm van een
zaak' (29). De uitvoerige uiteenzettingen sluiten met een passage, waarin het

fetisj-karakter van deze verdinglijking duidelijk wordt onthuld en in een kritiek
op het idealisme als zodanig uitloopt. We citeren die tekst geheel:
'Deze zakelijke afhankelijkheidsrelaties in tegenstelling tot de persoonlijke
verschijnen ook zo (de zakelijke afhankelijkheidsrelatie is niets anders dan
de maatschappelijke betrekkingen, die zelfstandig tegenover de schijnbaar
onafhankelijke individuen komen te staan, dat wil zeggen de tegenover hen
zelf verzelfstandigde produktiewijzen), dat de individuen slechts door abstrakties worden beheerst, terwijl ze vroeger van elkaar afhankelijk waren.
De abstraktie of idee is daarom niets anders dan de theoretische uitdrukking van die materiale relaties, die meester over hen zijn. Relaties kunnen
natuurlijk slechts in ideeen worden uitgedrukt, en zo hebben filosofen
het beheerst zijn door ideeen als het eigene van de Nieuwe Tijd opgevat en

hebben zij de geboorte van de vrije individualiteit geidentificeerd met de
ineenstorting van deze heerschappij van de ideean. De vergissing was vanuit
het ideologische standpunt des te gemakkelijker te begaan, omdat die heerschappij van de relaties (die zakelijke afhankelijkheid, die evenwel weer in
bepaalde, nu van alle illusie ontdane, persoonlijke afhankelijkheidsrelaties
omslaat) in het bewustzijn van de individuen zelf als heersen van ideeen
verschijnt en omdat het geloof aan de eeuwigheid van deze ideean, dat wil
zeggen van die zakelijke afhankelijkheidsrelaties, door de heersende klassen
natuurlijk op elke wijze werd bevestigd, gevoed en ingepompt' (30).
En vlak daama herhaalt Marx zelf in zijn idealistische uitdrukkingswijze het hele
proces van het ontstaan van het geld, namelijk: 'Das Produkt wird Ware. Die
Ware wird Tauschwert' etc. Naar de letter genomen is deze zegswijze nu precies
ook zelf een uitdrukking van het warenfetisjisme; ze doet namelijk de reale maatschappelijke historische processen voorkomen als het logische produkt dat uit
het wezen van de waar zelf voortkomt.

6.3. De produktie van een vals begrip: het geld als subjekt van de warenproduktie

Wellicht zal het in eerste instantie vreemd overkomen, dat we de dialektische
uiteenzettingswijze van Marx op 6dn lijn stellen met het door hem zo sterk aangevallen warenfetisjisme. Men bedenke daarbij echter, dat het niet de dialektiek
als zodanig is, die Marx' kritische positie tegenover het 'burgerlijke' denken karakteriseert (31). Weliswaar treffen we uitspraken van Marx aan, waarin hij naar
voren brengt, dat zijn dialektische begripsontwikkeling in de diepte doordringt
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en tegenspraken laat zien, die in het oppervlakkige burgerlijke denken niet naar
voren komen, zoals bijvoorbeeld:
Het poneren van ekonomische verhoudingen door vrije en gelijke individuen 'verschijnt in de burgerlijke maatschappij, zoals die als een geheel gegeven is, als prijzen en de cirkulatie van waren enz., als het oppervlakkige
proces, waaronder zich echter in de diepte geheel andere processen voltrekken, in welke processen de schijnbare gelijkheid en vrijheid van individuen verdwijnt ..... De hele wijsheid (van het burgerlijke denken. H.v.E)
komt er op neer, dat het bij de eenvoudigste ekonomische verhoudingen
blijft staan, die, wanneer ze zelfstandig worden gevat, zuivere abstrakties
zijn, maar in de werkelijkheid veeleer door de diepste tegenstellingen bemiddeld zijn' (32).
Maar dat wil nog niet zeggen, dat het ware begrip van die verhoudingen zonder
meer door de 'diepzinnigheid' van de dialektische begripsontwikkeling zou worden verkregen. In dit verband is een brief van Marx aan Engels uit 1867 interessant. Daarin blijkt dat hij ook zelf weI degelijk besef had van het dubbelzinnige
van de dialektische afieidingen. Er was hem de kritische' vraag gesteld waarom
de waarde van de waren zich uitdrukt in een produktieprijs, die bestaat uit de
som van arbeidsloon en winst. Marx schrijft dat de beantwoording van die vraag
een aantal zaken veronderstelt, die pas later, in het nog niet verschenen derde
boek van het Kapitaal, behandeld worden. Pas daar wordt duidelijk waarop de
oppervlakkige voorstellingen van de vulgaire ekonomie berusten. En Marx voegt
daar dan aan toe: 'Wanneer ik alle gelijksoortige bedenkingen van te voren zou
willen voorkomen, dan zou ik de hele dialektische ontwikkelingsmethode bederven. Deze methode heeft in tegendeel juist het goede, dat ze voortdurend vallen
stelt voor de kerels, die hen uitlokken tot voortijdige manifestatie van hun ezelachtigheid' (33). Hier blijkt ook Marx zelf te stellen, dat zijn dialektiek een proces is, waarin niet van meet af aan het ware begrip van de zaak wordt ontwikkeld, maar een begrip dat valkuilen en mogelijke misverstanden niet ongewild
oproept.

In de lijn van het voorafgaande mogen we ons inziens aannemen, dat, wanneer
Marx in zijn analyses het geld of de ruilwaarde als subjekten beschouwd, die een
bepaald proces tot stand brengen en doel op zich worden, daarmee het warenfetisjisme niet doorbreekt, maar het veeleer tot zijn uiterste kontradiktorische
vormen doorvoert. Zo zegt hij:
'Wanneer men het geheel van de cirkulatie beschouwt, dan ziet men, dat
dezelfde ruilwaarde, de milwaarde als subjekt, zich de ene keer als waar en
de andere keer als geld aandient, dat de ruilwaarde juist de beweging is
om zich in deze dubbele bepaaldheid aan te dienen en zich in ieder van
haar als haar tegendeel te bewaren: om zich in de waar als geld (dat wil
zeggen als de prijs ervan, H.v.E.) en in het geld als waar (dat wit zeggen als
konkreet ruilmiddel, goud, munt en dergelijke, H.v.E.) in stand te houden.
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Deze verhouding, die op zich genomen in de eenvoudige cirkulatie feitelijk
gegeven is, is echter in haar niet als zodanig gesteld (37)'. (De laatste zin
betekent: in de warencirkulatie als zodanig verschijnt nooit een bepaalde

waar of het geld volledig als doel op zich, want dan treden ze juist uit de
cirkulatie; er is dan sprake van konsumptie van de waar of oppotten van
geld. Daarom kan alleen de ruilwaarde in zijn abstraktheid als de ziel o f het
subjekt van het ruilproces gelden (35)).
In dit citaat wordt wel duidelijk met de oppervlakkigheid van de burgerlijke
voorstelling van de ruil gebroken, maar niet met de idealistische vorm ervan. De
idealistische vorm wordt eerder ten top gedreven.
In het vervolg van deze analyse zal Marx dan laten zien, hoe de ruilwaarde zich
als subjekt realiseert in het kapitaal. Het totaliteitskarakter van het kapitaal doet
zelfs de kapitalist als nog slechts een personifikatie van het tot subjekt geworden
kapitaal verschijnen: 'De objektieve voorwaarden van de arbeid verkrijgen een
subjektief bestaan tegenover het levende arbeidsvermogen - uit het kapitaal ontstaat de kapitalist' (36). Een radikaler doorvoering van het warenfetisjisme is wel
nauwelijks denkbaar. Niet slechts de persoonlijke verhoudingen verschijnen als

bepaald door de verhouding van zaken, maar de persoon zelf lijkt geschapen
door de materiele verhoudingen in het arbeidsproces. De kapitalist is niets anders
dan de verpersoonlijking van de tegenover de arbeider tot subjekt geworden ruilwaarde der produktiemiddelen. En tegenover dit 'subjekt' is de arbeider gereduceerd tot louter levend arbeidsvermogen, tot de abstrakt-onpersoonlijke arbeid
die de ruilwaren produceert, waarin het kapitaal zich voortdurend omzet en verjongt, en ook de meerwaarde produceert, vanwaaruit het kapitaal zich voedt
en in stand houdt.
Het subjekt-zijn van het kapitaal - en daarmee ook van het geld en de ruilwaarde, die immers de kapitalistische produktiewijze veronderstelden - verschijnt aldus als vervreemding van de ware menselijke subjektiviteit. Maar die vervreemding is geen dialektisch afteidbare wezensnoodzakelijkheid van de produktie van
gebruikswaarden als zodanig; maar ze is het produkt van een historisch bepaalde
maatschappelijke produktiewijze. Pas op grond van dat inzicht is de idealistische
schijn in zijn volheid onthuld: 'In de burgerlijke ekonomie verschijnt deze volledige veruitwendiging van het menselijk innerlijk door arbeid als volledige leegmaking, deze universele verobjektivering als totale vervreemding, en het neerhalen van alle beperkte eenzijdige doeleinden als de opoffering van wat doel in zich
is aan een geheel uitwendig doel' (37). Met andere woorden, het vermogen van
de mens om zich in zijn arbeid een volledig objektieve werkelijkheid te krearen
waarin hij doel voor zichzelf is, verschijnt in de burgerlijke maatschappij als de
volledige uitholling van de menselijke arbeid en de reduktie ervan tot middel voor een totaal uitwendig doel: vermeerdering van kapitaal. Het eenvoudige
fetisjisme, waarbij men wordt beheerst door goud of geld, is nog maar een onontwikkelde vorm van vervreemding, die overkomt 'als een fatum', waarin het
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geld in zijn zinlooste en onbegrijpelijkste vorm tot een macht over het individu
wordt (38). De dialektische ontwikkeling van dat geld tot kontradiktorisch
'Selbstzweck' en 'Verdicktheit' (39) brengt die vervreemding 'tot haar begrip',
dat wil zeggen, voert haar tot zijn uiterste en wezenlijke vorm.
Het zou echter onjuist zijn te konkluderen, dat juist dit begrip van de ruilwaarde
als 'subjekt' het eigenlijke wetenschappelijke begrip is volgens welk het wordingsproces van de warenvorm tot geld en kapitaal in zijn realiteit, als historisch en
maatschappelijk bepaald proces, kan worden begrepen. Het begrip van de vervreemding en het fetisjisme in deze idealistische vorm moet men beschouwen
als een voorbijgaand moment van de wetenschappelijk-begrippelijke rekonstruktie. Immers, dat de vervreemding het noodzakelijk resultaat zou zijn van de ontwikkeling van de waren, is een uitdrukking die zelf geheel en al in de fetisjistische voorstellingswijze staat (40). Men kan zich afvragen wat Marx dan wel
met dergelijke trucage-achtige begrippelijke analyses op het oog had. Waarschijnlijk kan men het geheel het beste verstaan als een komplexe vorm van ironie, als
een soort 'reductio ad absurdum' van de idealistische beschouwingswijze. Het is
immers precies die schijn van zuivere begripsdialektiek, die het Marx mogelijk
maakt om het geld als een subjekt ten tonele te voeren; en de burgerlijke idealisten, c.q. de warenfetisjisten, zullen menen in die schim hun werkelijke afgod, het
konkrete geld, te herkennen.

interpretatie te staven door te laten zien, dat er tegenover deze idealistische/fetisjistische begripsontwikkeling bij Marx een ander
theoretische kader aanwezig is, vanwaaruit de reele ontwikkeling van het kapitaal begrepen wordt met daarbij inbegrepen de verklaring van de aard en de oorsprong van de idealistische illusies. We komen hiermee op het gebied van de verschillende kapitaalvormen, de konkurrentie en de relatie tussen de oorspronkelijke akkumulatie van het kapitaal en de kapitalistische akkumulatie op reeds
ontwikkeld nivo. Pas daar geraken we tot het konkrete begrip van het kapitaal,
vanwaaruit het paradoxale 'wezen', de vervlechting van schijn en werkelijkheid
van het kapitaal aan het licht moet komen. Atvorens daarop echter in de volgende hoofdstukken nader in te gaan, zullen we aan de hand van Marx' 'Zur Kritik
"
der politischen Okonomie' onze hier ontwikkelde zienswijze nog nader preciseren en aannemelijk maken.
We zullen trachten deze

6.4. De gedachtengang in 'Zur Kritik der politischen 8konomie': de valse
sch#n van de arbeidswaardetheorie

We zullen in deze paragraaf niet de hele analyse van de waardevorm hernemen,
maar slechts enige saillante punten uit Marx' tekst naar voren halen, die als een
ondersteuning van onze interpretatie van het idealistisch karakter van de dialektische begripsontwikkeling kunnen gelden. Onze grondvisie kan als volgt worden
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samengevat: Het geld is alleen daarom uit de waar af te leiden, omdat Marx in
zijn gebruik van de kategoriedn 'gebruikswaarde', 'ruilwaarde', 'waren' en dergelijke de ontwikkelde warenproduktie reeds veronderstelt. Daarom is er op de
eerste plaats slechts sprake van een schun van een begripsafleiding, volgens welke
het geld zou kunnen worden afgeleid uit de eenvoudiger begrippen. Begripsmatig gebeurt er eigenlijk niet meer, dan dat het bestaan van het geld als een noodzakelijke implikatie van de warenproduktie, als noodzakelijke voonvaarde ervan,
wordt aangetoond. In tweede instantie roept echter die begrippelijke afleiding de
suggestie op, dat het geld volgens die logika van het begrip ook is ontstaan. Die
illusie wordt, naar wij menen, door Marx met opzet gewekt en zelfs tot dramatische proporties opgevoerd, door het geld als een soort subjekt, dat de menselijke relaties beheerst nog voordat het in zijn ontwikkelde vorm bestaat, ten tonele te voeren. Het terugvoeren van de lezer tot de nuchterheid geschiedt, door
op het beperkte karakter van de begrippelijke analyse te wijzen. Maar in die
'therapie' wordt dan tegelijk de illusie doorbroken en wordt het geldsystem
als een sch#nsubjekt onthuld. Laat ons nagaan, in hoeverre de door Marx zelf
uitgegeven tekst - de eerste van zijn ekonomische theorie
inderdaad iets verraadt van deze ingewikkelde argumentatiestruktuur.
-

Een enkele maal lijkt Marx' tekst te suggereren, dat hij een soort teleologisch
proces beschrijft, bijvoorbeeld, wanneer hij zegt, dat de arbeid van de enkeling,
om in ruilwaarde te resulteren, moet resulteren in een algemeen equivalent Gil).

Marx veronderstelt echter in zijn analyse steeds de burgerlijke samenteving en
diens warenproduktie als het te analyseren uitgangspunt. Voor hem is de omkering van privaatarbeid in abstrakt algemene arbeid, dat wil zeggen een hoeveelheid arbeidstijd waarin de waarde van het produkt wordt uitgedrukt, geen louter
abstrakt theoretische operatie, maar de theoretische ref'lexie van het feit, dat arbeid reeds op de ruil is gericht.
Het begrip 'arbeid' zoals dat in het begrip 'ruilwaarde' ligt geibpliceerd, veronderstelt een bepaalde vorrn van arbeid, namelijk de geihdividualiseerde arbeid,
die zich alleen maar in de ruil, waarin ze slechts als abstrakte arbeid telt, kan vermaatschappelijken. De voor het ruilwaardebegrip zo belangrijke dubbelstruktuur
van de arbeid - namelijk dat de arbeid steeds een bepaalde konkrete individuele
prestatie is en tegelijk slechts een kwantitatief deel van de abstrakt maatschappelijke arbeid zonder meer - reflekteert dus een specifieke produktiewijze. Wanneer Marx zegt, dat de geihdividualiseerde arbeid maatschappelijk wordt 'door-

dat ze de vorm van haar onmiddellijke tegendeel, de vorm van abstrakte algemeenheid aanneemt' (42), moet men dat 'doordat' dan ook niet in een kausale
betekenis verstaan. De dubbelstruktuur van de arbeid is de mogelijkheidsvoorwaarde voor het begr#pen van de warenproduktie en niet de oorzaak ervan.
De kategorieen 'abstrakte arbeid' en dus ook 'arbeidswaarde' ontlenen hun ekonomische betekenis daarom aan de maatschappelijke produktiewijze, waarin de
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privaat arbeidende personen slechts door ruil in hun behoeften kunnen voorzien.
Het is dus beslist niet zo, dat het produkt slechts geruild kan worden, omdat en
voorzover het de verobjektivering van een bepaalde hoeveelheid abstrakte arbeid
is. Het kan geruild worden, omdat er bij een ander dan de eigenaar behoefte aan
bestaat, omdat het gebruikswaarde voor de niet-bezitter is. Zolang het produkt
in het ruilproces opgenomen is - en dus ruilwaar blijft - heeft het voor zijn bezitter slechts de waarde, dat het tegen een andere waar kan worden gen.tild en
wet idealiter volgens een evenwichtige verhouding van gelijke arbeidswaarden.
Die ruilwaarde als relatie tot alle andere waren, of zoals ze bestaat in arbeidstijd,
is voor Marx een louter theoretische of gedachte grootheid, omdat de ruilwaarde alleen werkelijk bestaat in het ruilproces zelf, waar de waar wordt geruild tegen een bepaalde andere waar of tegen een bepaalde prijs, die niet identiek behoeft te zijn aan de arbeidswaarde. Zo zegt Marx: 'Terwijl de afzonderlijke waar
vanuit het gezichtspunt van de gebruikswaarde oorspronkelijk als een zelfstandig
ding verscheen, was ze daarentegen als ruilwaarde van meet af aan beschouwd in
relatie tot alle andere waren. Deze relatie was echter slechts een theoretische,
gedachte. Ze wordt slechts in het ruilproces daadwerkelijk' (43).
We mogen deze tekst als volgt verstaan: omdat in de burgerlijke samenleving de
waren in een algemeen ruilproces zijn opgenomen, wordt hen theoretisch de
eigenschap toegekend dat ze een algemene ruilwaarde hebben, waarin hun arbeidswaarde wordt uitgedrukt.
Vlak na deze opmerking karakteriseert Marx het ruilproces dan als een proces
dat de kontradiktie moet oplossen, die daarin bestaat, dat de twee met elkaar te
ruilen goederen tegelijkertijd in een relatie van wezenlijke gelijkheid (dat wil zeggen gelijke arbeidswaarden) en in een relatie van kwalitatief verschillende dingen
tegenover elkaar dienen te staan: 'dit poneren als gelijk en poneren als ongelijk
sluiten elkaar wederkerig uit. Zo dient zich niet slechts een fuutieve cirkel van
problemen aan, voorzover de oplossing van het ene de oplossing van het andere
veronderstelt, maar een geheel van kontradiktorische vereisten, voorzover de vervulling van de ene voorwaarde onmiddellijk gebonden is aan de vervulling van
zijn tegendeel'. Nu is die kontradiktie niet erg doorzichtig. Immers, in theorie
levert het nauwelijks een probleem op om twee zaken die in kwaliteit van elkaar
verschillen, toch onder een bepaald opzicht kwantitatief aan elkaar gelijk te stellen. We doen dat dagehjks, bijvoorbeeld bij vergelijking van gewichten. Waarom
zouden we dat ook niet kunnen doen bij het afwegen van onze behoeften ? Dat
er sprake is van een kontradiktie is alleen dan begrijpelijk, wanneer we de ruil
niet beschouwen als een eenvoudige ruil van twee gebruikswaarden, maar als een
dubbele ruil, namelijk als een ruil van gebruikswaarden, en tegelijk een ruil van
gelijke arbeidswaarden. De ruil die bepaald wordt door de behoefte aan de gebruikswaarde van de te verkrijgen waar kan inderdaad in tegenspraak zijn met de
behoefte om de abstrakte waarde van de waar die men bezit terug te verkrijgen.
Van een kontradiktie is dus pas sprake, wanneer van de waarde wordt uitgegaan
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als een reeds gegeven grootheid, wanneer deze niet louter wordt beschouwd als
het resultaat van de vergelijking van de behoeften aan de gebruikswaarden.

Marx stelt nu dat de ruil van de waren zowel de ontvouwing als de oplossing van
deze tegenspraak moet zijn en voegt daar de wat duistere zin aan toe, dat de tegenspraken zich in de ruil echter niet in deze eenvoudige wijze (dat wit zeggen als
eenheid en onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde) kunnen presenteren (44). Die zin is dubbelzinnig. Bedoelt Marx ermee, dat in de warenruil de
tegenspraken niet volledig werkelijk aanwezig zijn, of, dat de wijze waarop de
ruil werd weergegeven te eenvoudig was ? Volgens de tweede lezing zou Marx
van de werkelijkheid van de kontradiktie uitgaan en van daaruit konkluderen
dat de analyse van de ruil nog te eenvoudig was. Dat lijkt echter niet erg plausibel, gezien de verve waarmee hij in de voorafgaande passage getracht heeft
de tegenspraken in alle levendigheid te beschrijven. We moeten dus die zin veeleer opvatten in de wat relativerende betekenis van de eerste interpretatie, namelijk, dat in de werketijke ruil die tegenspraak nog niet voldoende is gerealiseerd
en dat zij zich daarom .iog verder moet ontwikkelen om haar te realiseren en op
te lossen.

Van die lezing zijn ook weer twee interpretaties mogelijk. Zij kan duiden op een
aan de ruil inherente dialektiek, volgens welke zij zich noodzakelijk zou moeten
ontwikkelen tot een hoger of nieuw nivo, waar de tegenspraken zich dan w81
zouden realiseren. De uitspraak zou dan impliceren, dat de werkelijkheid zich
konform het begrip moet ontwikkelen; een nogal idealistische opvatting !
Maar er is ook een andere uitleg mogelijk. Het is mogelijk dat Marx de eenvoudige warenruil, die hij hier beschreven heeft nog niet voldoende geschikt vindt
om de kontradikties inzichtelijk te maken die volgens hem niet aan de ruil als
zodanig, maar aan de warenruil in de burgerlijke maatschappij inherent zijn. Dat
is de in het kader van onze interpretatie van Marx' theorie meest plausibele uitleg. Want dan is het niet zo, dat de ruil als zodanig een of andere dialektiek zou
impliceren, die haar tot kontradikties moet voeren. Dan behoeven we ook niet te
veronderstellen, dat Marx het begrip van de ruil wil ontwikkelen aan de leidraad
van een o f andere apriorische dialektische wet, volgens welke alles een kontradiktorisch proces zou moeten zijn. Zien we toe, hoe Marx voorgaat:
Hij zegt dat we in de analyse gezien hebben hoe de waren binnen de ruil op elkaar als gebruikswaarden betrokken zijn, maar de ruilwaarde, zoals we die tot
nu toe beschouwd hebben, was slechts aanwezig in onze abstraktie, of, zo men
wil, in de abstraktie van de afzonderlijke warenbezitter. Dat lijkt geheel in het
verlengde te liggen van de opmerkingen, dat de ruilwaarde hier slechts een theoretische grootheid was. Maar dan zijn de kontradikties, waarvan het ruilproces
de ontvouwing dn de oplossing was ook slechts theoretische tegenspraken. En
inderdaad, het lijken ook geen tegenspraken, die zich ooit zouden verwerkelij214

ken. De eenvoudige ruil lost die 'tegenspraken' op, omdat ze nooit werkelijk zijn.
Want wanneer de warenbezitter vreest niet de waarde van zijn produkt te verkrijgen, zal hij ofwel niet ruilen ofwel toch ruilen voor een geringere prijs en daarmee niet de tegenstelling van ruilwaarde en gebruikswaarde opheffen, maar de
realisering van hun identiteit als een onvervulbare wens opgeven; met andere
woorden, hij onderkent daarmee het louter theoretisch karakter van het probleem. Maar Marx vervolgt zijn betoog op een wijze die deze zienswijze niet direkt lijkt te ondersteunen. Hij zegt dat binnen het ruilproces de waren niet alleen als gebruikswaarden, maar als ruilwaarden voor elkaar moeten bestaan, en
dat dit bestaan als hun eigen relatie tot elkaar moet verschijnen (45). Vanwaar
nu weer dat 'moeten' ? De erop volgende zin geeft daar indirekt antwoord op.
Marx zegt daar, dat we voor het probleem stonden, dat de waar, om zich als ruilwaarde of verobjektiveerde arbeid te kunnen presenteren, eerst als gebruikswaarde aan de man moest worden gebracht, terwijl haar verkoop haar bestaan als
ruilwaarde vooropstelt. Hier blijkt Marx toch wel duidelijk de feitelijk bestaande
markt van de burgerlijke produktiewijze op het oog te hebben, waar inderdaad
kan gelden dat geen enkel ding gebruikt kan worden alvorens het eerst verkocht
is. Het probleem dat hij oproept is, hoe de prijs kan worden vastgesteld nog v66r
er van een reale ruil sprake is. Dat dat geschiedt is echter uit de feiten duidelijk.
Daarom kan Marx dan ook min of meer vanzelfsprekend verder gaan vanuit het
postulaat: 'gesetzt, diese Schwierigkeit sei ge16st', en dan de vooronderstellingen
daarvan aan een nadere analyse onderwerpen. Daaruit blijkt, dat het hele pro-

bleem waarop de ruil een 'antwoord' geven moet een louter theoretisch probleem is, dat zich pas voordoet in de reflexie op wat zich in feite in het ruilproces van de warenmaatschappij voordoet.
Wat echter aan het voorbeeld van de eenvoudige warenruil slechts een theoretisch probleem is, blijkt voor Marx in het ontwikkelde ruilsysteem, de 'cirkulatie', waarin de warenruil wordt bemiddeld door geld en op een algemeen nivo
plaats vindt, als een werkelijke tegenstelling te bestaan. In die cirkulatie bestaan
de waren op een dubbele wijze; ze hebben een ret'el bestaan als gebruikswaarde
en een ideeel bestaan als ruilwaarde, uitgedrukt in hun prijs. Maar die ideele prijs

moet zich realiseren in de verkoop; de waar moet zijn geld opbrengen (46). In
die ruil van waar tegen geld komen nu de tegenspraken in werkelijkheid aan de
dag, die Marx eerst in abstrakto aan de warenvorm zelf al had geanalyseerd. Dat

lijkt erop te wijzen, dat het begrip van de cirkulatie met zijn werkelijke tegenspraken is ontwikkeld uit de abstrakte onderscheidingen van de warenvorm, alsof
de werkelijke tegenspraken het produkt zijn van een abstrakt wezensonderscheid
van gebruiks- en ruilwaarde. Marx' eigen uitdrukkingswijze lijkt dat ook weer te
suggereren:

'Nadat de waar in het proces van de vaststelling der prijzen haar voor de
cirkulatie geschikte vorm, en het goud zijn karakter van geld heeft verkre215

gen, zal de cirkulatie de tegenspraken, die in het ruilproces van de waren
besloten lagen, tegelijk present stellen en oplossen. De werkelijke ruil van

de waren, dat wit zeggen de maatschappelijke stofwisseling, verloopt als
een vormverandering, waarin zich de dubbele natuur van de waar als gebruikswaarde en als ruilwaarde ontvouwt, maar waarin zich tegelijk haar
eigen vormverandering kristalliseert in bepaalde vormen van geld. De uiteenzetting van deze vormverandering is de uiteenzetting van de cirkula-

tie' (47).
Deze tekst roept de volgende problematiek op:
De tegenspraken die in de eenvoudige ruil werden 'gepresenteerd en opgelost',
bleken van abstrakt-theoretische aard te zijn. In de cirkulatie blijken ze een wer-

kelijk karakter te verkrijgen. Wanneer we in de tekst lezen, dat de tegenspraken
zich in de cirkulatie als werkelijke tegenspraken realiseren en oplossen, en dit
verstaan als een overgang van abstrakt naar konkreet, dan verstaan we haar als
een idealistische dialektiek. De cirkulatie en de vormveranderingen van de waren
verschijnen dan als het produkt van het abstrakte wezen van de waren dat zich
realiseert. We kunnen de tekst ook anders lezen. Marx konstateert, dat zich in
het werkelijke cirkulatieproces allerlei tegenspraken voordoen, die door zijn tijdgenoten-ekonomen niet goed worden begrepen en verklaard, waardoor er aan dat
proces allerlei mystieke krachten worden toegeschreven. Nu laat Marx zien, dat
die tegenspraken in wezen niets anders zijn dan komplexere vormen van tegenspraken, die zich in theorie ook reeds voordoen in de meest eenvoudige warenruil. Daarom kunnen die werkelijke tegenspraken vanuit de eenvoudige warenruil
worden begrepen: maar dat impliceert op generlei wijze, dat die werkelijke tegenspraken zich ook in realiteit als een soort begrippelijke noodzakelijkheid uit het
abstrakte wezen van de waar zouden moeten ontwikkelen, of dat er in deze afleiding een soort pretentie zou zitten, dat de werkelijkheid zich konform onze begrippen zou moeten ontplooien. Het enige dat eigenlijk gesteld wordt is, dat we
de abstrakties, waarmee we de theoretische problemen van de eenvoudige warenruil kunnen analyseren, 66k kunnen gebruiken om de reale tegenspraken van de
warencirkulatie te begrijpen. Alleen is dan wet steeds van belang om op het onderscheid van het theoretische en het werkelijke probleem te wijzen. Voor Marx
is het namelijk zo, dat het theoretische probleem pas zijn relevantie en uberhaupt zijn bestaan ontleent aan het feit, dat het op enigerlei wijze een reeel probleem tot uitdrukking brengt (weerspiegelt). De theoretische ontwikkeling van
de waardevorm wordt alleen dan doorzichtig, wanneer we doorzien, dat daarin
niet het begrip van de waar in het algemeen zich ontwikkelt tot de burgerlijke
warenproduktie, maar dat daarin van meet af aan die burgerlijke warenmaatschappij als het bereflekteerde uitgangspunt werd verondersteld.

In de overgang van de ontwikkelde warenvorm naar de algemene warenvorm
komt Marx over die relatie van theorie en werkelijkheid uitdrukkelijk te spre216

ken. De ontwikkelde warenvorm is die, waarin de waarde van 6dn bepaalde
waar - bijvoorbeeld 1 el linnen - wordt uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid van een eindeloze reeks waren; bijvoorbeeld:

pond koffie
0,5 pond thee
1 el linnen =
8 pond brood
6 el katoen etc.
Marx zegt daarvan: 'Deze presentatie was theoretisch, voorzover de waar slechts
gedacht was als een bepaalde hoeveelheid van verobjektiveerde algemene arbeidstijd' (48). Deze ontwikkelde warenvorm drukt de positie uit van de individuele
warenbezitter, die verwacht dat hij zijn eigen produkt (het linnen) in principe
kan ruilen tegen elke willekeurige andere waar. De theoretische veronderstelling
van die verwachting is, dat zijn produkt een bepaalde hoeveelheid arbeidstijd vertegenwoordigt, die het in waarde gelijk doet zijn aan een bepaalde hoeveelheid
van welke andere waar dan ook. Het probleem is echter, dat zijn produkt niet
slechts in abstrakto gelijkwaardig moet zijn, maar ook werkelijk geruild moet
kunnen worden. Marx' verdere betoog kunnen we nu lezen als antwoord op de
vraag wat die werkelijke ruilbaarheid van zijn produkt tegen alle andere produkten aan maatschappelijke voorwaarden veronderstelt. Het antwoord is simpel.
Het zou veronderstellen, dat aile warenproducenten een zodanige behoefte
hebben aan linnen, dat de waarde van alle waren wordt afgemeten naar de
hoeveelheid linnen die men ervoor kan verkrijgen. Dat is de betekenis van Marx'
uitspraak: 'Het bestaan van een bijzondere waar als algemeen equivalent wordt
van een loutere abstraktie het maatschappelilk resultaat van het ruilproces zelf,
door de eenvoudige omkering van de bovenstaande reeks van vergelijkingen. Dus
bijvoorbeeld:
= 1 el linnen
2 pond koffie
2

0,5 pond thee

=

"

brood

=

"

8 pond

;
6 el katoen
niets
te
maken
heeft met een soort diahier
die
omkering
We wijzen erop, dat
slechts
Er
wordt
gesteld, dat in de werkelijkheid,
lektische-begrippelijke omslag !
in de maatschappij, de verhouding van de waren net andersom moet zijn dan ze
is voor de individuele warenproducent, indien zijn theoretische verwachting, dat
zijn produkt op grond van zijn ruilwaarde zich onmiddellijk met elke andere

waar laat ruilen, zou moeten worden vervuld. De algemene waardevorm, volgens
welke adn bepaalde waar als algemeen equivalent van alle andere geldt, is met andere woorden de voorstelling van de maatschappelijke werkelijkheid zoals de individuele warenproducent zou willen dat hij was. In werkelijkheid is echter zijn
produkt niet dat algemeen equivalent, en beantwoordt de warenruil niet aan zijn
theoretische veronderstellingen. In dit naar voren halen van de 'theorie' omtrent
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de verhouding van gebruikswaarde en ruilwaarde onthult Marx derhalve de
reele tegenstelling van theorie, of de voorstellingswijze van de privaatpersoon, en

de maatschappelijke werkelijkheid.

Het geld lijkt de oplossing van de bovengenoemde tegenspraken, althans weer
in theorie. Want het geld is inderdaad dat algemene equivalentwaarin alle waren
hun waarde uitdrukken en waarvoor ze kunnen worden gekocht. Maar het geld
is precies als algemeen equivalent geen produkt van de individuele ondernemer,
maar een maatschappelijk produkt, dat men pas kan verkrijgen door zijn eigen
waren te verkopen. De waren drukken wel alle hun waarde uit in geldswaarde
(prijs), maar er is geen garantie dat ze ook tegen die prijs kunnen worden verkocht (49). Zo bhjven de tegenspraken in de maatschappelijke warenruil bestaan,
maar ze verschijnen nu aan 6dn bijzondere waar: het geld. De warenwereld 'reflekteert zich' in het geld. Dat de maatschappelijke produktiewijze zich presenteert in de specifieke eigenschappen van een bepaald ding, noemt Marx een 'omkering en een niet ingebeelde, maar prozaisch reele mystifikatie' (50). Men mag
daaraan toevoegen: in tegenstelling tot de louter theoretische illusie en mystifikatie, dat het privd-produkt van het individu onmiddellijk zijn ruilwaarde zou
vertegenwoordigen (51)
De bovenstaande tekstanalyses mogen voldoende zijn om onze stelling te ondersteunen, dat voor Marx de theoretische konseptie van de eenvoudige warenruil,

volgens welke individuele warenbezitters hun waren ruilen volgens de daarin
door hen belichaamde arbeidstijd, een illusie is, althans zeker wanneer dit zou
gelden als het wezen van de warenruil in de burgerlijke maatschappij. De arbeidswaardeleer is in zijn eenvoudige vorm een valse voorstelling, gebaseerd op de
illusie dat de samenleving kan worden beschouwd als een verzameling van individuele ondernemers (52). De samenleving kan slechts aan de oppervlakte als
zodanig verschijnen, omdat ze in werkelijkheid het resultaat is van een maatschappelijk produktieproces. Het geld is daarvan, mits goed begrepen, het tastbare bewijs. Slechts dank zij het reele bestaan van dat algemene equivalent is
het mogelijk, dat de arbeidswaarden van de waren kwantitatief met elkaar vergeleken kunnen worden. Maar de arbeid die in de prijs tot uitdrukking komt,
is niet de arbeid van het individu, maar de 'algemene arbeidstijd', die zelf weer
een maatschappelijke abstraktie is (in 'Das Kapital' heet die 'de gemiddelde
maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd'). Zo zegt Marx expliciet, dat 'de relaties die zich in de relatie van koper en verkoper uitdrukken geenszins van individuele aard zijn, maar dat de koper en verkoper juist in deze verhouding treden, voorzover hun individuele arbeid is ontkend, namelijk geld is, dat wil zeg.
gen arbeid van geen enkel individu' (53).
Maar overigens zou het ook weer een illusie zijn, dat de prijzen werkelijk die algemene arbeidstijd uitdrukken, of een adekwate uitdrukking zouden zijn van de
arbeidswaarde van de waren. In het derde deel van 'Das Kapital' gaat Marx uit218

voerig in op de noodzaak van afwijkingen van prijs en waarde in de kapitalistische produktiewijze. Ook in 'Zur Kritik der politischen Okonomie' wordt
dit even aangestipt: 'Het oppervlakkige en formele karakter van de eenvoudige
cirkulatie blijkt daaruit, dat alle momenten die het aantal van de cirkulatiemiddelen bepalen, zoals de hoeveelheid van cirkulerende waren, prijzen, het stijgen
of dalen van de prijzen, het aantal gelijktijdige koop en verkopen, de snelheid

van de geldsomloop, afhangen van het proces van de metamorfose van de warenwereld; en deze hangt weer af van het totale karakter van de produktiewijze,
het bevolkingsaantal, de verhouding van stad en land, de ontwikkeling van de
transportmiddelen, van de grotere of geringere arbeidsverdeling, krediet enzovoorts, kortom, van omstandigheden die alle buiten de eenvoudige geldcirkulatie

liggen en zich daarin slechts afspiegelen' (54).

Het moge duidelijk zijn, dat pas het begrip van al die omstandigheden tesamen
het 'konkrete' begrip van de prijsvorming in de kapitalistische produktiewijze oplevert. Die omstandigheden zijn niet die 'louter historische toevalligheden' die
voor de logische begripsontwikkeling niet noodzakelijk zouden zijn, omdat ze
daarin naar hun wezen reeds zouden zijn weerspiegeld ! (vgl. de opvatting van
niets
Engels). Het is veeleer omgekeerd: omdat het abstrakte begrip wezenlijk
anders is dan een weerspiegeling van al die omstandigheden die de konkrete
produktiewijze van de burgerlijke maatschappij karakteriseren, kan het ook
alleen maar tot een werkelijk wetenschappelijk ('konkreet') begrip worden ont-

wikkeld, indien het al die omstandigheden mede verdiskonteert. Pas dan kan
men ook verwachten, dat alle illusies die aan de nog abstrakte begripsontwikkeling inherent zijn, worden overwonnen en de schijn van een idealistische begripsdiatektiek voldoende gekorrigeerd is.
In de volgende twee hoofdstukken zullen we twee aspekten van dat konkrete begrip naar voren halen. In hoofdstuk 7 zal blijken, dat in het konkrete begrip het
kapitaal niet als een idedle eenheid, maar als veelheid, als elkaar bekonkurrerende
kapitalen wordt opgevat. In hoofdstuk 8 wordt getoond, dat het kapitaal volgens het wetenschappelijk begrip een historisch ontstane ekonomische vorm is,
die een aantal ontologische beginselen veronderstelt, die het niet kan opheffen.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 6

( 1) Zie onder andere Gr. p. 54

( 2) Gr. p. 57;ook: pp. 77, 121.152,160 e.v., 540,680.

( 3) Gr. p. 46
( 4)

'dieser Unterschied erheischt eine dritte Ware als Mass, worin sich der wirkliche

Tauschwert der Ware ausdruckt', Gr. p. 58.
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( 5)

Marx gebruikt de uitdrukking 'Realwert', zie Gr. p. 58.

( 6) Gr. p. 59
( 7)

ibid.

( 8) Gr. p. 63
( 9) De ontwikkeling van zo'n theorie veronderstelt dan ook de reeds ontwikkelde kapitalistische produktieverhoudingen: 'die Bestimmung des Werts durch die reine Arbeitszeit findet nur statt auf Grundlage der Produktion von Kapital, also der Trennung der
zwei Klassen' (Gr. p. 701).
(10)

Gr. p. 62; vgl. ook p. 72: 'Der Tauschwert als solcher kann naturlich nur symbolisch
existieren, obgleich dieses Symbol, um es als Sache anwenden zu k6nnen - nicht
bloss als Vorstellungsform -, sachliches Dasein besitzt; nicht nur ideelle Vorstellung
ist, sondern wirklich vorgesellt in einer gegenstUndlichen Weise'.

(11)

Vgl. Gr. p. 63: De waar 'muss mit einem dritten Ding ausgetauscht werden, das nicht
selbst wieder eine besondre Ware ist, sondern das Symbol der Ware als Ware, des
Tauschwerts der Ware selbst'.

(12) ibid.
(13)

ibid.

(14) Zie Gr. p. 64: 'Wie es nun unmBglich ist, Verwicklungen und Widerspruche, die aus
der Existenz des Geldes neben den besondren Waren hervorgehn, dadurch aufzuheben, dass man die Form des Geldes verindert (obgleich Schwierigkeiten, die einer niedrigern Form desselben angeh6ren, durch eine hahre vermieden werden m8gen),
ebenso unmuglich ist es, das Geld selbst aufzuheben, solange der Tauschwert die
gesellschaftliche Form der Produkte bleibt. Es ist n8tig dies klar einzusehn, um sich
keine unmdglichen Aufgaben zu stellen und die Grenzen zu kennen, innerhalb deren

Geldreformen und Zirkulationsumwandlungen die Produktionsverhdltnisse und die
auf ihnen ruhenden gesellschaftlichen Verhdltnisse neugestalten kdnnen'

(15) Gr. p. 65.
(16) Zo zegt Marx ook: 'Die Zirkulation in sich selbst betrachtet ist die Vermittlung vorausgesetzter Extreme. Aber sie setzt diese Extreme nicht'. (Die extremen zijn waar
en geld; in de ruil is echter hun tegenstelling niet geponeerd, omdat de waren siechts
volgens hun ruilwaarde geruild lijken te worden) ... 'Ihr unmittelbares Sein ist daher
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reiner Schein. Sie ist das Phhnomen eines hinter ihrem Rucken vorhergehnden Prozesses'. (Gr. p. 920).

(17) 'Das einfache Faktum, dass die Ware doppelt existiert,.... diese doppette verschiedne
Existenz muss zum Unterschied, der Unterschied zum Gegensatz und Widerspruch
fortgehn', zegt Marx, overigens ook weer in een sterk idealistische wijze van uitdrukken (Gr. p. 65); men vergelijke: Hegel, Wissenschaft der Logik, deel II, pp. 32-62,
vooral pp. 48-49).

(18) Gr. p. 85.
(19) Zie Gr. pp. 65-67.

(20) Gr. pp. 68-69.
(21)

Zo bijvoorbeeld voor de Proudhonnisten, maar ook reeds voor Boisquillebert (zie onder andere Z.Kr.d.p.0., MEW, 13, pp. 40-41).

(22)

Vgl. hierboven,pp. 137-138, 157 en 188.Voor het gebruik van de term 'ekonomisch'
door Marx in deze betekenis zie onder andere Gr. pp. 153, 179 e.v., 183, 185-186,
226,388.

(23) Karel Kosik, Dialektik des Konkreten, Frankfurt a.M. 1970, p. 92.
(24) Gr. p. 68.

(25) Gr. p. 112
(26) Gr. pp. 136-137
(27)

Zoals ze ook de scheiding van staat en maatschappij vooronderstelt (zie boven, p. 95).

(28) Gr. p. 70
(29) Gr. p. 75
(30) Gr. pp. 81-82. Vergelijk ook: 'Der grobe Materialismus der 8konomen .... ist em
ebenso grober Idealismus, ja Fetischismus ...' (Gr. p. 579).

(31)

Zie onze uiteenzettingen in deel I, vooral pp. 56 e.v.

(32) Brief van Marx aan Engets uit 1867, MEW 31, pp. 312-313.
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(33) Gr. p. 934
(34)

Vergelijk even verder: 'Es kann nicht gesagt werden dass der Tauschwert sich in der
einfachen Zirkulation realisiert, weil der Gebrauchswert ihm nicht als solcher, durch

ihn selbst bestimmter Gebrauchswert gegenuber tritt'. Met andere woorden de ruilwaarde werkt wei in het ruilproces van waren als subjekt, maar verwerkelijkt zich er
nog niet als zodanig.

(35) Gr.
(36)

p.

366;vgl. ook: pp. 210, 217, 356-357,412,945.

Gr. p. 387; vgl. onder andere ook p. 374.

(37) Gr. p. 928.
(38) Gr. pp. 932 en 934.

(39) In het fraaie artikel van

M. Godelier, Economie marchande, f6tichisme, magie et
science, selon Marx dans le Capital, in Nouvelle Revue de Psychoanalyse nI. 2 (1 970),
pp. 197-212, ontbreekt dit element. Bij J. van Santen is daarentegen het besef van het
fetisjistisch karakter van Marx' eigen kapitaalbegrip levendig aanwezig. Van Santen
trekt echter niet onze konklusie, dat dit begrip dan ook niet als het ware wetenschap-

pelijke begrip van het kapitaal moet worden verstaan (vgl. J.v. Santen, De marxistische akkumulatietheorie, p. 66). Ook E. Balibar wijst op het kontradiktorische

karakter van de wijze waarop Marx het fetisjisme behandelt, maar hij verklaart dit uit

het feit dat Marx hier zelf nog verstrikt zou zijn in een verwarring van ideologische
en wetenschappelijke analyse (E. Balibar, Cinq ktudes du matlrialisme historique,
Paris 1974, vooral pp. 213, 219 en 223).
(40) Z.Kr.d.p.O., MEW 13, p. 20

(41) o.c. p. 21

(42) o.c. p. 29
(43) o.c. p. 30
(44) o.c. p. 31
(45) o.c. pp. 71 e.v.
(46) o.c. p. 69
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(47) o.c. p. 32
(48) Zie o.c. pp. 53-54

(49) o.c. p. 35
(50) Zie de kritiek op Proudhon zoals hierboven weergegeven, pp. 201 e.v.
(51)

Dat de arbeidswaardeleer, precies zoals die door Marx in abstrakto wordt ontwik-

keld, een valse theorie is, en wei een 'ideologie des biirgerlich-kapitalistischen Wirtschaftssystem', wordt ook door W. Becker beklemtoond. Voor hem geldt ze echter

zonder meer als de

echte theorie van Marx, zodat diens theorie zelf als onwaar

wordt afgewezen (verg. W. Becker, Die Achillesferse des Marxismus: der Widerspruch

von Kapital und Arbeit, Hamburg 1974, p. 30, en Kritik der Marxschen Wertlehre,
Hamburg 1972, pA 46 e.v. en 102). De gedachte dat de waardetheorie vals zou zon
is overigens niet zo 'ketters' in marxistische oren als Becker stelt. Ook Reichelt oppert die gedachte in zijn Die Logik des Kapitalbegriffs,pp. 1 28-129, hoewel hij haar
later niet doortrekt (o.c. p. 180); ze lijkt eveneens door Rancidre te worden gesuggereerd (Lire le upital LU), pA 59 e.v. en 83). Hartmann komt tot de stelling, dat het

door deambivalentie van Marx' theorie niet meer is uit te maken, of diens arbeidswaardetheorie als een ware of als een onware is bedoeld (Die Marxsche Theorie, p.
413).

(52) Z.Kr.d.p.0. p. 76
(53) o.c. pp. 85-86
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Hoofdstuk 7

Reikwijdte en grenzen van het algemene kapitaalbegrip

In ons vierde hoofdstuk over de 'Einleitung van 1857' zagen we dat Marx het
kapitaal als de ekonomische kategorie beschouwt vanwaaruit het specifieke
karakter van de burgerlijke produktiewijze moet worden begrepen. Marx zei ook
dat de meer eenvoudige ekonomische kategorieen vanwaaruit dit kapitaalbegrip
wordt gekonstrueerd, hun specifieke betekenis voor de ontwikkeling van het
wetenschappelijk begrip van het kapitaal pas verkrijgen wanneer men doorziet,
dat de ekonomische verhoudingen die zij uitdrukken, binnen de kapitalistische
produktiewijze reeds een bepaalde specifiek historische vorm hebben aangenomen. In hoofdstuk 6 werden de implikaties van deze zienswijze uitgewerkt met
betrekking tot de begrippen gebruikswaarde, ruilwaarde, arbeid en geld. In het
nu volgende hoofdstuk zullen we ons richten op de betekenis, die aan het
algemene kapitaalbegrip in de logisch-systematische samenhang toekomt. We zijn
hier vooral geihteresseerd in de vraag uit het vijfde hoofdstuk, hoe de schijn van
een louter begripsmatige ontwikkeling van dat kapitaalbegrip moet worden
verstaan. In de eerste paragraaf zullen we zien, dat Marx zijn algemene kapitaalbegrip, zoals hij dat uit eenvoudiger kategorieen heeft ontwikkeld, relateert
aan de idee van het kapitaal als een zichzelf producerend subjekt. Aan de op-

bouw van Marx' gehele theorie, zoals hij die zich had voorgenomen, is te zien,
dat die idee van het kapitaal niet met het konkrete begrip van het kapitaal mag
worden gelijkgesteld. In de twee gedeelten van de tweede paragraaf blijkt, dat in
Marx' ontwikkeling van het algemene kapitaalbegrip deze idee van het kapitaal
als subjekt door een reele vorm van kapitaal als bankkapitaal wordt gerepresenteerd, en dat daarin precies het schijnkarakter van het kapitaal als zodanig tot
uitdrukking komt. In de derde paragraafzullenwe naarvorenbrengen,dat de wijze
waarop Marx zijn algemene kapitaalbegrip ontwikkelt en laat resulteren in het
begrip van het kapitaal, dat schijnbaar zichzelf volgens zijn eigen idedle wetmatigheden voortbrengt en de produktie beheerst, een parallel vertoont met de
wijze waarop hij in zijn vroege geschriften de verzelfstandiging van de politieke
staat in een idee bekritiseerde. Het tegenoverelkaar stellen van het kapitaal in het
algemeen en de reele kapitalen krijgt daardoor het karakter van een kritiek op
het illusionaire karakter dat aan het kapitaal als zodanig inherent is. Het begrip
van het kapitaal als subjekt blijkt dan het begrip van het kapitaal in zijn illusionaire gestalte te zijn, dat door het wetenschappelijke begrip van het kapitaal
wordt genegeerd.
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7.1. De plaats van het algemene kapitaalbegrip in Marx' systeem

Veelvuldig maakt Marx in de 'Grundrisse', wanneer hij wat heeft uitgeweid
over zaken die hij van plan was later te behandelen, de opmerking dat hij zich op
dat moment nog slechts bezig hoeft te houden met het begrip kapitaal in het algemeen. Soms voegt hij eraan toe, dat zaken als konkurrentie, de afstemming van
de verschillende produktiesektoren onderling en andere, die op dat moment
nog niet aan de orde zijn, later uit het algemene begrip moeten worden ontwikkeld. Het ligt dan voor de hand, dat men dergelijke intermezzo's als illustratie en
als empirisch dokumentatiemateriaal bij het algemene wezensbegrip van het kapitaal opvat. Wij zijn echter van mening dat die uitweidingen evenzeer het karakter hebben van vroegtijdige korrekties op een kapitaalbegrip dat al te gemakkelijk als louter spekulatief kan worden misverstaan, met name omdat de ontwikkeling van dat begrip in zeer sterk hegeliaanse bewoordingen plaatsvindt.
Soms zegt Marx dat het bij het algemene begrip van kapitaal nog slechts om de
hoofdlijnen gaat, hetgeen suggereert, dat het algemene begrip nog maar een globale schets van ontwikkelingstendenzen en relaties geeft, die later door meer
detailwerk worden gekorrigeerd (1). Wanneer het alleen maar zou gaan om een
relatie van detail en grote lijn, dan zouden er weinig problemen behoeven rijzen
omtrent dat algemene begrip. Veel teksten geven echter veel meer gewicht aan
dat begrip. Het algemene begrip van het kapitaal is de 'differentia specifica' ten
opzichte van iedere andere vorm van rijkdom, dat wil zeggen het is het begrip
dat van alle verschillende vormen van kapitaal en van het kapitaal in zijn geheel
precies datgene vat, dat hen tot kapitaal maakt en van andere rijkdom opleverende produktieverhoudingen onderscheidt. Omdat het kapitaal als zodanig reeds
onderscheidingen en relaties impliceert, die door Marx als tegenstellingen worden
gekarakteriseerd (het kapitaal is de relatie van kapitaal en arbeid, het bestaat tegelijk als kapitaal dat tegen produktiemiddelen en als kapitaal dat tegen arbeidskracht wordt geruild, het veronderstelt het onderscheid van het gebruikswaardeen ruilwaardekarakter van het kapitaal en dergelijke), is dat algemene kapitaalbegrip niet een- of enketvoudig. 'Het' kapitaal is aldus een 'eenheid' van onderscheiden of zelfs tegengestelde elementen, die als zodanig in het algemene kapitaalbegrip moeten worden begrepen of opgenomen. Bovendien vormen die relaties niet een statisch geheel, maar een proces, dat verloopt volgens opeenvolgende stadia. Het gaat hierbij nog niet om de historische ontwikkeling, maar om
een opeenvolging die op het niveau van het begrip zelf gelegen is, dus van 10gische aard is. Het algemene begrip van het kapitaal moet zodanig worden ontwikkeld, dat het het kapitaal in al zijn verschillende elementen en stadia precies naar zijn aard als kapitaal tot uitdrukking brengt, of, wat hetzelfde is, zodanig dat het dat kapitaal precies als element of stadium, dat wil zeggen als moment van een omvattender geheel, begrijpt.
Het begrip van het kapitaal is daarom in een soort kringloop bevangen: het be225

grip van iedere bijzondere vorm of stadium van kapitaal veronderstelt reeds het
begrip van het geheel, dat zelf echter weer pas als het proces van de verschillende
momenten kan worden begrepen: 'Wanneer gezegd wordt, dat kapitaal ruilwaarde is die winst produceert, of minstens wordt gebruikt met de bedoeling om
winst te produceren, dan is het kapitaal in zijn eigen begripsomschrijving reeds
verondersteld, want winst is een bepaalde verhouding van het kapitaal tot zichzelf. Het kapitaal is geen eenvoudige verhouding, maar een proces, in welks verschillende momenten het steeds kapitaal is. Dit moet daarom ontwikkeld wor-

den' (2).
Nu kan deze cirkel begripsmatig 'doorbroken' worden, doordat we in de ontwikkeling van dat proces niet vanuit het begrip van het geheel als geheel (als samengesteld uit en onderscheiden van zijn momenten) behoeven te vertrekken, maar
vanuit het kapitaal in abstrakto. Dat abstrakte begrip is reeds voorhanden in de
taal en de theorieen van de ekonomen, zij het nog slechts als een vage notie
waarvan de meesten wellicht weten voor welk soort zaken ze geldt, maar zonder
precies de betekenis of begripsinhoud ervan te vatten. In die notie of in de naam
'kapitaal' (3) is aldus het abstrakte begrip wel reeds als eenvoudige kategorie gegeven, maar de inhoud die eraan beantwoordt is nog slechts de voorstelling van
een chaotisch geheel. In de ontwikkeling van het algemene kapitaalbegrip wil
Marx niets anders doen, dan de betekenis of inhoud van die algemene kategorie
'kapitaal' op een systematische wijze expliciteren en vastleggen. Het kapitaalbegrip wordt hier 'gedefinieerd' als het begrip van een geheel van momenten en
opeenvolgende stadia. Die momenten en stadia komen daarbij aan de orde precies als momenten van dat begrip. We zullen in dit hoofdstuk trachten duidelijk
te maken, dat de ontwikkeling van dit begrip, precies voorzover het de algemeenheld van het kapitaalbegrip wil expliciteren, daarmee ook zijn abstraktheid moet
onderkennen, en dat de gedachte dat het werkelijke kapitaal aan dat algemeen
abstrakte
begrip zou beantwoorden - of dat zijn konkrete begrip daar zonder
meer uit zou zijn af te leiden - een illusie is, die abstraktheid met een hegeliaans
idee verwart. Wanneer Marx de momenten en stadia nog beschouwt als momenten van het begrip, betekent dat, dat hij dan nog niet toe is aan het begrijpen of
analyseren van die momenten (de verschillende kapitaalvormen, de opeenvolging
van de stadia die het kapitaal moet doorlopen), precies voorzover zij als zelfstandige kapitaalvormen ieder voor zich hun kapitaal-karakter in realiteit kunnen en
moeten realiseren.
De verschillende bijzondere vormen van het kapitaal komen daarom op minstens
twee verschillende nivo's in het systeem voor: op de eerste plaats als onderdeel
van de ontwikkeling van het algemene kapitaalbegrip, en op de tweede plaats nog
eens als eigenstandige objekten van onderzoek. Op het eerste nivo gelden de bijzondere momenten louter als specifieke onderscheidingen van het algemene
genus kapitaal; elk drukt het kapitaalbegrip naar zijn algemeenheid uit, maar
steeds op een bijzondere wijze, naar een specifieke bepaling. Ieder moment is
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hier louter begrippelijk, naar zijn bijzondere bepaling, van het andere onderscheiden. We zien hier hoe het kapitaal als zodanig zich realiseert in een veelheid van
vorm-onderscheidingen (grondstoffen, produktiemiddelen, arbeidskracht, geld;
variabel en konstant kapitaal; cirkulerend en vast kapitaal; voorgeschoten kapitaal en meerwaarde etc.). Op het tweede nivo spelen echter niet meer alleen onderscheidingen van kwalitatief-begrippelijke aard. Het gezichtspunt is hier, dat
het kapitaal in werkelijkheid slechts als veelheid van kapitalen bestaat, die ieder
voor zich hun algemene karakter van kapitaal moeten realiseren. De momenten
verschijnen daar niet meer als louter integrale delen van het geheel, maar tevens
onder de bepaling van wederzijdse uitsluiting, als met elkaar konkurerend.
Op pag. 186 geeft Marx in een schema, dat in grote lijnen Hegels indeling van de
logika van 'Der subjektive Begriff volgt (4) aan, hoe hij zijn analyse van het
kapitaal denkt op te bouwen. Hij voorziet een verdeling in drie hoofdstukken,

getiteld: 'Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelnheit'.
Wanneer we dit schema vergelijken met het iets eerder, minder schematisch uitgewerkte, plan van pag. 175, dan blijkt hier dat eerstehoofdstuk'Allgemeinheit'
zelf weer in onderdelen van '1) Allgemeiner Begriff des Kapitals, 2) Besonderheit
des Kapitals, 3) das Kapital als Geld' te zijn onderscheiden. Het schema van pag.
186 wijkt in terminologie enigszins af. We vinden hier de volgende indeling:

I. Allgemeinheit

1)

0= 'Allgemeiner Begriff des Kapitals' volgens pag. 175).
a) Werden des Kapitals aus dem Geld
b) Kapital und Arbeit (sich vermittelend durch
fremde Arbeit)
c) Die Elemente des Kapitals, aufgelilst nach ihrem
Verhaltnis zur Arbeit (Produkt, Rohmaterial,
Arbeitsinstrument)

1)

Besondrung des Kapitals
a)
Capital circulant, capital fixe. Umlauf des Kapitals.
Die Einzelnheit des Kapitals (='Kapital als Geld' volgens

3)

pag. 175):

Kapital und Profit. Kapital und Zins. Das Kapital als
Wert, unterschieden von sich als Zins und Profit.
Het tweede en derde hoofdstuk zijn als volgt ingedeeld:

II. Besonderheit
1.
2.
3.

Akkumulation der Kapitalien
Konkurrenz der Kapitalien
Konzentration der Kapitalien
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III. Einzelheit
1.
2.

3.

Kredit
Aktienkapital
Das Kapital als Geldmarkt
Das Kapital als
Das Kapital als

Geen van beide schema's kunnen we als strikte ontwerpen voor de opbouw van
Marx' analyse beschouwen. Daarvoor zijn ze te globaal en wijken ze ook tezeer
van elkaar en de latere uitwerking af. Maar door vergelijking met de tekst van He-

'Logik' kunnen we er toch enige gevolgtrekkingen omtrent de aard van
Marx' gedachtengang uit afteiden.
Volgens Hegel is het begrip niet zonder meer als het onmiddellijke, maar verongels

derstelt het een wordingsproces, waaruit het als resultaat tevoorschijn treedt; het
moet als een derde beschouwd worden in verhouding tot zijn en wezen, tot het
onmiddellijke en de ref'lexie:
'Sein und Wesen sind insofern die Momente seines Werdens; er aber ist ihre
Grundlage und Wahrheit als die Identitat, in welcher sie untergegangen und
enthalten sind. Sie sind in ihm, weit er ihr Resultat ist, enthalten, aber
nicht mehr als Sein und als Wesen, diese Bestimmung haben sie nur, insofern sie nicht in diese ihre Einheit zuruckgegangen sind (5)'.
Aan de kategorieen 'Sein' en 'Wesen' beantwoorden in eerste instantie de kategorieen 'Ware' en 'Geld', zoals die in de allereerste formulering van het kapitaalbegrip (I, 1 a: 'Werden des Kapitals aus dem Geld') worden opgeheven. In het

hoofdstuk 'Allgemeinheit' in zijn geheel zijn 'produktie' en 'cirkulatie' van het
kapitaal de kategorieen, die in het algemene kapitaalbegrip worden opgeheven.
Voordat zij in hun eenheid begrepen zijn, komen die kategorieEn nog voor onder
de bepaling van 'kapitaal als waar' en 'kapitaal als geld'. Produktie en cirkulatie
worden dan nog als naast en uit elkaar liggende fasen ontwikkeld. Beide momenten vormen tesamen het algemene begrip van het kapitaal in zijn algemeenheid,
totaliteit of eenheid (Einzelnheit).Nu iserop het nivo van de eenvoudige cirkulatie ook reeds sprake van een eenheid van waar en geld. Op dat nivo van de analyse is echter die eenheid slechts nog een voor elk van beide momenten gedachte
(of 'verhoopte') identiteit of gelijkwaardigheid. Die identiteit moet 'buiten', op
de markt nog eerst worden gerealiseerd. Het algemene begrip van het kapitaal
nu veronderstelt die eenheid als 'in principe' reeds gerealiseerd, maar het vat
die eenheid op als eenheid die zich in het proces van produktie en cirkulatie
steeds weer opnieuw op een meer algemene wijze en als groei moet realiseren.
Het probleem van het algemene kapitaalbegrip is dus niet hoe die eenheid mo228

gelijk is, maar hoe ze als groewroces begrepen moet worden. Op welke wijze
het kapitaalbegrip de eenheid van waar en geld veronderstelt is aangeduid in het
volgende citaat:
'Das Kapital .... ist nicht nur in jedem Moment idealiter jedes der beiden
in der einfachen Zirkulationenthaltnen Momenten sondern es nimmt abwechselnd die Form des einen und des andren an, aber nicht mehr so, dass
es wie in der einfachen Zirkulation nur aus dem einen in das andre ubergeht, sondern in jeder der Bestimmungen zugleich Beziehung auf die entgegensetzte ist, dass heisst sie ideell in sich enthalt. Das Kapital wird abwechselnd Ware und Geld; aber 1) ist es selbst der Wechsel dieser beiden
Bestimmungen; 2) es wird Ware; aber nicht diese oder jene Ware, sondern
eine Totalitat von It/oren. Es ist nicht gleichgultig gegen die Substanz, aber
gegen die bestimmte Form; erscheint nach dieser Seite als eine bestandige
Metamorphose dieser Substanz; sofern es also als besondrer Inhalt des
Tauschwerts gesetzt ist, ist diese Besonderheit selbst eine Totalitat
von
Besonderheit; daher gleichgultig nicht gegen die Besonderheit als solche,
sondern gegen die einzelne oder vereinzelte Besonderheit. Die Identitat,

die Form der Allgemeinheit, die es erhalt,ist die, Tauschwert, zu sein und
als solcher Geld'(6) .
Dit citaat verdient het er wat langer bij stil te staan. Het geeft een antwoord op
de vraag op welke wijze het kapitaal de eenheid van waar en geld is. Van belang
zijn de volgende elementen: a. het kapitaal is tegel#kertijd waar en geld en wel
in een zodanige relatie dat het b. zowel de overgang is van waar in geld als van
geld in waar; c. omdat het kapitaal de overgang of beweging tussen die momen-

ten is, staat het als zodanig onverschillig tegenover de verschillende vormen die
het als waar aannemen kan. Deze onverschilligheid heeft het in de vorm van geld.
Geld is daarom de algemene vorm van het kapitaal, zij het niet zo, dat het kapitaal alleen als geld kan bestaan of als geld kan blijven bestaan. Zijn vormverandering is bestaansvoorwaarde.
In dit begrip van het kapitaal als geld, dat wet alle andere kapitaalvormen veronderstelt, maar als zodanig onverschillig tegenover hen staat, is hetalgemene kapitaalbegrip voltooid, dat wil zeggen,we zijn hier weer bij het algemene begrip
teruggekomen maar nu als resuitaat van een begripsanalyse. In dit begrip van het
kapitaal als geld en van geld als kapitaal heeft het zuiver abstrakte begrip van het
kapitaal als verzelfstandigde en zich vermeerderende ruilwaarde een vaste vorm
en begrippelijke inhoud 0) verkregen, het is het 'vereinzelte' algemene kapitaalbegrip, het kapitaal 'in seiner spezifischen Formbestimmtheit, als ein in sich reflektiertes Produktionsverhdltnis' (8). Dit ontwikkelde kapitaalbegrip nu is niets
anders dan het begrip van het kapitaal als subjekt.
Op het nivo van het algemene begrip van het kapitaal (het 'eerste hoofdstuk')
zijn de verschillende momenten van algemeenheid, bijzonderheid en 'Einzelnheit'
(dat wil zeggen het kapitaal als totaliteit, als subjekt) niets anders dan begrips229

onderscheidingen, die gezamenlijk het begrip van het kapitaal als proces vormen.
Overal nu in de latere analyses en bepalingen van het kapitaal wordt dit algemene
begrip van het kapitaal verondersteld, dat wil zeggen dat steeds, of er nu sprake
is van de bijzondere en vele kapitalen of van het kapitaal in zijn totaliteit als
maatschappelijk geheel, van de veronderstelling wordt uitgegaan, dat het kapitaal

zijn verschillende vormen, zoals die begrippelijk zijn onderscheiden, ook werkelijk als proces kan doorlopen.Dat die veronderstelling ook inderdaad waar zou
zijn is nu een ideaal. Dat dat ideaal ook werkelijk zou zijn, ofwel dat het begrip
ook het ware wezen van het werkelijke kapitaal zou zijn, is slechts een idee,
waarvan de werkelijkheid niet uit het begrip als zodanig kan worden afgeleid (9).
De grenzen van het algemene kapitaalbegrip liggen aldus niet in de omvang van
dat begrip - het is geldig voor elk kapitaal afzonderlijk in al zijn vormen en in
zijn totaliteit - maar in het feit dat het louter begrip is. Zoals wij boven reeds in
de vergelijking met de tekst van Hegel opmerkten, gaat het algemene begrip van
het kapitaal zelf reeds van de vooronderstelling uit, dat zijn onderscheiden
momenten van produktie en cirkulatie, van waar en geld en uiteindelijk van
gebruikswaarde en ruilwaarde in een eenheid zijn opgeheven. Marx zal echter
steeds weer laten zien, dat in werkelijkheid niet alleen steeds weer opnieuw
grenzen aan die eenheid of identiteit worden gesteld, maar dat er in werkelijkheid een principidle grens gesteld is, die die identiteit als zodanig tegenspreekt. In
abstrakt filosofische termen is die grens, dat het kapitaal niet begrip maar
werkelijkheid is; iets konkreter betekent ze dat het kapitaal altijd 66k gebruikswaarde als zodanig blijft, en dat het daarom zijn gebruikswaardekarakter niet als
een louter ekonomische vormbepaling kan opheffen in zijn idee van zichzelf
vermeerderende ruilwaarde. Ter illustratie de volgende tekst:
Zo gauw we het begrip van het gehele proces van het kapitaal hebben
ontwikkeld 'leven alle tegenspraken van de cirkulatie weer op in een
nieuwe vorm. Het produkt als gebruikswaarde staat in tegenstelling met
zich als waarde (...). Ditmaal is echter deze tegenspraak niet meer gesteld
zoals ze slechts in de cirkulatie voorkwam, namelijk als een louter formeel
onderscheid, maar ligt ze in het feit dat de gebruikswaarde gemeten is door
de totale behoefte van de ruilende subjekten aan het produkt (...). Om in
de algemene vorm orngezet te worden (dat wit zeggen om in het gehele
proces van het kapitaal waarde te vertegenwoordigen, H.v.E.), mag de
gebruikswaarde slechts in een bepaalde hoeveetheid voorhanden zijn: een

kwantiteit waarvan de maat niet ligt in de in haar verobjektiveerde arbeid, maar die voortkomt uit haar natuur als gebruikswaarde, en wel als
gebruikswaarde voor anderen' 00).
In deze tekst komt naar voren, dat de gebruikswaarde in abstrakto - het veronderstelde nut van de produkten voor de mens in het algemeen - weliswaar geen
specifiek bepalende faktor is in de kapitalistische produktiewijze, maar dat de
konkreet maatschappelijke behoefte als geheel toch een bepaalde maat oplegt
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wordt niet door de behoefte aan ruilwaarde van de
de gebruikswaarde die zijn produkt heeft voor de
bepaald,
maar
door
producent
de verkoper is die gebruikswaarde de mogelijkhet
ruilproces.
Voor
personen in
heid om het produkt met winst te verkopen; voor de koper zijn gebruikswaarde
als zodanig. In beide gevallen is slechts een bepaalde hoeveelheid van dat produkt
nuttig. Later zullen we zien, dat niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve
aspekten van de maatschappelijke behoefte een principiele grens kunnen betekenen voor de kapitalistische produktiewijze (11).
aan de produktie. Deze maat

Aan het begin van deze paragraaf hebben we de opmerking gemaakt, dat de cirkel volgens welke het algemene kapitaalbegrip wordt ontwikkeld, kan worden
doorbroken (beter: begonnen) door uit te gaan van een zeer abstrakt kapitaalbegrip. Het lijkt echter, dat ook in de werkelijke ontwikkeling het probleem van
die cirkel op gelijke wijze wordt opgelost. Het geld is weliswaar een bijzondere
vorm van het kapitaal, maar het is een vorm die het aigemene wezen van het kapitaal onmiddellijk lijkt uit te drukken. De wijze waarop in realiteit de kapitalistische produktiewijze zou voortvloeien uit het bestaan vhn het geld als universeel ruilmiddel, lijkt daarom even logisch en vanzelfsprekend als de wijze waarop
het vollere kapitaalbegrip ontwikkeld kan worden uit het abstrakt-algemene begrip. Door echter die begripsontwikkeling als louter begripsontwikkeling naar voren te brengen, ontmaskert Marx' analyse tegelijk het illusionaire karakter van

deze opvatting. De analyse van de oorspronkelijke akkumulatie zal dit in konkreto aantonen.
Keren we tot slot nog eens tot de onderscheidingen van 'Allgemeinheit','Besonderheit' en'Einzelnheit' terug. Naar onze mening komen deze onderscheidingen
binnen het hoofdstuk 'Allgemeinheit' voor als immanente onderscheidingen van
het kapitaalbegrip zelf. Als zodanig zijn het 'Reflexionsbestimmungen' binnen
het begrip, evenals Hegel die opvat:
'In dem Begriffe ist die Identitdt zur Allgemeinheit, der Unterschied zur
Besonderheit, die Entgegensetzung, die in den Grund zuruckgeht, zur Einzelheit, furtgebildet. In diesen Formen sind jene Reflexionsbestimmungen,
wie sie in ihrem Begriffe sind' (12).
Als onderscheidingen van de verschillende zelfstandige hoofdstukken hebben ze

echter een andere betekenis. De hoofdstukken 'Besonderheit' en 'Einzelnheit'
moeten ons inziens beschouwd worden als steeds konkretere korrekties op de
louter begrippelijke ontwikkeling van het algemene kapitaalbegrip. Op een steeds
konkretere wijze zal aan de werkelijke verschijningsvormen van het kapitaal
worden aangetoond, op welke wijze het kapitaal op zijn immanente grenzen
stoot, juist wanneer het ernaar streeft om zijn idee van voortdurende overwinning van zijn tegenspraken (beperkingen) te realiseren. Bij Hegel is de 'Einzelheit' van het begrip uiteindelijk de werkelijkheid van het begrip als Idee. Bij
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Marx vinden we daarentegen dan, dat in de ontwikkeling van 'Allgemeinheit'
naar 'Einzelnheit' juist de onwerkelijkheid van die idee wordt aangetoond. We
kunnen die verhouding ook anders aangeven: Evenals bij Hegel is bij Marx
binnen het hoofdstuk 'Allgemeinheit' de ontwikkeling van 'Allgemeinheit' tot
'Einzelnheit' louter een ontwikkeling van het begrip; daar wordt niet het kapitaal
zelf, maar slechts het begrip van het kapitaal als totaliteit ontwikkeld. In de
zelfstandige hoofdstukken 'Besonderheit' en 'Einzelnheit' wordt dan vervolgens
dat begrip met al zijn onderscheidingen en zuiver begrippelijke tegenspraken 'tot
de werkelijkheid teruggebracht'. In het hoofdstuk 'Besonderheit' zou een analyse
gegeven worden van de uitwendige tegenstellingen die er tussen de verschillende
kapitalen als veelheid bestaan en van de problemen die dat oproept bij de noodzakelijke vormveranderingen (cirkulatie) van de kapitalen. In het hoofdstuk
'Einzelnheit' zouden dan de wijzen waarop het kapitalistische produktieproces in
zijn geheel die tegenstellingen en problemen tracht op te lossen, worden geanalyseerd als een noodzakelijkerwijs op mislukking uitlopend proces, omdat die
tegenstellingen voortkomen uit de werkelijke tegenstrijdigheden die aan het
kapitalistische produktieproces ten grondslag liggen.
In de 'Grundrisse' is Marx ons inziens nog nergens definitief tot dat nivo van
'Besonderheit' en'Einzelnheit' doorgestoten. Er zijn wel fragmenten, die bij wijze
van tussenopmerkingen en anticipaties in het hoofdstuk van 'Das Kapital im
Allgemeinen' zijn opgenomen. Wanneer we de inhoudsopgave van de 'Grundrisse'
- die overigens slechts zeer gedeeltelijk van Marx zelf komt - nader bezien, dan
volgen er op het 'Kapitel vom Kapital' geen andere hoofdstukken, maar is dit
onderverdeeld in drie 'Abschnitte': 1) Der Produktionsprozess des Kapitals; 2)
Der Zirkulationsprozess des Kapitals; 3) Das Kapital als fruchtbringend. De drie
'Abschnitte' van dat hoofdstuk over het kapitaal in de 'Grundrisse' beantwoorden slechts aan de onderverdelingen van het hoo fdstuk 'Allgemeinheit: Daarbinnen wordt door Marx slechts aan de konkurrentie een afzonderlijke beschouwing gewijd. We kunnen onze hypothese omtrent de opbouw van het systeem
derhalve slechts fragmentarisch toelichten. Interessant zou een analyse van de
opbouw van 'Das Kapital' vanuit dit gezichtspunt zijn, maar dat valt buiten het
bereik van deze studie (13).
7.2. Het kapitaal in het algemeen en de vele kapitalen

De problematiek van 'het kapitaal in het algemeen' staat centraal in Rosdolsky's
interpretatie van Marx' kapitaalbegrip. Herhaaldelijk zegt Marx met nadruk,
wanneer hij zijn analyse van het algemene kapitaalbegrip even onderbreekt met
verwijzingen naar het verschijnsel van de konkurrentie, dat er bij het algemene
begrip van het kapitaal nog geen sprake is van de vele kapitalen en dat daarom
ook de konkurrentie nog niet aan de orde is. Rosdolsky meent 'in de kategorieen van het 'kapitaal in het algemeen' en van de 'vele kapitalen' (dat wil zeggen
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de konkurrentie) de sleutel te hebben gevonden voor het verstaan van niet alleen
de 'Rohentwurf, maar ook van het latere werk' (14).
Hij is van mening dat Marx in de 'Grundrisse' en ook in het overgrote deel van
alle drie de delen van 'Das Kapital' een analyse geeft van 'het kapitaal in het algemeen', dat nauwkeurig moet worden onderscheiden van het werkelijke kapitaal dat alleen in de onderlinge konkurrentie van vele kapitalen als realiteit
bestaat. Slechts in enkele onderdelen van het derde deel van 'Das Kapital' zou
Marx' theorie zich op het nivo van dat werkelijke kapitaal begeven (15). Wat betreft de 'Grundrisse' fundeert Rosdolsky zijn stelling op een tweetal teksten die
we hier nader zullen beschouwen.
De eerste tekst luidt als volgt:
'Het kapitaal in het algemeen, in onderscheid tot de bijzondere kapitalen,
verschijnt weliswaar 1) slechts als een abstraktie, niet een willekeurige
abstraktie, maar een abstraktie die de differentia specifica van het kapitaal
opvat in onderscheid tot alle andere vormen van de rijkdom, tot de andere
wijzen waarop de (maatschappelijke) produktie zich ontwikkelt. Dit zijn
bepalingen die aan elk kapitaal als zodanig gemeenschappelijk zijn of
iedere bepaalde som van waarden tot kapitaal maken. En de onderscheidingen binnen deze abstraktie zijn ook zelf weer abstrakte bijzonderheden,
die elke soort kapitaal karakteriseren, voorzover het die bevestigt of
negeert (bijvoorbeeld capital fixe o f capital circulant); 2) Maar het kapitaal
in het algemeen is zelf in onderscheid tot de bijzondere redle kapitalen een
reeel bestaand iets. Dit wordt door de gangbare ekonomie erkend, zij het
niet begrepen, en is een zeer belangrijk moment voor haar leer van de
verrekeningen enz. Bijvoorbeeld, het kapitaal in deze bijzondere vorm hoewel het aan afzonderlijke kapitalisten toebehoort in zijn elementaire
vorm als kapitaal - is het kapitaal dat zich in banken ophoopt of door hen
wordt gedistribueerd, en dat, zoals Ricardo zegt, zich zo bewonderenswaardig verdeelt naar de verhouding van de behoeften der produktie. Door
leningen en dergelijke vormt het ook een vergelijkingsnivo tussen de
verschillende landen. Daarom is het bijvoorbeeld een wet van het kapitaal
in het algemeen, dat het zich om zich te valoriseren, dubbel moet stellen,
en in deze dubbele vorm waarde moet opleveren. Zo zal bijvoorbeeld het
kapitaal van een bepaald land, dat in tegenstelling tot een ander land bij
uitstek kapitaal vertegenwoordigt, moeten worden uitgeleend aan een
derde land, om zich te kunnen valoriseren. Het dubbel poneren, het zich
op zichzelf als een vreemde betrekken, wordt hierin verdomd redel. Terwijl het algemene daarom enerzijds stechts gedachte differentia specifica is,
is het tegelijk een bijzondere reale vorm naast de vorm van het bijzondere

en enkele' (16).
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De tweede tekst

luidt:

'Het kapitaal in het algemeen beschouwen is geen loutere abstraktie. Als ik
het gehele kapitaal van een land bijvoorbeeld in onderscheid tot de loonarbeid (of ook grondeigendom) beschouw, of het kapitaal als de algemene
ekonomische basis van een klasse in onderscheid tot een andere klasse, dan
beschouw ik het in het algemeen. Zoals wanneer ik bijvoorbeeld de mens
fysiologisch beschouw in onderscheid tot het dier. Het werkelijke onderscheid van winst en rente bestaat als het onderscheid van een moneyed
class of capitalists en een industrial class of capitalists. Dat twee zulke
klassen tegenover elkaar kunnen komen te staan, hun dubbele bestaan,
veronderstelt een splitsing in de door het kapitaal gerealiseerde meerwaarde' (17).

Uit de vergelijking van beide teksten trekt Rosdolsky de konklusie, dat 'het 'gehele kapitaal van de maatschappij' derhalve als een geheel, als een 'reael bestaand
iets in onderscheid tot de bijzondere reele kapitalen' moet worden opgevat' (18).
Vervolgens stelt hij dit 'gehele kapitaal van de maatschappij' gelijk met het kapitaal in de vormen van krediet en aandelen (19) en onderscheidt het aldus van de
afzonderlijke kapitalen. We zijn het met Rosdolsky eens, voorzover hij wil aantonen dat Marx' analyses van het 'Gesamtkapital' nog steeds vallen binnen het
begrip van het kapitaal in het algemeen, in onderscheid tot de beschouwingswijze
van de konkrete betrekkingen van de kapitalen onderling. Het lijkt ons juist,
dat, wanneer Marx spreekt over het 'Gesamtkapital', zoals met name in deel III
van 'Das Kapital', maar zeker in die delen van de 'Grundrisse' waarin het kapitaalbegrip het verst wordt ontwikkeld - met name waar het gaat over winst,
krediet en rente -, hij nog steeds spreekt over 'het kapitaal in het algemeen'. We
hebben echter bij Rosdolsky's zienswijze een tweetal problemen. Ten eerste menen wij dat de identifikatie van het 'Gesamtkapital' met het algemene kapitaal
als een reeel bestaan iets niet juist is. Op de tweede plaats hebben we bezwaren
tegen de wijze waarop Rosdolsky de konkurrentie, ofwel het kapitaal in zijn
realiteit, als een loutere verschijningsvorm van het algemene wezen van het kapitaal opvat en daarmee lijkt te zeggen, dat de konkurrentie als zodanig niets wezenlijks aan het kapitaalbegrip toevoegt (20). In de hierna volgende twee onderdelen van deze paragraaf zullen we daar nader op ingaan. Onze stellingname

wordt geleid door de volgende overwegingen.
erin bijvallen, dat het algemene kapitaalbegrip niet de
voorstelling zou zijn van een individueel kapitaal vanwaaruit op exemplarische
wijze het wezen van het kapitaal als zodanig zou zijn af te leiden. Evenals de
waardevorm minstens twee verschillende waren veronderstelt en de geldvorm een
gehele wereld van waren en een ruilmarkt, zo veronderstelt ook het begrip van
het kapitaal in het algemeen een veelheid van kapitaal en kapitaalvormen. Van
We kunnen Roskolsky
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belang is daarbij, dat Marx het kapitaal in het algemeen steeds onderscheidt van
de konkurrerende kapitalen, die hij ook het werkelijk bestaande kapitaal noemt.

Dat onderscheid is echter niet dat van het abstraktewezenalsde waarheid en zijn
reele verschijningsvormen die daarvan afwijken, zoals Rosdolsky stelt. De wijze
waarop 'het kapitaal in het algemeen' zelf als realiteit bestaat ligt veel meer in
dezelfde orde van kategoriean als 'abstrakte arbeid', 'ruilwaarde als zodanig'. Die
kategorieen kunnen enerzijds louter abstrakte voorstellingen zijn, maar bestaan
ook als zogenaamde 'konkrete abstrakta', namelijk bijvoorbeeld als ongeschoolde
arbeid en geld. Zulke konkrete abstrakta drukken beslist niet het ware wezen van
de maatschappelijke arbeid of van de warenproduktie in zijn totaliteit uit.

7.2.1. De betekenissen van de uitdrukking 'Das Kapital im allgemeinen'
We bekritiseerden hierboven Rosdolsky's

identifikatie van de begrippen 'Gesamt-

kapital' en 'het kapitaal in het algemeen als een rejel bestaand iets'.
De vraag is, wat Marx precies onder dat 'kapitaal in het algemeen' als bijzondere
bestaanswijze naast andere bestaanswijzen bedoelde. We zijn van mening, dat
het niet gaat om de totaliteit van alle kapitaal van een maatschappij, dat dan volgens een of ander wezensbegrip vanuit zijn innerlijke natuur zou worden begrepen. De voorbeelden die Marx in de eerste tekst geeft wijzen reeds in een andere
richting: hij spreekt van bankkapitaal, over kapitaal dat bestaat in een bepaalde
vorm, wel onderscheiden van andere vormen. Het probleemisdan, waarin het algemene karakter van die vorm bestaat, waardoor deze vorm zich onderscheidt
van de 'Form des Besondern und Einzelnen'. In de tweede tekst spreekt Marx
niet direkt over een dergelijke bijzondere vorm van kapitaal. Hij zegt daar, dat
wanneer we het kapitaal in het algemeen beschouwen, dit niet zonder meer een

abstrakte voorstelling is, omdat het begrip van het kapitaal, wanneer dit is gekonkretiseerd, het begrip van verschillende soorten van kapitaal, van klasse-onderscheidingen en dergelijke impliceert. Hij doet hier geen uitspraak over het abstrakte karakter van een bepaalde reele vorm van kapitaal, maar over de aard van
wetenschappelijke begrippen.
Behalve de voorbeelden die Marx in de eerste tekst noemt geeft ook de kontekst
waarin die tekst staat een duidelijke aanwijzing voor de betekenis van dat kapitaal in het algemeen, dat als bijzondere vorm bestaat.
De tekst is slechts een tussenopmerking naar aanleiding van een passage waarin
Marx spreekt over drie vormen die het geld als kapitaal kan aannemen.
De eerste vorm van geld als kapitaal is de uitdrukking van meerwaarde die uit het

produktieproces voortkomt in de vorm van winst. De tweede vorm is geld dat
wordt uitgegeven (geruild) voor grondstoffen, instrumenten en arbeidskracht.
Zijn geldvorm verliest het in die ruil, maar moet door de verkoop van de produkten weer worden terugverkregen. Deze geldvorm van kapitaal noemt Marx 'circulerend kapitaal', dat onderscheiden is van het 'vaste kapitaal', dat wil zeggen, ka235

pitaal zoals dat bestaat, belichaamd is, in de gebruikswaarden die in het produktieproces worden gekonsumeerd. De derde vorm is geldkapitaal, dat niet tegen
andere waren geruild wordt en dan weer geld wordt, maar dat 'in de vorm van
de
zich op zichzelf betrekkende waarde tot waar wordt' (21), dat wit zeggen, geld
dat in zijn gebruik als geld zelf kapitaal is ofwel geld dat zonder van vorm te
veranderen (buiten de cirkulatie om) winst oplevert. In konkreto
gaat het hier
vooral om geld dat door uitlenen rente of dividend en dergelijke oplevert. Nu is
dat alleen mogelijk indien er ook werkelijk meerwaarde wordt
geproduceerd.
Rentedragend kapitaal veronderstelt daarom niet alleen in theorie beide andere
vormen van kapitaal maar veronderstelt dat ook in werkelijkheid geld tegen bijzondere waren wordt geruild. Rentedragend kapitaal verondersteld derhalve een
ander zelfstandig bestaand kapitaal, dat in de vorm van geld aan de
warenproduktie en warenruil gebonden is. Daarom stelt Marx:
'Deze derde vorm veronderstelt het kapitaal in de voorgaande vormen en
vormt tegelijk de overgang van het kapitaal naar de bijzondere kapitalen,
de reele kapitalen; want nu, in deze laatste vorm,
blijkt uit het begrip van
het kapitaal, dat het zich reeds in twee kapitalen met een zelfstandig bestaan splitst' (22).
Wanneer we van hieruit de eerste tekst interpreteren, leidt dat tot de volgende
konklusies. De boven onderscheiden vormen die het geld als kapitaal
kan aannemen, zijn onderscheidingen, die aan het algemene begrip van het kapitaal als
zodanig inherent zijn, ofwel uit het begrip van het kapitaal zel f kunnen worden
ontwikkeld, evenals het aan het kapitaal als zodanig inherent is, dat het zowel de
vorm van waren als van geld kan hebben. Maar kapitaal in de vorm van waren is
niet gebruikswaarde zonder meer, maar gebruikswaarde in onderscheid tot
geld,
o fwel kapitaal dat als vormbepaling heeft, dat het niet geld is. Zo bepalen die
begripsonderscheidingen elke vorm van kapitaal, hetzij als positieve hetzij als
negatieve bepaling: bank-kapitaal bijvoorbeeld is als zodanig niet cirkulerend en
zolang het kapitaal cirkuleert bestaat het nog niet of niet meer in zijn specifieke
vorm als winst. Dit zijn aldus begrippelijke onderscheidingen, die tesamen het
begrip van het kapitaal in het algemeen vormen (zoals bijvoorbeeld de begrippen
man en vrouw tesamen het begrip 'mens' vormen; 'mens' is dan niet een
'dunnere', maar een 'vollere' abstraktie, die beide andere bepalingen in zich verenigt,
en die afzonderlijk als abstrakte nadere bepalingen
van dat begrip gelden (als zijn
'begrippelijke momenten'). Op deze wijze wordt het aanvankelijk eenvoudig-abstrakte begrip van 'het kapitaal' tot een meer vollere abstraktie, een meer konkreet gedachten-geheel ontwikkeld.
Nu zegt Marx echter dat het kapitaal in het algemeen in tweede instantie in onderscheid tot de bijzondere reale kapitalen zelf een retel bestaan heeft. We moeten nu ten zeerste bedacht zijn op de equivociteit van de gebruikte terrninologie. Wanneer men dit laatste 'kapitaal in het algemeen' gelijkstelt met het hierboven aangeduide volle abstraktum, dan is de aanname van
Rosdolsky begrijpelijk
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dat Marx hier wil zeggen, dat dat abstraktum in werkelijkheid bestaat als het
'Gesamtkapital'. Maar gezien het verdere verloop van de tekst moet men dan ook
konkluderen, dat dit 'Gesamtkapital' bestaat in onderscheid tot de vele bijzondere kapitalen. De stap naar de stelling, dat dat 'Gesamtkapital' dan het ware wezen van het kapitaal is en de vele kapitalen slechts verschijningsvorm, of dat 'het'
kapitaal op dubbele wijze bestaat, namelijk wezenlijk als totaliteit en 'feitelijk'
als veelheid, als konkurrentie, ligt dan voor de hand. In dat licht leest Rosdolsky
ook Marx' uitspraken, dat hij de wezenswetten van het kapitaal tracht bloot te
leggen: de konkurrentie zou daarom niet het objekt van 'Das Kapital' zijn. Wij
hebben boven hier tegen in naar voren gebracht, dat het kapitaal in het algemeen, dat als bijzondere vorm naast de andere bestaat, de derde vorm is van het
geld als kapitaal. Waarom noemt Marx dat nu echter 'kapitaal in het algemeen' ?
Hiervoor zijn ons inziens twee onderscheiden redenen aan te geven.
Op de eerste plaats lijkt het geldkapitaal in deze derde vorm de onmiddellijke
verwerkelijking van de meest abstrakte begripsbepaling van het kapitaal als zichzelf vermeerderende ruilwaarde; het is kapitaal 'in zijn elementaire vorm'. Een
analoge konstruktie hebben we ook ontmoet in de ontwikkeling van de eenvoudige warenvorm tot geldvorm: het geld gold hier als een bijzondere waar die de
ruilwaarde als zodanig uitdrukte en daarom algemeen equivalent was van de
waarde der waren. Precies zoals het geld uitdrukt wat aan alle waren als zodanig
gemeenschappelijk is - hun ruilwaarde - zo drukt ook dit 'kapitaal in het algemeen' datgene uit wat aan alle verschillende kapitaalvormen gemeenschappelijk
is en hen precies tot kapitaal lijkt te maken: de akkumulatie van waarde door
waarde.
De andere reden voor de algerneenheid van dit kapitaal heeft ook een parallel in
het geld. Evenals in de geldvorm de waarde van de waren zich op dubbele wijze
presenteert, enerzijds in de bijzondere waren, anderzijds in het geld, zo is dat
ook met het kapitaal. Het geld vertegenwoordigt in zijn totaliteit de gehele hoeveelheid van waren. Zo vertegenwoordigt ook een speciaal soort kapitaal - het
(geld)kapitaal dat wordt uitgeleend en rente, dividenden, etc. oplevert - de gehele maatschappelijke rijkdom. Dit algemene kapitaal is daarom niet alleen de
onmiddellijke uitdrukking van het algemene kapitaal-begrip maar is ook de representant van al het kapitaal dat in andere vormen bestaat. Evenals de ruilwaarde
bestaat het kapitaal op dubbele wijze. Dat het bij dit algemene kapitaal of dit
kapitaal in zijn totaliteit niet gaat om het konkrete begrip van het maatschappelijke kapitaal in zijn geheel, maar slechts om een abstrakte representatie, moge
ook duidelijk zijn uit een parallel die Marx trekt tussen 'het kapitaal als zodanig',
dat onverschillig staat tegenover al zijn mogelijke inhoudelijke bepalingen, en
de 'Totalitcit aller Arbeiten' die tegenover dat kapitaal staat. Het gaat dan om de
'indifferente arbeid'. De uitdrukking 'Totalitat' heeft hier dus niet de betekenis
van konkrete eenheid, maar van het geheel zoals dat op een abstrakte wijze bestaat in de totaalsommen van geld en beschikbare arbeidskracht (23).
237

De door Marx onderscheiden drie vormen van geldkapitaal zijn niet alleen begrippelijk onderscheiden. Uit de derde vorm blijkt, dat die verschillende vormen
ook over reeel van elkaar onderscheiden kapitalen verdeeld zijn. Immers, rentedragend kapitaal wordt uitgeleend, het veronderstelt dus een relatie van minstens
twee kapitalisten, zoals ook de ruil twee warenbezitters veronderstelde. In dit
rentedragend kapitaal blijkt ook, dat 'het kapitaal een relatie met zichzelf aangaat'; het gaat hier om een relatie tussen kapitalisten Als kapitalisten en niet
- zoals in de tweede vorm van cirkulerend kapitaal - om een relatie tussen de
kapitalist en warenbezitters (leveranciers van grondstoffen en produktiemiddelen

en arbeiders).
Dat rentedragend kapitaal is uitdrukking van het gehele kapitaalbegrip: maar
daarmee is het ook de meest direkte uitdrukking van de kapitalistische schijn.
Immers, in de rente-vorm lijkt het alsof de meerwaarde voortkomt uit de relatie
van het kapitaal tot zichzelf (24).
De derde vorm maakt onmiddellijk duidelijk, dat dit begrip van dat kapitaal in
zekere zin wel het wezen uitdrukt van het kapitaal als zodanig, maar dan niet het
konkrete wezen zoals dat door de wetenschappelijke analyse moet worden gereproduceerd, maar het schijn-wezen, de objektieve schijn van het kapitaal. Het
rentedragend kapitaal (de totaliteit van aandelen, obligaties, spaartegoeden, etc.)
vertegenwoordigt dan wel het 'Gesamtkapital', maar dan toch zeker niet zo,
dat het ook het konkrete begrip van de kapitalistische produktiewijze als zodanig
tot uitdrukking brengt. Het vertegenwoordigt het, maar is tegelijk ook in werkelijkheid een tegenstelling tot het 'Gesamtkapital', dat als een veelheid van kapitalen in allerlei vormen bestaat. Het onderscheid van de formele eenheid en de
reele veelheid van het kapitaal behoort tot het wezen van het kapitaal zelf; maar
we mogen niet, zoals Rosdolsky doet, die eenheid die louter een formele is en als
een bijzondere vorm bestaat, verwarren met het konkrete wezensbegrip van het
kapitaal in zijn totaliteit.

Het bovenstaande samenvattend kunnen we konkluderen, dat we minstens drie
wijzen moeten onderscheiden volgens welke we in het algemeen over 'het kapitaal' spreken. Op de eerste plaats hebben we het algemene begrip van het kapitaal zoals dat door de arbeid als meerwaarde geproduceerd wordt, vervolgens het
kapitaal zoals dat in een bijzondere vorm als geld gerepresenteerd wordt, en ten
derde het kapitaal zoals dat de totaliteit of de eenheid vormt van alle bijzondere
individueel bestaande kapitaalvormen en kapitaal•delen. Het merkwaardige is
nu, dat ook dat laatste begrip in de werkelijkheid door geldkapitaal geacht wordt
te worden gerepresenteerd: het geld vertegenwoordigt als maatschappelijke realiteit het totale kapitaal. Evenals de eenvoudige waren moet het kapitaal zich
'doppelt setzen' om zich te kunnen 'verwerten'. Het konkrete begrip van het kapitaal in zijn geheel impliceert dus, dat het kapitaal in een dubbele vorm bestaat: enerzijds als veelheid van konkrete delen en soorten van kapitaal, ander238

zijds in zijn het kapitaal in zijn algemeenheid representerende vorm: als bankkapitaal. Het kapitaal als geheel impliceert aldus het reele onderscheid van het
bijzondere en het algemene kapitaal. We stoten daarmee op de dialektische figuur, die we ook aantroffen in Marx' analyse van de staat als de reael onderscheiden representant van het in individuen uiteenvallende volk. Maar daar ver-

bond hij uitdrukkelijk aan, dat het om een valse totaliteit ging en het uiteindelijk niet meer kon zijn dan een reille tegenstelling van twee wezensverschillende
zaken. Hoe zit dat nu met die 'eenheid der tegendelen' in het kapitaal ? Kan het
kapitaal - in tegenstelling tot de staat - wel als totaliteit bestaan, of, met andere
woorden, kunnen we vanuit het dialektische totaliteitsbegrip wel het kapitaal
als een echte eenheid verstaan ? Dat zou toch weI een zeer merkwaardige zaak

zijn !
Volgens Rancitre, die de opvatting van Della Volpe bekritiseert, volgens welke
'Kritik des
Marx in 'Das Kapital' eenzelfde redeneervorm gebruikt als in de
een
het
het
Staatsrechts',
zou
verhypostakapitaal
niet
zo
begrip van
Hegelschen
seerd subjekt zijn als de staat (25). Om deze zaak te verduidelijken zullen we nader ingaan op de wijze waarop Marx de relatie van het kapitaal 'in zijn algemene
bestaanswijze' tot de bijzondere kapitaalsoorten en -delen karakteriseert.

7.2.2. Het kapitaal als zodanig en zijn bijzondere bestaansvormen
Een van de eerste keren dat Marx uitdrukkelijk over de relatie van het kapitaal
in het algemeen en zijn bijzondere bestaansvormen te spreken komt, is bij de
overgang van het begrip van het geld naar dat van het kapitaal. De eerste verschijningsvorm van kapitaal als zodanig is geld (26), maar geld in zijn bepaaldheid van geld en geld als kapitaal zijn verschillende grootheden. Het begrip van
dat onderscheid veronderstelt het begrip van het kapitaal als zodanig, van het
kapitaal in het algemeen, dat niet verward moet worden met de verschijningsvorm van het kapitaal als geld: 'In ieder geval is geld als kapitaal van geld als
geld onderscheiden. De nieuwe hoedanigheid moet ontwikkeld worden. Van de

andere kant lijkt het kapitaal als geld de terugval van het kapitaal in een lagere
vorm. Maar het is slechts zijn beweging in een bijzondere vorm, die reeds als nietkapitaal v66r hem bestaat' (27). Marx konkludeert daaruit, dat daarom in de 10gische ontwikkeling eerst het begrip van het kapitaal als zodanig moet worden
begrepen, alvorens de ontwikkeling van het geld tot kapitaal kan worden voortgezet; want dat laatste moet worden begrepen als een verbijzondering van het
algemene kapitaalbegrip. Eenvoudig weergegeven is de redeneerwijze dus als
volgt: De overgang van geld naar kapitaal of de ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze vanuit het handelskapitaal is een historisch vaststaand
feit. Maar om die overgang te begrijpen, moet men eerste de principes van de
kapitalistische produktie kennen, omdat uit de handel op zich - de warencirkapitaal niet naar zijn eigen aard te verklaren
kulatie met haar waardebegrip
-
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is: 'Het geld als handelsvermogen is louter de bemiddelende beweging tussen
extremen die het niet beheerst, tussen gegevenheden die het niet schept' (28).
Zo wordt eerst vanuit de verhouding van kapitaal (geld) en loonarbeid de overgang van geld tot kapitaal inzichtelijk. Dat wil evenwel niet zeggen, dat volgens
Marx die verhouding zich eerst als maatschappelijke produktieverhouding moet
hebben ontwikkeld alvorens het geld de kapitaalvorm kan aannemen. We zouden
dan in een vicieuze cirkel terecht komen; dat het specifieke van het kapitaal
uit het kapitaal zelf begrepen kan worden wil niet zeggen, dat het kapitaal ook
uit zichzelf ontstaat; de verklaringsgrond, ofwel de sleutel tot het begrijpen van
de geschiedenis, moeten wij niet verwarren met de reele oorzaken van waaruit
zich het kapitaal historisch ontwikkelt. Alleen onder die restriktie is een uitspraak van Marx begrijpbaar dat het begrip van de 'differentie specifica' hier
zowel logische ontwikkeling is, als sleutel tot het verstaan van de historische ontwikkeling (29). Tot zover lijkt de zaak weinig problematisch, ook al wordt ze
wellicht in een te gekompliceerde terminologie en overdreven uitvoerig door
Marx uiteen gezet.
Bij het onderscheid van het begrip van het kapitaal in het algemeen en het begrip
van het kapitaal in zijn bijzondere vormen - waaronder geld als kapitaal - gaat
het in eerste instantie om begrijpelijke, logische, onderscheidingen. Marx zegt
meermalen, dat men voor een juist inzicht in het kapitaal deze logische onderscheidingen niet moet verwarren met de reele onderscheidingen tussen de verschillende kapitalen:

'Het feit dat

de bepaling van 'cirkulerend en vast' aanvankelijk niets anders
is dan het kapitaal zelf onder de beide bepalingen van enerzijds als eenheid
van het proces en anderzijds als een bijzondere fase ervan, het kapitaal zelf
als onderscheid van zich als eenheid - niet als twee bijzondere soorten
kapitalen, het kapitaal in twee bijzondere soorten, maar als verschillende

formele bepalingen van hetzelfde kapitaal -, heeft veel verwarring in de
politieke ekonomie aangericht' (30).
Dat 'kapitaal zelf is het begrip van het kapitaal in het algemeen, welks verschillende bepalingen of onderscheidingen 'slechts als mogelijkheden voor handen
zijn en daarom ook als mogelijkheden zijn opgeheven' (31).

Wat Marx in deze teksten op het oog heeft, is het volgende. Op grond van zijn
begrippelijke analyse van het produktieproces heeft hij aangetoond, dat in het
kapitalistische produktieproces zowel het produkt als ook de daarin belichaamde meerarbeid zich moeten verdelen over een gedeelte dat voor de konsumptie
bestemd is en een gedeelte dat wederom als kapitaal moet worden aangewend
(32). Telkens wanneer een kapitalist waren koopt of verkoop dient hij zich
een gedeelte van de meerwaarde toe te eigenen dat hij als kapitaal kan investeren.
In de ruil vindt deze verdeling van de meerwaarde als reahteit plaats, maar ze ge240

schiedt niet steeds zo, dat elke afzonderlijke kapitalist zich dat gedeelte toeeigent volgens de verhouding, die voor het kapitaal als geheel geldt. Zo kan zijn
kapitaal zich in verhouding tot het gehele kapitaal devaloriseren. Voorzover die
devalorisatie een gevolg is van de reele verdeling van het kapitaal over vele bijzondere kapitalen, behoeft de devalorisatie van het ene kapitaal in verhouding
tot het andere nog geen devalorisatie van het kapitaal als zodanig te betekenen.
Het gedeelte van de meerarbeid dat door het kapitaal als geheel weer in het produktieproces wordt teruggebracht kan gelijk blijven. Daarom behoeven we ons
nog niet met de vele, reele, kapitalen bezig te houden. Maar voor het kapitaal
als zodanig blijft het belangrijk, in welk stadium van het gehele valorisatieproces
het zich bevindt. Door de voortdurende toename van konstant produktiekapitaal
wordt de produktiviteit van de arbeid verhoogd. Het extra gedeelte relatieve
meerarbeid dat daarvan het gevolg is, kan het kapitaal zich slechts in de vorm
van winst toeeigenen, wanneer het voor de cirkulatie ter beschikking is. Zolang
het kapitaal vast ligt, gebonden is aan een bepaalde vorm - het duidelijkst is dat
in de vorm van grondstoffen, produktiemiddelen en dergelijke, maar ook als geld
kan het kapitaal tijdelijk vast liggen -, heeft het aldus gben deel aan die extra

waardevermeerdering. Het capital fixe is derhalve een vorm van het kapitaal als
zodanig, waarin het als zodanig devalueert, niet alleen maar op grond van toevallige marktsituaties. Wanneer het kapitaal echter vanuit zijn vaste vorm weer in
cirkulatie treedt, wordt die devalorisatie als zodanig genegeerd. Wanneer we derhalve het cirkulatieproces van het kapitaal als zodanig begrijpen, dan zijn devalorisatie en valorisatie als een eenheid van twee onderscheiden, elkaar wederzijds
opheffende momenten te vatten, waarin echter de valorisatie het overgrijpende
moment is.
Vanuit het gezichtspunt van het geldkapitaal legt het kapitaal zich vast, wanneer
het gebruikt wordt voor de aankoop van produktiemiddelen, terwijl het kapitaal
gezien vanuit het produktieproces dan juist in cirkulatie treedt: door zich in de
gebruikswaarde van de waren te 'entwerten' produceert het meerwaarde. Cirkuleren tn vastleggen zijn daarom begripsbepalingen of 'mogelijkheden' die aan
het kapitaal als zodanig inherent zijn, niet aan een bepaalde bestaanswijze van
het kapitaal gekoppeld zijn (niet het kapitaal reeel bepalen), maar louter formele
bepalingen zijn:
'Als het alle fasen doorlopende subjekt, als de eenheid in beweging, als de
procesmatige eenheid van cirkulatie en produktie, is het kapitaal cirkulerend

kapitaal;

het

kapitaal

zoals

het

in

elk

van

deze

fasen

is

vastgelegd,

zoals het in zijn onderscheidingen is gesteld, is vast kapitaal ,geengageerd
kapitaal. Juist als cirkulerend kapitaal legt het zich vast en als vast kapitaal

cikuleert het. De onderscheidingen van 'Capital circulant' en 'Capital fixe'
verschijnen daarom aanvankelijk als een vormbepaling van het kapitaal
voorzover het steeds ofwel als eenheid van het proces ofwel als een bepaald
moment ervan verschijnt' (33).
241

Het kapitaal moet in werkelijkheid nu steeds die mogelijke vormen realiseren en
de gerealiseerde vormen opheffen, dat wil zeggen in andere vormen overgaan.
Want zonder die vormveranderingen kan het zich geen meerwaarde toetigenen.
Maar geen enkel kapitaal kan louter en alleen voor zichzelf die vormenveranderingen bewerkstelligen, het heeft daarvoor een uitwisseling met een andere vorm
van kapitaal of met ander kapitaal nodig: geld moet behalve arbeidskracht ook
produktiemiddelen kunnen kopen of in aandelen kunnen worden belegd, terwijl
produktiemiddelen en levensmiddelen door winsten en lonen moeten kunnen
worden gekocht. 'De aan een bepaald produkt gekreaerde meerwaarde vereist de
schepping van de meerwaarde aan een ander produkt, waartegen het geruild
wordt' (34). Kapitaal veronderstelt derhalve steeds het bestaan en de produktie
van andere vormen van kapitaal en van ander kapitaal; dat is iets, dat in het

vollere begrip van het kapitaal in het algemeen ligt geiknpliceerd. Maar ook in het
meest abstrakte begrip van het kapitaal ligt eigenlijk reeds die veelheid, of
minstens de tweeheid, de dubbelstruktuur van het kapitaal vervat, zij het dan
louter als verondersteld, niet als zodanig gesteld, en daarom 'vergeten' of 'opgeheven'.
Het kapitaal is immers gedefinieerd als zichzelf vermeerderende waarde, als produkt van zichzelf. De begripsontwikkeling van het kapitaal naar zijn verschillende vormbepalingen ontvouwt daarom in eerste instantie niets anders dan het begrip van het kapitaal als proces dat, doordat het de verschillende fasen van zijn
ontwikkeling doorloopt, zich als subjekt realiseert en steeds opnieuw herboren
wordt, zicllzelf voedt, etc. Omdat het echter bij die relaties van het kapitaal tot
ander kapitaal nog steeds gaat om het begrip van het kapitaal als zich tot zichzelf
verhoudend subjekt, waarschuwt Marx voortdurend, dat het hier nog niet gaat
om het begrip van de werkelijke veelheid of om de vele kapitalen onderling in
hun konkurrentie, maar om het gehele kapitaal als eenheid gedacht, dat ervan
abstraheert, dat het andere kapitaal ook een werkelijk ander

kapitaal is: 'Het

andere kapitaal is echter steeds weer kapitaal-als-zodanigien we hebben hier met
het kapitaal-als-zodanig te doen, bijvoorbeeld het kapitaal van de hele maatschappij. De verscheidenheid en dergelijke van de kapitaten is hier nog niet voor
ons van belang' (35). En: 'Dat wat zo in het afzonderlijke kapitaal als vooronderstelling verschijnt, namelijk wat wij de konstante waarde noemden, is niets
anders dan dat het kapitaal zichzelf vooronderstelt, dat de kapitalen in de
verschillende takken van industrie elkaar wederkerig als vooronderstellingen en

voorwaarden stellen (...). Dit optreden van de vele kapitalen moet hier de uiteenzetting niet storen. De relatie van de vele zal veeleer pas duidelijk worden nadat
datgene wat ze alle gemeenschappelijk hebben, namelijk kapitaal te zijn, is uiteengezet' (36). De veelheid zoals die in het begrip van het kapitaal als zodanig
ligt geiknpliceerd moeten we dus onderscheiden van de werkelijke veelheid van de
elkaar bekonkurrerende kapitalen. Op het nivo van de verschillende (nationale)
kapitalen keert deze verhouding van eenheid en veelheid weliswaar precies terug.
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Dat betekent echter niet, dat we die reele veelheid als de loutere verschijningsvormen van die innerlijke struktuur moeten beschouwen, maar dat we de problemen, die zich bij die werkelijke veelheid voordoen, slechts vanuit dit begrip naar
hun wezenlijke betekenis kunnen vatten. Het niet kunnen realiseren van de een-

heid zal pas dan voor het werkelijke kapitaal een grens betekenen, die zijn wezen
als kapitaal tegenspreekt.

Op grond van het bovenstaande kunnen we nu de volgende konklusie trekken
voor de betekenis van het kapitaal in het algemeen, dat als een bijzondere reele
vorm bestaat, namelijk het bankkapitaal, in zijn verhouding tot het begrip van
het kapitaal als zodanig.
Het algemene begrip van het kapitaal impliceert zowel eenheid als veelheid. Naar
het moment van de veelheid is het ene (nationale) kapitaal verstrooid in de vele
kapitaalgoederen, inklusief het geld. Onder het gezichtspunt van de eenheid (de
'differentia specifica') verschijnen al die goederen louter als kapitaal, dat wit zeggen als meerwaarde opleverende waarde. Het bank-kapitaal drukt die eigenschap
van het kapitaal uit en vertegenwoordigt daardoor als zodanig al het andere kapitaal ongeacht alle onderscheidingen. Maar zolang het hier nog gaat om louter
formele bepalingen, kleven aan dit begrip van het kapitaal in het algemeen ook
nog alle illusies van de burgerlijke produktiewijze. In de vormbepaling van het
kapitaal als (bank)geld is het kapitaal als het ware weer tot zichzelf teruggekeerd.
Het heeft dan zijn verschillende gedaanteveranderingen doorgemaakt en zijn
verschillende vormen weer van zich afgelegd, ze zijn weer louter 'mogelijkheden
geworden en opgeheven'.
Het zou echter een illusie zijn om de eenvoud en vanzelfsprekendheid van dit
proces van vormveranderingen en de eenvoud van zijn resultaat, waarin het
kapitaal weer in zijn oorspronkelijke gedaante 'te voorschijn komt', te verwarren
met het werkelijke proces. Want in de werkelijkheid komt het kapitaal nooit in
zijn totaliteit tot dit eenvoudige rustpunt, en bestaat het kapit:taI nooit alleen
maar als geld. Geld en de andere vormen bestaan voortdurend naast elkaar en ze
proberen ieder gelijktijdig en in wederzijdse afhankelijkheid ieder voor zich hun
cyclus te doorlopen. Maar met de problematiek die daarmee samenhangt behoeven we ons - zegt Marx - op dit abstrakte nivo, waar we ons nog met het begrip
van het kapitaal in het algemeen ophouden, niet in te laten.
Het begrip van het kapitaal is aldus een abstrakt wezensbegrip, dat enerzijds niet
gelijkstaat met het begrip van een konkreet kapitaal. (Maar het is wel degelijk
mogelijk, dat de individuele kapitalist zijn eigen kapitaal volgens begripsbepalingen van dat abstrakte wezen denkt !). Maar anderzijds is het ook niet het ware
wezensbegrip van het maatschappelijke kapitaal. Als abstrakt wezensbegrip in
de zin van Marx bestaat het ook konkreet, maar dan in een bijzondere vorm,
als bankkapitaal; maar die vorm is ook zelf abstrakt en kan slechts bestaan omdat het kapitaal zich op een dubbele wijze realiseert, namelijk in kapitaalgoede243

ren en geld. Dat er inderdaad een parallel bestaat tussen dit geld, dat het kapitaal
als totaliteit schijnt te representeren en de staat, moge duidelijk zijn. Dat het algemene kapitaal niet alleen maar een begrip is, maar ook nog als abstrakte werkelijkheid bestaat, ligt in het verlengde van Marx' kritiek op het idealistischfetisjistische karakter van de burgerlijke maatschappij. Op die parallel gaan we
nader in in de volgende paragraaf.

7.3. De dialektische tegenspraak is de negatie van het kapitaal als subjekt

In deze paragraaf zullen wij het volgende trachten aan te tonen. Marx spreekt
op twee duidelijk te onderscheiden nivo's over tegenspraken van het kapitaal
met zichzelf. Enerzijds gaat het om tegenspraken die liggen in de orde van de
'reele verschijningsvormen', anderzijds om tegenspraken die aan het wezen van
het kapitaal als zodanig inherent zijn. De relatie tussen die twee nivo's is niet erg
doorzichtig. Vaak wordt er gesteld, dat die werkelijke tegenspraken van 'binnenuit' begrepen moeten worden omdat ze uit het wezen of de natuur van het kapitaal zelf voortkomen. Dat suggereert een eenvoudige positieve verhouding tussen
wezen (natuur) en verschijningsvormen, waarbijhet eerste het begrip van het
tweede uitdrukt (vgl. de opvatting van onder andere Rosdolsky). Marx brengt
echter naar voren, dat de reele verschijningsvorm het wezensbegrip van het kapitaal

tegenspreekt (men vergelijke de uitvoering bediskussieerde problematiek

over het tegenspraken tussen de arbeidswaardeleer als wezenswet en de leer van
de prijsvorming als de theorie van de werkelijke verschijningsvorm van de waarde (37)). Wij sluiten in onze interpretatie aan op de gedachte dat er in Marx'
theorie een tegenspraak wordt gesteld tussen wezen en verschijning, maar wij zijn
van mening dat het stellen van die tegenspraak opzettelijk bedoeld is en niet als
een ongewilde inkonsistentie van de theorie moet worden opgevat. We geloven
dus niet, dat Marx' begrip van het kapitaal als zodanig een positief wezensbegrip
is, dat de reale tegenstellingen zonder meer reflekteert, of hen op een meer
wezenlijke manier begrijpt of een algemeen begrip is van waaruit het begrip van
de reale tegenstellingen positief ontwikkeld kunnen worden. Maar met die
positiebepaling hebben we de aard van die tegenspraak nog niet nader doorzien.
De tegenspraak tussen wezen en verschijningvorm is zo komplex, omdat ze enerzijds zo direkt verbonden is met de zogenaamde 'idealistische illusie' omtrent de
aard van begrippen en anderzijds, omdat in de ekonomische verhoudingen van de
kapitalistische warenproduktie er een reele grond voor die music bestaat: het wa-

renfetisjisme, de schijnbare eenvoud van de warenwet, de abstrakte arbeid, de
verzelfstandiging van het kapitaal in geld enz.
De stellingname die wij in het volgende willen adstrueren, kunnen wij als volgt
schematiseren:
a) Voor Marx bestaat er gddn tegenspraak tussen het konkreet-wetenschappehjkebegrip en het reale objekt dat het tot begrip brengt. Hun onderscheid
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b)

c)

is niet dat van een tegenspraak, maar van een anderszijn, tot andere (onto-)
logische nivo's behoren.
Voor Marx bestaat er wel een tegenspraak tussen het abstrakte wezensbegrip van het kapitaal en het kapitaal zoals het werkelijk is. In die zin is er
een tegenspraak tussen begrip en werkelijkheid van het kapitaal. Het gaat
hier echt om een tegenspraak en niet om een onderscheid of zelfs een tegenstelling tussen de abstraktheid van algemene begrippen enerzijds en
de konkreetheid van de reele werkelijkheid anderzijds, zoals die voor elk
theoretisch begrip min of meer geldt. Die tegenspraak is niet van louter 10gische en algemeen-theoretische aard, maar moet begrepen worden als een
tegenspraak van het re8le kapitaal zelf als schijnwezen.
Voorzover die tegenspraken van het vorige soort (b) aan het begrip van het
kapitaal ontwikkeld worden, zijn zij van louter theoretische aard; maar zij

zijn desondanks uitdrukkingen ('weerspiegelingen'; wij zouden hedentendage wellicht zeggen: de geeigende symbolen of verwijzingen) van de reele
tegenstellingen binnen de kapitalistische produktiewijze. Dat deze het karakter van tegenspraak aannemen vindt zijn grond niet in de logische aard
van de begripsbepalingen, maar in het feit dat het kapitaal de tegenstelling
van kapitaal en arbeid als fundament veronderstelt en tegelijk steeds tracht
op te heffen. Zonder het begrip van die reale tegenspraak blijven de wezenslogisch ontwikkelde tegenspraken louter theoretisch en daarom ook
geen werkelijke tegenspraken, maar abstrakte onderscheidingen.

d)

Het konkreet-wetenschappelijke begrip van het kapitaal nu, begrijpt de tegenspraken van het reele kapitaal, het doorziet de aard van de tegenspraken tussen het abstrakte begrip en het werkelijke kapitaal en is zelf in tegenspraak met het abstrakte begrip, voorzover dit als het begrip van het
werkelijk kapitaal wordt opgevat; het weerspreekt het kapitaal als idee.

Samenvattend kunnen we stellen, dat het konkrete begrip de reale tegenspraken
begrijpt (wat dit begrijpen zelf naar zijn aard is, wordt door Marx niet of nauwelijks bereftekteerd; hij veronderstelt het als vanzelfsprekend en geeft er geen
epistemologische verheldering over), en tegelijk het illusionair-abstrakte begrip
tegenspreekt, opheft en vernietigt door het als illusie te ontmaskeren. Maar deze
'dialektische' tegenspraak is niet die van een ontwikkeling van dat abstrakte be-

grip zelf en vanuit zichzelf; juist die opvatting van het begrip als subjekt wordt
ontkend. Daarom kunnen we ook zeggen, dat Marx' begripsdialektiek (of de
illusie daarvan als een zich vanzelf voortbewegend proces) zijn einde vindt in
liet konkrete begrip van het werkelijke kapitaal (de 'besondere' en 'einzelne'

kapitalen).
Weliswaar geeft Marx' spreekwijze vaak aanleiding tot een andere duiding, die
Suggereert dat de reele tegenspraken w81 uit het abstrakte begrip moeten worden
afgeleid. Die spreekwijze geeft dan aanleiding tot de door ons a fgewezen inter245

pretatie van Marx' dialektiekbegrip, als zou dit een teleologie in de geschiedenis
zel f re flekteren. Een goed voorbeeld daarvan is een veel geciteerde passage,
waarin Marx zegt, dat de verhouding van bijzondere en algemene bepalingen de
ideele uitdrukking zijn van de werkelijke beweging, en dat uit hun begrip de latere verhoudingen (ongetwijfeld doelt hij hiermee op het begrip van de reele tegenstellingen tussen de verschillende bijzondere kapitaalvormen) bezien moeten
worden. Marx voegt daaraan dan toe: 'dit dialektische ontstaansproces is slechts
de idee'le uitdrukking van de werkelijke beweging waarin het kapitaal ont-

staat' (38).

De tekst is echter ook zo te lezen, dat Marx zegt dat het dgemene kapitaalbegrip, wit het wetenschappelijke waarde hebben, reeds de verklaringsgrond van de
tegenspraken moet bevatten, die voor het werkelijke kapitaal bepalend zijn. Dat
de tegenspraken uit het begrip worden afgeleid, is dan slechts schijn; precies dat
wil de tekst ons inziens onder woorden brengen. Duidelijker komt dat naar voren
in de volgende uitspraak: 'In het eenvoudige begrip van het kapitaal moeten op
zich de tendenzen zijn vervat, die tot een toenemende beschaving enz. voeren;
deze moeten niet zoals in de voorafgaande ekonomieen louter als uitwendige gevolgen verschijnen. Evenzo geldt, dat de tegenspraken, die later vrijkomen reeds
als latent in hem moeten worden aangetoond' (39).
In deze tekst wordt niet over de aard van het begrip of begripsontwikkelingen, of
over de verhouding begrip en werkelijkheid in epistemologische zin gesproken.
Het 'moeten' duidt op een methodisch voornemen: het algemene kapitaalbegrip
moet zodanig worden gekonstrueerd, dat het de tegenspraken binnen het kapitalisme als wezenlijk kan doorzichtig maken. Maar dat betekent niet, dat daarmee ook gezegd is, dat het kapitaal een wezenseenheid zou bezitten waaruit dan
de tegenstellingen voortvloeien als een soort emanaties.

Uit het feit dat Marx stelt, dat de latere, reele kontradikties van het kapitaal van
binnen uit, vanuit de natuur van het kapitaal moeten worden begrepen, en dus
in het algemene wezensbegrip van het kapitaal moeten zijn inbegrepen, moeten
wij konkluderen, dat Marx daarmee impliciet stelt, dat het algemene wezensbegrip, precies voorzover het het kapitaal als eenheid of als totaliteit voorstelt,
een sch,ingestalte van het kapitaal is (40).
De eenheid van het kapitaal kan louter in de voorstelling, als formele(abstrakte)
eenheid van het begrip, bestaan, maar staat in tegenspraak tot de reele verhoudingen in de kapitalistische produktiewijze. In de verdere ontwikkeling van de
theorie wordt dan steeds meer duidelijk, dat de onderscheidingen die binnen dat
algemene kapitaalbegrip vallen, niet louter interne kontradikties of mogelijkheden zijn, die in het begrip kunnen worden opgeheven, maar dat ze de begripsmatige uitdrukking zijn van reele tegenspraken, die de voorstelling van het kapitaal
als totaliteit meer en meer als een louter gedachte eenheid onthullen. We moeten
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de ontwikkeling van de theorie dan ook niet zien als een soort immanente begripsontwikkeling volgens welke de konkretisering van het begrip voortvloeit uit
de interne tegenspraken van het begrip, maar eerder als een soort ' therapeutische
methode', volgens welke Marx begrippelijke onderscheidingen op spekulatieve
wijze tot tegenspraken ontwikkelt en dan als het ware korrigerend optreedt door
te laten zien, dat die tegenspraken alleen daarom echt iets betekenen, omdat ze
de reele tegenspraken van het kapitaal veronderstellen en symptomatisch uitdrukken. Op die wijze wordt langzamerhand het louter theoretische karakter
aan de begripsontwikkeling ontnomen, en met het begrip van het werkelijke kapitaal groeit ook het inzicht in de aanvankelijk ondoorzichtige relatie van de begrippelijke voorstelling en het redle objekt. (Daarop sluit ook Marx' opmerking
aan dat hij geen methodologische inleiding aan 'Zur Kritik der politischen
Okonomie' wilde doen voorafgaan, omdat de lezer eerst zelf nog tot het begrip
van het resultaat moet worden gevoerd !).

Vanuit deze benadering willen we dan ook teksten interpreteren als:
waarvan
'De tegenspraak tussen de produktie en het valorisatieproces
liet kapitaal naar zijn begrip de eenheid is - moet nog immanenter gevat
worden dan louter als de onverschillige ('gleichgultige'), schijnbaar onafhankelijke verschijning van de afzonderlijke momenten van het proces of
veeleer, van de totaliteit van processen tegenover elkaar' (41).
De uitdrukking 'gleichgultig' is lastig te vertalen; ze heeft de betekenis van: naast
elkaar bestaand zonder wezenlijke betrokkenheid, in louter uitwendige relaties
op elkaar betrokken. De tegenstellingen die met dit naast en na elkaar voorkomen gegeven zijn, lijken dan geen tegenspraken die aan het kapitaal als zodanig
inherent zijn. Betekent dat nu, dat Marx met dat immanenter verstaan van de
tegenspraak bedoelt, dat die 'Gleichgultigkeit' maar schijn is ? Die konklusie lijkt
te voorbarig. De onverschilligheid waarmee twee zaken op elkaar betrokken zijn
-

kan een wezenlijke verhouding zijn, voorzover het gaat om een betrokken zijn

op elkaar Als onafhankelijken, waarin elk alleen wezenlijk op zichzelf betrokken
is. Vanuit dat opzicht verschijnen dan de onderlinge relaties als toevallig, van externe aard, elkaars wezen niet rakend. Om te verstaan wat Marx met dat 'meer
immanent vatten van de tegenspraak' bedoelt, is daarom het volgende van
belang.

Het begrippelijk onderscheid van inwendige en uitwendige relaties en tegenstellingen kan gemakkelijk tot verwarring leiden, omdat bij wisseling van gezichtspunt de verhouding van inwendig en uitwendig ook kan wisselen. Verschijnselen
staan in relaties van uitwendigheid tot elkaar, wanneer zij als eigenstandige zaken
bestaan en als zodanig met elkaar in wisselwerking staan, met andere woorden,
wanneer zij niet als momenten van een wezenlijke, reeel bestaande eenheid of
totaliteit bestaan. Nu lijkt het zo, dat Marx beweert, dat de verhouding van de
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verschillende kapitaalvormen en processen die het kapitaal doormaakt slechts
aan de opperviakte in uitwendige relaties tot elkaar staan, dus ook, dat het kapi-

taal zo verschijnt vanuit een oppervlakkig, uitwendig gezichtspunt, dat niet tot
het wezen van de zaak doordringt.
Vanuit een dieper inzicht zouden die relaties echter begrepen worden als vanuit
het wezen van het kapitaal zelf voortkomend. Tot op bepaalde hoogte is dat ook
wel juist, getuige een uitspraak als: 'Begrippelijk is de konkurrentie niets anders
dan de innerlijke namur van het kapitaal, zijn wezenlijke bepaaldheid, verschijnend en gerealiseerd als wisselwerking tussen de vele kapitalen ten aanzien van
elkaar, de innerlijke tendens als uitwendige noodzakelijkheid' (42). Die verhouding van innerlijk wezen en uitwendige verschijning blijkt echter gekompliceerder, wanneer we Marx' kritiek op Ricardo en Sismondi op dit punt nader beschouwen. Hij zegt, dat Ricardo, die de produktie als onmiddellijk identiek
opvat met de 'Selbstverwertung' van het kapitaal en zich daarom weinig be-

kommert om de beperkingen die het kapitaal in de cirkulatie en de konkurrentie ontmoet, het positieve wezen van het kapitaal juister en dieper heeft begrepen dan Sismondi, die de nadruk legt op die beperkingen, ofschoon deze laatste
de geborneerdheid van de kapitalistische produktiewijze en haar negatieve eenzijdigheid dieper begrepen heeft: 'De eerste begreep beter zijn universele tendens, de tweede zijn bijzondere beperktheid' (43). Beide auteurs schieten blijkbaar in hun begrip van het kapitaal tekort. Zowel het begrip van het kapitaal
als innerlijke eenheid als het begrip van het kapitaal als beperkt door uitwendige
tegenspraken zijn eenzijdig. Maar waarschijnlijk moeten wij stellen, dat beide begrippen in de grond op hetzelfde wezensbegrip van het kapitaal teruggaan: of
men nu de uitwendige beperkingen van het kapitaal benadrukt of veronachtzaamt, in beide gevallen veronderstelt men dat ze aan het kapitaal uitwendig,
toevallig, zijn en veronderstelt men een kapitaalbegrip dat die beperkingen als
uitwendige tegenspraken in principe uitsluit of behoort uit te sluiten (Sismondi
behoort tot de utopisten, die niet zozeer het kapitaal zelf opgevat als produktiemiddel - maar de kapitalisten willen laten verdwijnen (44)).
Wanneer Marx nu stelt, dat wij de tegenspraken van het kapitaal als wezenlijke
tegenspraken moeten opvatten, dan bedoelt hij een geheel ander wezensbegrip
dan datgene waarvan Ricardo uitgaat. Het gaat hier om eenzelfde gedachte als
wanneer Marx stelt, dat het kapitaal wezenlijk kapitalist is, dat wil zeggen de
klassentegenstelling tussen kapitalisten en arbeiders veronderstelt. Dat moet niet
worden opgevat als zou uit het abstrakte wezensbegrip van het kapitaal zijn
personifikatie tot kapitalist begrepen kunnen worden; dat is mystifikatie (45).
Het betekent veeleer, dat men het kapitaal niet konkreet genoeg begrijpt, wanneer men die klassentegenstellingen er niet in heeft verdiskonteerd. En wanneer
we de tegenspraken van het kapitaal meer immanent, vanuit het wezen van het
kapitaal moeten begrijpen, dan betekent dat niet, dat we het wezensbegrip A la
Ricardo beter moeten doordenken om er die tegenspraken in terug te vinden,
-
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maar dat we er een ander wezensbegrip voor in de plaats moeten stellen, van
waaruit die tegenspraken niet meer als louter toevallige verschijnselen van het
kapitaal naar voren komen. Maar daarmee komt Marx voor het zuiver logische
probleem hoe het mogelijk is het kapitaal tegelijk als totaliteit op te vatten dn als
wezenlijke tegenspraken insluitend. Marx 'lost dit op' door het abstrakt-algemene begrip van het kapitaal als een loutere abstraktie en het reale kapitaal
wezenlijk als veelheid van verschillende vormen van het kapitaal en van elkaar
bekonkurrerende kapitalen op te vatten. Zo wordt herhaaldelijk door hem gesteld, dat het reele kapitaal slechts bestaat als vele kapitalen: 'Kapitaal bestaat
en kan slechts bestaan als veel kapitalen en zijn zelfbepaling verschijnt daarom
als wisselwerking tussen deze ten aanzien van elkaar' (46).
Die wisselwerking is dus het eerste konkrete begrip van het reael bestaande

kapitaal (47).

In hoeverre is dit nu een oplossing van het logische probleem om een begrip te
denken dat zijn eigen tegenspraak insluit ? De oplossing is daarin gelegen, dat
Marx de aard van het begrip 'verandert', of liever, pas nu laat zien, dat het alhet aanvankegemene begrip van het kapitaal anders moet worden verstaan, dan
van
worden
ontdaan
zijn idealislijk zou kunnen zijn opgevat. Het begrip moet
begrip
ook
een redle
abstrakte
het
eenheid
van
tische illusies, als zou de formele
Marx'
die
begrip van
eenheid van zijn materieel objekt impliceren. Op
wijze ligt
het wezen van het kapitaal niet in het verlengde van Hegels begripsopvatting,
maar is ze er de 'omkering' van. De logische tegenspraken van het kapitaalbegrip
worden in het geheel niet binnen het begrip - op logisch nivo - opgelost of opgeheven, maar worden door Marx als tegenspraken gehandhaafd. En ze kunnen
ook theoretisch gezien blijven staan, omdat ze niet meer zijn dan reflexieve weergaven van werkelijke tegenspraken tussen verschillende zaken, die slechts in gedachte een identieke eenheid zijn. De tegenspraken komen niet uit het begrip
voort, ze weerspreken ook niet de aard van het begrippelijk denken als zodanig
- maar hoogstens het begrip opgevat als 'idee', als de wezenseenheid van de
werkelijkheid - en het is dan ook geen zuiver begrippelijke noodzakelijkheid,
dat die tegenspraken zich zouden moeten opheffen.
Daarmee weerspreken we een interpretatie van Marx' dialektiek - in zijn scherpste vorm door K. Hartmann verwoord, maar ook vaak, zij het niet steeds bewust,
door vele marxisten - die Marx' theorie van de opheffing van het kapitaal ziet
als het al of niet gewilde produkt van de filosofisch-spekulatieve dialektiek-opvatting. Het kapitaal zou zich moeten opheffen, omdat het een onwezen is, omdat het niet aan zijn begrip beantwoordt, omdat het tegenspraken in zich sluit.

Maar bij Marx is het geenszins zo, dat het begrip van de tegenspraak als zodanig
zijn opheffing impliceert. Dat is slechts zo in de hegeliaanse logika, waar 'de' tegenspraak wordt opgevat als tegenspraak met zichzelf. We komen hier op terug
in hoofdstuk 9.
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lijkt het alsof wij met deze gedachtengang en konklusies wel erg ver
van de teksten van Marx zelf afwijken of er teveel inleggen. Laten wij daarom
nog enige teksten aanvoeren, die onze interpretatie kunnen ondersteunen of in

Misschien

ieder geval
plausibel maken, dat dergelijke overwegingen minsten impliciet
in Marx' kapitaalbegrip zijn vervat. De hierboven geciteerde tekst, waarin Marx
over het immanenter verstaan van de tegenspraak van produktie en valorisatieproces spreekt, zal dan ook duidelijker worden.

In de uitvoerige analyses waarin Marx het algemene begrip van het kapitaal ontvouwt staat vooral het onderscheid van produktieproces en cirkulatieproces
centraal. Het algemene begrip is aldus eenheid van onderscheiden momenten. Op
grond van het onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde wordt dat onderscheid zelf tot tegenspraak in zich ontwikkeld: 'Precies beschouwd verschijnt
namelijk het valorisatieproces van het kapitaal tegelijk als het proces van zijn
devalorisatie' (48). Bedoeld is: orn als geldwaarde te kunnen akkumuleren,
moet het kapitaal in het produktieproces zijn ruilwaarde-karakter verliezen en
gebruikswaarde worden; het moet hier namelijk als grondstof, als machine,
als fysieke arbeid een bepaald konkreet produkt tevoorschijn brengen, hetgeen
in strijd is met zijn natuur als cirkulerend kapitaal, dat voortdurend in de cir.
kulatie wil zijn om te akkumuleren. Die tegenspraak lijkt louter begripsmatig
te zijn ontwikkeld. Op een gegeven moment nu konkludeert Marx: 'Hier - waar
het algemene begrip van het kapitaal wordt uiteengezet - komt het er op aan,
dat het kapitaal deze eenheid van produktie en valorisatie niet onmiddellijk is,
inaar slechts als een proces, dat aan voorwaarden is gebonden en, zoals bleek,
aan uitwendige voorwaarden' (49). Voor een helder begrip van deze tekst moeten we een korte exkursie maken.
Het algemene begrip van het kapitaal als zichzelf vermeerderende waarde wordt
in een drietal 'etappen' door Marx ontwikkeld. Die etappen kunnen wij aanduiden met de namen a) geld-waren-cirkulatie; b) produktie van kapitaal; c) cirkuleren van kapitaal. Iedere volgende etappe is een vollediger onwikkeld begrip dan
de voorafgaande(n) en impliceert die voorafgaande(n) als een begrippelijk moment.

Elk van de drie begrippen drukt de aard van de kapitalistische produktiewijze
als zodanig uit, dus niet slechts een gedeelte ervan. Weliswaar lijkt het vaak
vanuit etappe b) dat de geld-waren-cikulatie en de warenproduktie als twee zelfstandige delen van het ekonomisch proces naast elkaar bestaan en slechts in uitwendige relatie op elkaar zijn betrokken (met name waar de produktie van meerwaarde een arbeidsmarkt veronderstelt.) Maar vanuit de derde etappe wordt
duidelijk gemaakt dat a en b slechts begripsmatige onderscheidingen zijn, dat ze
slechts zelfstandigheden zijn op grond van abstraktie en dat het begrip van elk,
het begrip van de ander impliceert: de universaliteit van de geld-waren-cirkulatie
veronderstelt een kapitalistische produktiewijze en omgekeerd. De cirkulatie van
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het kapitaal is nu het begrip dat die verhouding uitdrukkelijk bereflekteert volbestaat
gens het schema van identiteit in niet-identiteit: het kapitaal als zodanig
alleen maar, wanneer het tegelijkertijd €n cirkulatie van waarde tn produktie
van meerwaarde is. Het wordt dus niet adekwaat gedacht, wanneer men het voorstelt als een opeenvolging of afwisseling van beide momenten (zoals het nog op
de voorafgaande nivo's van a en b kan worden gezien). Het begrip van het kapitaal in het algemeen impliceert, aldus, dat het kapitaal tegelijkertijd in twee vormen bestaat, dat 'het zich dubbel stelt'. De introduktie van de tweeheid of veelheid van het kapitaal is aldus de oplossing van tegenspraken die in het doordenken van de verhouding van de nivo's a en b naar voren kwamen. Maar die oplossing is louter begrippelijk en theoretisch: dat het kapitaal als veelheid bestaat
mag een oplossing zijn voor kontradikties die aan het begrip van het kapitaal
in het algemeen inherent zijn (50), ze is geen oplossing maar juist het oproepen van de kontradikties waaraan elk kapitaal afzonderlijk onderhevig is. We
kunnen ons namelijk wel voorstellen dat het kapitaal van de gehele maatschappij
zich in tweeen verdeelt, maar het begrip van het kapitaal in het algemeen geldt
ook voor elk kapitaal afzonderlijk. Wanneer nu elk afzonderlijk kapitaal tegelijkertijd meerwaarde zou moeten produceren dn in cirkulatie zijn, zou elk kapitaal
zich moeten verdubbelen; en datzelfde zou weer gelden voor elk gedeeld kapitaal, zodat we een eindeloze opdeling van het kapitaal zouden verkrijgen, die het
begrip van het kapitaal als eenheid opheft. Uit het feit dat er in realiteit kapitaal
bestaat kunnen we dan ook niet anders dan e contrario konkluderen, dat elk afzonderlijk bestaand kapitaal zijn idee van de identiteit van cirkulatie en produktie weerspreekt en dat het hoogstens in een opeenvolging van gedaanteveranderingen (de zogenaamde 'omslagen') die een reile tijdsduur impliceert - en niet
louter begripsmatig of logisch van aard is - kan bestaan (51). Maar wat voor
ieder kapitaal afzonderlijk geldt, geldt ook voor het kapitaal in het algemeen,
voorzover dat daar alleen maar een abstraktie van is. De louter formele verdubbeling van het kapitaal, die op louter theoretische wijze tot stand kwam, is
daarom slechts een schijnoplossing. Elk van beide kapitaalvormen kan niet voor
zich blijven bestaan (het zijn slechts abstrakties), maar moet zich in de andere
vorm omzetten en wet volgens een opeenvolging in de tijd en waarvan de tijdsduur door andere dan formeel-begrippelijke bepalingen wordt gekonditioneerd.
Daarom is het 'een proces dat aan uitwendige voorwaarden is gebonden' (52).

Uit deze exkursie blijkt, dat die uitwendige voorwaarden voor het begrip ukwendig zijn, dat wil zeggen voorwaarden en omstandigheden die uit het algemene begrip als zodanig niet zijn af te leiden. De eenheid die het algemene begrip vat, is daarom nog niet het begrip van een werkelijke eenheid van produktie en cirkulatie. Die werkelijkheid bestaat in een proces dat door allerlei buiten
dat begrip liggende omstandigheden wordt bepaald. Door het begrip van eenheid
in onderscheid is dus het werkelijke proces nog niet begrepen, daarvoor is nog
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een andere bemiddeling

nodig (53). De volgende tekst geeft ons een aanwijzing

hoe Marx die bemiddeling denkt:

'De ruilverandertniet de innerlijke voorwaarden van de valorisatie; maar hij
werpt ze naar buiten; geeft hen een zelfstandige vorm tegenover elkaar en
laat zo de eenheid slechts als een innerlijke noodzakelijkheid bestaan, die
zich daarom uiterlijk gewelddadig in krises uit' (54).
De tweede helft van de tekst geeft de sleutel tot het verstaan de gehele passage.
In de ruil - dat wil zeggen daar waar het kapitaal werkelijk bestaat als vele vormen van kapitaal in verhouding tot elkaar: als loon, als arbeidskracht, als handelskapitaal, krediet, grondstoffen, machines, en dergelijke - blijkt de eenheid
van het kapitaal louter als inwendige eenheid te bestaan, dat wil zeggen als begrippelijke, gedachte eenheid. Alleen in de krisesperioden is er ook sprake van
een werkelijke eenheid, die zich dan echter met geweld oplegt, of door geweld
wordt opgeheven (55).
Konkreter betekent dit, dat slechts in de krises de kapitalisten zich als klasse
tegenover het proletariaat opstellen en alle tegenkrachten met geweld onder het
juk van 'het' kapitaal trachten te brengen. Pas in de krises toont zich het ware gezicht van het kapitaal dat zich op gewelddadige wijze als eenheid presenteert.

In de ruil is het kapitaal daarentegen niet werkelijk als eenheid, maar als vele ver.
zelfstandigde kapitaalvormen, dat wil zeggen de werkelijkheid van het kapitaal
is daar de vrije konkurrentie - hetgeen Marx enige zinnen erna uitdrukkelijk
stelt. Daartussen staat dan enigszins kryptisch de volgende tekst: 'Beide zaken
zijn daarom in het wezen van het kapitaal geponeerd: zowel de devalorisatie van
het kapitaal door het produktieproces, alsook de opheffing ervan en het herstellen van de voorwaarden voor de valorisatie van het kapitaal' (56).
Die opmerking wijst erop, dat het gelijk 'entwerten' en 'verwerten', zoals dat in
het algemeen begrip van het kapitaal ontvouwd werd, niet op grond van dat begrip zelf tot het wezen of de natuur van het kapitaal behoort binnen dat begrip zijn ze slechts als onmiddellijke tegenspraak ontwikkeld - maar op grond
van het feit, dat dit begrip het werkelijke kapitaal veronderstelt als veelheid in
ruilrelaties, konkurrentie, krises, en dergelijke. In de ruil blijken niet alleen de
kapitalen, maar ook de begrippelijke momenten van devalorisatie en valorisatie
als produktieproces en cirkulatieproces zelfstandige vormen te bezitten, die in
een uitwendige verhouding tot elkaar staan. Die verwijzing naar de werkelijkheid
inaakt ook, dat het begrip niet louter een onmiddellijke tegenspraak van twee
begripsmomenten blijkt te zijn: 'Entwertung' en 'Verwertung' zijn in het reale
proces niet louter begrippelijk onderscheiden, maar als reEel onderscheiden
-

geponeerd. Wanneer het kapitaal werkelijk tegelijk zich zou kunnen 'entwerten'
en
en 'verwerten', als werkelijke eenheid van
gebruikswaardeproduktie
meerwaardevorming zou kunnen bestaan, dan zou het zijn redle tegenspraken
opheffen. Het dialektisch begrip van het kapitaal als de onmiddellijke tegenspraak met zichzelf heft de reele tegenspraken van ae kapitalistische produktie252

verhoudingen op. Maar dat is nu juist de werkelijkheid op zijn kop gezet ! Het
werkelijke kapitaal als veelheid stelt de grenzen aan de begripsdialektiek. Het
werkelijke kapitalistische produktiesysteem weerspreekt de begripsdialektiek.
Het kapitaal heft zich niet daarom op, omdat het in tegenspraak is met zijn
idee - hetgeen dan weer vanuit de dialektische ontwikkeling van die idee zou
kunnen worden begrepen -, maar het heft zich op indien en omdat het ernaar
streeft zijn ideaal te realiseren (57). En precies dat is wat men kan noemen 'de
dialektiek op haar voeten gezet': het kapitaal kan slechts reael bestaan zolang het
niet beantwoordt aan zijn ideaal van een produktiewijze die al zijn natuurlijke

beperkingen overwint. Toch 'streeft het' naar de realisering van dat ideaal,
maar dat 'streven' is niet dat van een subjekt, van een zichzelf verwerkelijkend
idee, maar bestaat in de 'aussere Notwendigkeit' van de konkurrentie. De konkurrentie is het ware en konkrete begrip van de dialektische tegenspraak: het ene
kapitaal tracht daarin het andere kapitaal te vernietigen en zich als het ene en
enige te valoriseren. Dat ene kapitaal zou dat echter alleen kunnen realiseren
door gewelddadige aktie, want 6lk kapitaal streeft hetzelfde na.

vanzelf op de theorie van de staat, omdat alleen de staat
kwasi-legitiem als een dergelijke onderdrukkingsmacht kan optreden. Maar de
staat als enige kapitalist is geen kapitalistische staat meer. Dat alles lijkt wel erg
op tautologieen te berusten: Marx definieert het kapitaal als konkurrerend.
'Staatskapitalisme' is daarmee een contradictio in terminis, tenzij men daarmee
bedoelt, dat de staat als 'partner' deelneemt in de konkurrentie met andere staten. Hetzou onste ver voeren hier op Marx' theorie van de staat nader in te gaan.

We komen hiermee

Wij verwijzen naar enige recente literatuur (58).
Van belang is wel dat het voor Marx niet louter op grond van de definities van
kapitaal en staat onmogelijk is, dat 6dn kapitaal zich van de staat meester zou
maken en zich tegelijk als kapitaal zou kunnen handhaven. Het kapitaal kan
alleen dan de staat volledig naar eigen hand zetten, indien de kapitalisten een
verbond sluiten en daarmee de onderlinge konkurrentie niet radikaal doorvoeren
(59). Uitschakelen van konkurrentie door monopolievorming is zelf weer een
radikalisering van de konkurrentiestrijd en binnen het kapitalistisch systeem
vinden de monopolies en kartels de staat steeds tegenover zich. Staat en monopolies kunnen alleen weer een uitwendig verbond aangaan tegenover andere
kapitalen, met name in het buitenland.
Weliswaar schept de konkurrentie de voorwaarde voor een algemene ontplooiing van de maatschappelijke produktiekrachten en daarmee voor de zelfontplooiing van de echt menselijke subjektiviteit als macht binnen de natuur over de
natuur. Maar onder kapitalistische verhoudingen kan dat nooit werkelijkheid
worden. De gewelddadige aktie waardoor althans iets van die mooie idee van het
kapitaal kan worden gerealiseerd - maar dan niet meer die idee in haar vervreemde gedaante van het kapitaal als subjekt - is de revolutie van het proleta253

riaat. In die revolutie wordt de kapitalistische produktieverhouding met het
kapitaal als schijn-subjekt vernietigd, dat is immers 66n en hetzelfde. De revolutie
is daarmee de eerste stap op de weg naar de realisering van 'de ware idee', namelijk de beheersing van de produktieverhoudingen door de mens zelf als maatschappelijk wezen (60). Op de vraag in hoeverre hier toch weer niet een filosofiscIt realisme (dus: idealisme) achter steekt, komen we later nog terug (61).
Aldus menen wij te mogen konkluderen dat aan de geldigheid van het algemene
kapitaalbegrip wezenlijke grenzen zijn gesteld en dat de idee van het kapitaal volgens welke het die grenzen overstijgt een onwaar begrip is. In die zin is ons inziens ook de volgende tekst te interpreteren:
'Uit het feit echter, dat het kapitaal al dergelijke grenzen als beperkingen
stelt en ze daarom idetel overschrijdt, volgt geenszins, dat het ze retiel
overwonnen heeft; en omdat al dergelijke beperkingen zijn bestemming
tegenspreken, beweegt zijn produktie zich in tegenspraken, die voortdurend overwonnen, maar evenzo voortdurend geponeerd worden' (62).
Vanuit de idee van het kapitaal als onbegrensde valorisatie en akkumulatie (zijn

'bestemming') geldt elke begrenzing van zijn mogelijkheden als louter te overwinnen drempel. Maar met die idee is nog geen enkele drempel, laat staan de
begrensdheid van het kapitaal overwonnen. Dus: als idee is het kapitaal door
geen enkele bijzondere werkelijkheid begrensd, het is algemene beweging en
groei, maar in werkelijkheid stuit het voortdurend op belemmeringen die het
(nog) niet overwonnen heeft. Zo'n onderscheid van idee en realiteit zou men
voor ieder groeiproces naar voren kunnen brengen, het is als het ware aan het begrip van elk organisch leven inherent. Maar voor levende wezens is het toch geen
tegenspraak met hun 'bestemming', dat ze door materidle omstandigheden worden bepaald, dat ze zich in bijzondere gestalten, daden en eigenschappen moeten
uiten; hun bestemming is met andere woorden niet abstrakt-algemeen, maar impliceert hun bijzondere einddoel. De bestemming van het kapitaal is echter de
onbegrensde akkumulatie, het is niet een bepaaide bestemming en daarom ook
niet een 'entelechie', die het kapitaal tot een einddoel voert. Wanneer wij ons
echter toch die idee als een soort drijvend beginsel, als een ziel voorstellen, dan

levert het ons uiteindelijk de voorstelling van de kapitalistische produktie als
'schlechte Unendlichkeit', als doelloze en tegen iedere inhoud zich verzettende
zuiver kwantitatieve beweging. De tekst zegt dan, dat voorzover het kapitaal
bepaalde beperkingen overwint en aldus iets van zijn ideaal zou realiseren, dit
niet tot een werkelijke overwinning van zijn begrensdheid leiden kan. Die hele
idee is daarom een kontradiktie, een zuiver theoretische voorstelling (63).
De tekst gaat als volgt verder:

'Meer nog, de universaliteit waarnaar het kapitaal onophoudelijk streeft,
vindt beperkingen in zijn eigen natuur, die op een zeker nivo van zijn ontwikkeling het kapitaal zelf als de grootste beperking van deze tendens
zullen laten kennen, en die daarom voortstuwen tot de opheffing van het
kapitaal door zichzelf.
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Dit is als volgt te parafraseren: de universaliteit waarnaar het kapitaal streeft is

de werkelijkheid van het kapitaal als idee. Het werkelijke kapitaal kan daar
echter nooit aan beantwoorden, omdat het zijn reale natuur tegenspreekt. Wanneer we namelijk de idee van het ene kapitaal, als voortdurend zijn beperkingen

overwinnend, konkreet vervolgen, dan blijkt dat op een bepaald moment van zijn
reele ontwikkeling die door het kapitaal ontkende realiteit een zodanige beperking voor het kapitaal betekent, dat het zichzelf opheft. De idee onthult zich in
de konkrete analyse van de ontwikkeling van het kapitaal dan ook als niet waar,
niet werkelijk, maar als schijnwerkelijkheid; ze poneert een ideaal, waaraan de
werkelijkheid van het kapitaal wezenlijk niet beantwoordt.
We hebben gezien, dat het kapitaal als idee al zijn beperkingen tracht te overwinnen ('Jede Grenze ist und muss Schranke for es sein'), dat het van daaruit al
zijn beperkingen als louter natuurlijke, historische, uitwendige beschouwt. In
bovenstaande tekst wordt blijkbaar over een aan het kapitaal imrnanente grens
gesproken, die de idee van het kapitaal weerspreekt. Het wetenschappelijkekonkrete-begrip van het kapitaal is nu het begrip van die immanente grens, die
niet inherent is aan het kapitaal als abstrakt idee, maar aan het kapitaal als realiteit.

De bovenstaande analyse hebben wij in de titel van deze paragraaf in een korte
stelling samengevat: De dialektische tegenspraak is de negatie van het kapitaal
als subjekt. Die stelling heeft meerdere betekenissen. In de eerste plaats zegt ze,
dat het kapitaal in werkelijkheid niet 6dn subjekt is, maar een veelheid van subjekten (kapitalisten), die staan onder de uitwendige wetten van de konkurrentie,

die hen dwingt tot akkumulatie van hun privdkapitaal, tot strijdige relaties met
hun klasse-genoten en tot uitbuiting van de arbeidersklasse. Ze betekent ook, dat
wanneer het kapitaal 'zich oplieft', het dat niet echt zelf doelt als subjekt, als
een wezen dat zijn eigen bewegingen beheerst; de opheffing van het kapitaal is
juist de ontkenning dat het subjekt is. Men kan ook zeggen, dat in het konkrete
begrip van het kapitaal het subjekt-zijn van het kapitaal is opgeheven. In die zin
is Marx' begrip van het kapitaal ook de theoretische uitdrukking van de opheffing van het kapitaal door het proletariaat, dat wezenlijk uitwendig is aan het kapitaal en alleen op die dubbelzinnige wijze tot het 'innerlijk wezen' van het kapitaal behoort (64). Maar men mag niet vergeten, dat het kapitaal nooit werkelijk subjekt is geweest; bovenstaande theoretische negatie van het kapitaal als

subjekt is dan ook duidelijk van een andere aard dan de praktische negatie van
het kapitaal door het proletariaat zelf.
Voorts verwijst de stelling ook naar de kritiek op de zuivere begripsdialektiek
van het idealisme, die in al deze betekenissen van 'de negatie van het kapitaal
als subjekt' is geimpliceerd. In dat begrip van het kapitaal als subjekt werd de
'werkelijkheid' onthuld waarvan Hegels spekulatieve dialektiek de uitdrukking
heet te zijn. Door de negatie van dit begrip wordt nu ook doorzichtig, dat die
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dialektiek de uitdrukking is van een vals begrip van de werkelijkheid, welke omkering echter in die werkelijkheid zelf zijn fundament heeft. Daarmee komen we
terug op een punt dat we in de vorige paragraaf reeds naar voren hebben gebracht: het kapitaal in het algemeen is volgens Marx geen willekeurige abstraktie, maar bestaat in zekere zin ook werkelijk, namelijk als een bijzondere vorm
van kapitaal. Dat is nu juist een van die verhoudingen van waaruit de idealistische
illusie zich voedt. Tenslotte verwijst de stelling ook nog naar een zaak die in deze
paragraaf niet aan de orde is geweest: het konkrete begrip van het kapitaal impliceert niet slechts dat het werkelijke kapitaal een veelheid is, maar ook dat het
historisch geworden is en wel op een wijze die zijn idee als subjekt weerspreekt.
We komen daarmee terug op het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie,
waaraan het volgende hoofdstuk zal worden gewijd.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 7

( 1) Gr. pp. 246-47,305,327 (voetnoot)
( 2) Gr. p. 170
( 3) Gr. p. 173
( 4) G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik H, pp 239.264
( 5) G. Hegel, o.c., p. 213

( 6) Gr. pp. 172-73
( 7)

Vergelijk Hegel, o.c., p. 243

( 8) Gr. p. 216, zie ook p. 217:
'Das Kapital, soweit wir es hier betrachten, als zu unterscheidendes Verhdltnis von
Wert und Geld, ist das Kapital im allgemeinen, d.h. der Inbegriff der Bestimmungen,
die den Wert als Kapital von sich als blossem Wert oder Geld unterscheiden. Wert,
Geld, Zirkulation etc., Preise etc. sind vorausgesetzt, ebenso Arbeit etc. Aber wir
haben es weder noch mit einer besondren Form des Kapitals zu tun, noch mit dem
einzelnen Kapital als unterschieden von andren einzelnen Kapitalien etc. Wir wohnen
seinem Entstehungsprozess bei. Dieser dialektische Entstehungsprozess ist nur der
ideale Ausdruck der wirklichen Bewegung, worin das Kapital wird. Die spiteren Beziehungen sind als Entwicklung aus diesem Keim heraus zu betrachten. Aber es ist

nutig, die bestimmte Form zu fixieren, auf der es auf einem gewissen Punkt gesetzt
ist. Sonst entsteht Konfusion'.
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( 9)

Marx gebruikt zelf enige malen de uitdrukking 'de idee van het kapitaal'. Om dit wat
te verduidelijken maken wij een onderscheid tussen 'idee' en 'ideaal'. Onder 'ideaal'

verstaan wij de voorstelling van een uiteindelijk gewenst doel. Het kapitaal heeft
volgens Marx 'van nature' vele strevingen (tendenzen), die elkaar in bepaaide opzichten tegenspreken. Het ideaal van het kapitaal is nu, dat het al die strevingen volledig
zou kunnen vervullen in een tegenspraakloze harmonie. Met 'idee' van het kapitaal

bedoelt Marx ons inziens de voorsteUing volgens welke dat ideaal realiteit zou kunnen

zijn, of zijn retle doel zou zijn. Aan die idee ligt dan de voorstelling ten grondslag,
dat er aan de louter begripsmatige eenheid van het kapitaal (de zogenaamde 'formele'
ecnheid met zijn 'formele' onderscheidingen) ook een reate eenheid in de reele verscheidenheid zou beantwoorden. We kunnen de idee van het kapitaal dan ook als
volgt omschrijven: het is de voorstelling volgens welke het kapitaal aan zijn ideaal
beantwoordt, dat wil zeggen, dat de werkelijkheid geheel en al aan de doelstelling van
het kapitalistische produktieproces kan worden onderworpen.

(10) Gr. pp. 309-310, vgl. Kap. III, pp. 194 e.v.
(11)

Zie hierna, vooral par. 8.2.

(12)

G. Hegel, Wissenschaft der Logik deel H, p. 256

(13)

Dat ook in Das Kapital' de andere delen slechts fragmentarisch zijn uitgewerkt, lijkt
aannemelijk, gezien bijvoorbeeld Marx' opmerking, dat de werkelijke beweging van de
konkurrentie buiten zijn plan ligt, en dat hij daarom het fetisjisme niet op het kon-

krete nivo van wereldmarkt, konjunkturen, krises en dergelijke kan uiteenzetten
(Kap. III, p. 839, vgl. ook id. pp. 120,128, 191,203,207,413) Elders zegt Marx:
'In solcher allgemeinen Untersuchungen wird uberhaupt immer vorausgesetzt, dass
die wirklichen Verhiltnisse ihren Begriff entsprechen, oder was dasselbe, werden die
wirklichen VerhUltnisse nur dargestellt, soweit sie ihren eignen allgemeinen Typus
ausdrucken' (Kap. III, p. 152). Ook Godelier wijst er op, dat de theorie van de reele
konkurrentie door Marx nog niet is ontwikkeld (M. Godelier, Rationalitt et irrationa-

litt en tconomie, Paris 1968, p. 75).
Voor het wellicht onontwarbare geheel van Marx' voornemens over indelingen van
zijn nog te publiceren werk zie men vooral Wygodski, Die Geschichte einer grossen
Entdeckung, pp. 1 17-125. Ook deze slaagt er echter niet in een overtuigende lijn in
de veranderingen van opzet duidelijk te maken.
(14)

R. Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen 'Kapital', Bd I, p. 73

(15) Gr. o.c. pp. 71-72

(16) Gr. p. 353
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(17) Gr. pp 735-736
(18) Rosdolsky, o.c. p. 69

(19) o.c. p. 70
(20) o.c. p. 70-73. Zie hiervoor ook het artikel van W. Schwarz, Das 'Kapital im allgemeinen' und die 'Konkurrenz' im ukonomischen Werk von Karl Marx. Zu Rosdolskys
Fehlinterpretation der Gliederung des 'Kapital', in: Gesellschaft. Beitrage zur
marxschen Theorie, I, Frankfurt a.M. 1974, pp. 222-249. Wij kunnen ons bij
Schwarz' stelling over het begrip van het 1<apitaal in het algemeen' en de plaats van

konkurrentie binnen dat begrip, als anticipatie op latere uiteenzettingen, aansluiten. Terecht brengt hij het 'strenge onderscheid tussen de geldingsnivo's van de waardewet v66r de konkurrentie en in de konkurrentie' naar voren (p. 241). Jammer is
de

weI, dat hij niet vermeldt hoe die twee nivo's 'dialektisch vermittelt' moeten worden.
Wanneer op het nivo van de werkelijke konkurrentie alleen maar de accidentele
marktprocessen en dergetijke worden toegevoegd aan het begrip als een nadere
detaillering (p. 23 2), dan is het spreken van een dialektische bemiddeling wel geheel
overbodig !

(21) Gr. p. 353
(22) ibid.
(23) Gr. p. 204
(24)

Vergelijk Kap. Ill, p. 357: 'Das Verh iltnis zu sich selbst, als welches das Kapital sich
darstellt, wenn man den kapitalistischen Produktionsprozess als Ganzes und Einheit
anschaut, und worin das Kapital als Geld heckendes Geld auftritt, wird hier (bij het
rentedragend kapitaal, H.v.E.) ohne die vermittelnde Zwischenbewegung einfach als
sein Charakter, als seine Bestimmtheit ihm einverleibt', en id. p. 405: 'Hier ist die
Fetischgestalt des Kapitals und die Vorstellung vom Kapitalfetisch fertig'. (vgl. ook

Kap. II, p. 50)

(25) J. Rancidre, o.c. pA 36-39

(26) Gr. pp. 164,171,404
(27) Gr. p. 162
(28) Gr. p. 740
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(29) Gr. p. 565
(30) Gr. p. 515. Op pag. 217 zegt Marx, dat we het algemene begrip van het kapitaal met
zijn onderscheidingen van algemeen en bijzonder, niet moeten verwarren met de bijzondere vormen

waarin het kapitaal retel bestaat (zie hierboven, voetnoot 8).

(31) Gr. p. 351
(32) Gr. p. 347
(33)

Gr. p. 515

(34)

Gr. p. 311

(35) Gr. p. 252
(36) Gr. p. 416
(37)

Zie de voetnoten 9 en 10 bij de inleiding van onze studie; voorts R. Rosdolsky, o.c.
Bd II pp. 436, 467-483 en Bd III pp. 643-649; K. Hartmann, o.c. pp. 363-387; C.
Napoleoni Ricardo

und Marx, Frankfurt a.M. 1974 pp. 191-226.

(38) Gr. p. 217. Voor de gehele tekst zie hierboven, voetnoot 8.
(39) Gr. p. 317

(40)

Vergelijk Kap I, p. 592: In het produktieproces van het kapitaal treden 'gewisse neue
Charaktere auf, oder lust vielmehr die Scheincharaktere seines nur vereinzelten Vorgangs au f, en ibid. 593: 'Die Illusion, welche die Geld form erzeugt, verschwindet
sofort, sobald statt des einzelnen Kapitalisten und des einzelnen Arbeiters Kapitalistenklasse und Arbeiterklasse betrachtet werden' (zie ook id. p. 597, Kap Il, p. 37 en
Kap III, pp. 191, 205

(41)

Gr. p. 318

(42) Gr. p. 317, zie ook p. 544
(43)

Gr. p. 314

(44)

zie vooral Gr. pp. 216 en 412

(45)

zie hierboven, p. 210
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(46) Gr. 317

(47) ibid., ook: pp. 351,542, 544-545
(48) Gr. p. 306. Marx gebruikt de termen 'Verwertungsprozess' en 'Entwertungsprozess'

(49) Gr. pp. 310-311
(50)

Het 'Gesamtkapital' waarover Marx in 'Das Kap. II' spreekt is niets anders dan dit
begrip van het kapitaal als eenheid (zie onder andere Kap. II, pp. 107-109,353-4).

(51)

Het belang van het onderscheid van de cirkulatie als begrip en de reale cirkultietijd
moge blijken uit de volgende citaten: 'Die Zirkulation des Kapitals ist Wertrealisie-

rend .... Die Zirkulationszeit is nur eine Schranke dieser Wertrealiderung' (Gr. p.
441). 'Das Maximum dass die Geschwindigkeit der Zirkulation, wenn sie au fstiege,
bewirken kdnnte, wire die Zirkulationszeit = 0 zu setzen, d. h. sich selbst aufheben'
(Gr. p. 523).
'Die Anzahl der Umschla'ge, soweit sie durch die Zirkulationszeit bestimmt ist, erscheint .... als limitierendes, negatives Prinzip. Die notwendige Tendenz des Kapitals
daher Zirkulation ohne Zirkulationszeit, und diese Tendenz ist die Grundbestimmung

des Kredits' (Gr. p. 551).
Vgl. verder ook de opmerkingen: 'Okonomie der Zeit, darein 18st sich schliesslich
alle Okonomie auf' (Gr. p. 89) en: 'Da die Arbeit Bewegung ist, ist die Zeit ihr natiirliches Mass' (Gr. p. 119).

(52)

Zie hierboven, p. 250. Vergelijk ook Gr. p. 307: Die drei Prozesse, deren Einheit
Kapital bildet, sind Susserliche, Zeit und Raum nach aussereinander liegend. Als

das

solche ist der Ubergang aus dem einen in den andren, d.h. ihre Einheit in bezug auf
die einzelnen Kapitalisten betrachtet, zufdllig. Sie existieren unabhdngig nebeneinander, trotz ihrer innern Einheit, und jeder als Voraussetzung des andren'.

(53) Vgl. 'Die Dauer des Verweilens des Kapitals in der Phase des Produktionsprozesses
wird selbst ein Moment der Zirkulation, wenn verschiedene Kapitale unterstellt. Doch
wir haben es hier noch nicht mit den vielen Kapitalen zu tun' (Gr. p. 417).
Tijdsduur en veelheid zijn kwantitatieve bepalingen, die bij Hegel helemaal buiten de
'Logik', ofwel onder de kategorie 'Sein' vallen en in het 'Begriff dus zijn opgeheven.
Bij Marx verschijnen ze juist als begrenzingen van het begrip. 'Die Natur des Kapitals
unterstellt, dass es die verschiedenen Phasen der Zirkulation durchlauft, und zwar

nicht in der Vorstellung, wo der eine Begriff in den andren mit Gedankenschnelle, in
no time, umschlSgt, sondern als Zustdnde, die der Zeit nach auseinander liegen' (Gr.
p. 447; vgl. ook p. 524).
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(54) Gr. p. 351
(55) vgl. ook: 'Der Austausch an und fur sich gibt diesen begrifilich gegeneinander bestimmten Momenten ein gleichgOltiges Dasein; sie existieren unabhingig voneinander,
ihre innre Notwendigkeit erscheint in der Krise, die ihrem glekhgultigen Schein
gegeneinander gewaltsam ein Ende macht' (Gr. pp. 347-348).
(56)

(57)

Gr. p. 351

Voor die terminologie 'idee' en 'ideaal' zie hierboven, voetnoot 9 bij p. 230
S. Stuurman, Kapitalisme en burger/#ke staat, een inleiding in de marxistische politieke theorie, Amsterdam 1978 en N. Poulantzas, R. Miliband, E. Laclan en
M. Castells, Marxistische Staatstheorie, in: Ter elfder ure, 23, Nijmegen 1978, pp.

(58) Zie ook:

605-831.

(59) Zie Karl Marx, Die

18. Brumaire, MEW 8, vooral pp

151-154,177,186 e.v.

(60)

enige mooite teksten: Gr. pp. 231, 312, 387, 592 e.v., 599-600

(61)

zie hierna, hoofdstuk 9

(62) Gr. 313
(63) Vergelijkingen van het kapitaal met een levend organisme zijn bij Marx daarom ook
vaak dubbelslachtig; er zit een mogelijke ondertoon in van ironie: Zijn 'leven' zou
erin bestaan, dat het zijn eindigheid tracht te overwinnen.
(64)

H.van Erp, Theorie en praxis .., o.c.

261

Hoofdstuk 8

De betekenis van de oorspronkelijke akkumulatie
voor het kapitaalbegrip

In dit hoofdstuk zullen we ons bezig houden met de vraag in hoeverre Marx in
zijn begrip van de oorspronkelijke akkumulatie van het kapitaal, zoals hij dit in
de 'Grundrisse' uitwerkt, meer licht werpt op die relatie van schijn en werkelijkheid, die we in het voorafgaande naar voren hebben gebracht.
Met 'oorspronkelijke akkumulatie' duidt Marx de periode aan, waarin vroegere
produktiewijzen overgaan in de kapitalistische produktiewijze. Aangezien de
kapitalistische produktiewijze wordt bepaald als de produktie van meerwaarde
onder het regime van het kapitaal, stelt het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie een bijzonder probleem. Immers, als de meerwaardeproduktie, ofwel de
kapitaalakkumulatie, zelf reeds kapitaal vooronderstelt, dat zelf ook weer uit de
produktie van meerwaarde moet zijn voortgekomen, dan staan we voor het probleem, hoe het ontstaan van het historisch eerste kapitaal moet worden begrepen. Historisch gezien kan het kapitaal, wanneer het althans niet als een noodzakelijke vorm van elke produktiewijze dient te worden opgevat, blijkbaar niet
onmiddellijk ontstaan zijn in de vorm waarin het begrippelijk is ontwikkeld;
want in die begripsontwikkeling werd zijn bestaan al steeds voorondersteld.
In het voorafgaande is steeds gewezen op de centrale betekenis van het onderscheid van historische ontwikkeling en begripsontwikkeling. Door J. Zeleng
wordt Marx' analyse opgevat als een min of meer synthetische ineenvlechting
van beide ontwikkelingen volgens een struktureel-genetische methode. Hierboven hebben we daar reeds enige kritiek tegenover geformuleerd (1). Men kan in
het algemeen wel zeggen, dat Marx de relatie van beide ontwikkelingen in hun
specifieke eenheid tracht te begrijpen. Maar juist bij het kapitaalbegrip blijkt die
eenheid zeer merkwaardig te zijn. Het begrip van het kapitaal lijkt als 'inkarnatie van een eeuwig idee' de voortdurende opheffing, vernietiging, van zijn historische 'Voraussetzungen'; het kapitaal verschijnt als het subjekt, dat zich vanuit

door hemzelf gestelde voorwaarden produceert. Dat begrip is in tegenspraak met
de historische ontwikkeling van het kapitaal. Natuurlijk kan men hier tegenin
brengen, dat dit slechts het schijnbegrip is van het kapitaal, en dat het werkelijk
wetenschappelijke begrip het kapitaal begrijpt in eenheid met zijn historische
ontwikkeling. Men vergeet dan echter, dat dit schijnbegrip precies datgene is, dat
door Marx wordt ontwikkeld als het wezensbegrip van de kapitalistische
akkumulatie. Daarom stelden we ook eerder, dat het werkelijk begrip van het
kapitaal het begrip van zijn schijnwezen impliceert (2). Het wetenschappelijk
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begrip van het kapitaal doorziet dan ook de reele schijngestalten volgens welke
zijn historische en begrippelijk-systematische ontwikkeling met elkaar samenhangen. Het blijft daarom weinig zeggend, wanneer men de nadruk legt op
de eenheid van historische ontwikkeling en begrippelijke ontwikkeling, zonder
eerst de schijn in die eenheid te onthullen.
Ter illustratie van dat weinig zeggende geven we een citaat van Zeleng:
de konklusie, dat het een algemeen geldig principe van Marx'
dialektisch materialistische analyse in zijn geheel en ook in zijn afzonderlijke
onderdelen is, om de verhoudingen van het 'geworden objekt', die in de logische ontwikkeling worden uitgedrukt, steeds te onderzoeken in een bepaalde,
en telkens naar gelang van het karakter van de verhouding gedifferentieerde,
eenheid met de geschiedenis van het objekt'.
Het onderscheid van theoretische ontwikkeling en historische ontwikkeling dat
Zeleng maakt, blijft een onderscheid binnen de als eenheid geschetste wetenschappelijke begripsontwikkeling, de 'struktureel-genetische methode'. Zeleng's
analyse blijft daardoor ongevoelig voor de kontradikties die Marx voortdurend
te voorschijn brengt met betrekking tot het begrippelijk 'en historisch moment
in de ontwikkeling van het kapitaal. Zeleng schetst deze spanning zelf weer als
een soort dialektische eenheid (4) van twee processen (het dialektische en het
historische), die elk hun eigen soort noodzakelijkheid hebben, en waarbij het eerste de weerspiegeling is van het tweede (5). Door die eenheid wordt het door
Zeleng gemaakte onderscheid uiteindelijk toch weer in een vaag dialektiekbegrip
vertroebeld, zoals dat ook reeds bij Engels het geval was. Men vergelijke daarvoor
datgene wat we in onze eerste hoofdstuk over Engels' visie naar voren brachten
met een uitspraak van Zeleng als: 'Pas wanneer we deze dubbele afleiding,

'...... wij komen tot

deze dubbele noodzakelijke voortgang in zijn onverbrekelijke samenhang in de
geest van de afbeeldingstheorie van het dialektisch materialisme (en van de dialektisch materialistische opvatting vandeontologischestruktuur van de werkelijk-

heid) vatten, begrijpen we de dialektisch materialistische analyse van de geld.
vorm van de waarde' (6).

We zullen in de eerste paragraaf trachten te laten zien, dat bij Marx de dialektische begripsontwikkeling niet zo eenvoudig kan worden beschouwd als een 'afbeelding' van een konkreet historisch wordingsproces van het kapitaal. Veeleer
is het zo, dat die begripsontwikkeling in tegenstelling staat tot de historische
ontwikkeling, en dat precies de tegenstelling de sleutel is voor Marx om de kontradiktorische gestalte van het kapitaal, dat zich van zijn reele voorwaarden
tracht te bevrijden, aan het licht te brengen. De dialektische begripsontwikkeling weerspiegelt dus niet het ware ontwikkelingsproces van het kapitaal, maar is
zelf slechts een moment in het tot begrip brengen van de door schijn en illusies
beheerste kapitalistische produktiewijze. In de eerste paragraaf nemen we
daarvoor de draad van de dialektische begripsontwikkeling weer op, waarbij de
ontwikkeling van het geld tot kapitaal centraal staat.
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In de tweede paragraaf worden naar aanleiding van Marx' analyse van de oorspronkelijke akkumulatie enige konklusies getrokken, die van wezenlijk belang
zijn voor de beoordeling van ziin gehele theorie van de ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze.

8.1. De oorspronkelijke akkumulatie als de reele omslag van geld in kapitaal

Uit de analyse van de waardevorm resulteerde voor Marx, dat het geld als de
verzelfstandigde uitdrukking van de ruilwaarde tot doel van de ruil zelf wordt.
Naast zijn funkties van ruilmiddel en waardemeter (prijszetter), verschijnt het
aldus in een derde bepaaldheid, namelijk als een doel in zich, als 'Selbstzweck'
(7). In deze bepaaldheid moet het geld zicllzelf handhaven tegenover het ruilproces en de hele geld-waren-cirkulatie, wit het niet in de cirkulatie ten onder
gaan. Uit de tegengestelde bepalingen van het geld, dat zich enerzijds als elke
andere waar uit het cirkulatieproces als iets zelfstandigs en als een doel op zich
wil kunnen terugtrekken, maar anderzijds tocli steeds in cirkulatie moet zijn om
uberhaupt zijn werketijke waarde te realiseren, ontwikkelt Marx zijn begrip van
geld als kapitaal. Het kapitaal verschijnt als de oplossing van deze tegenspraak.
Als direkt doel op zich representeert het geld slechts op abstrakte wijze rijkdom, terwijl het aan zijn eigenaar alleen door de koop van andere waren reale
rijkdom verschaft. Als werkelijke rijkdom moet het geld dus worden geruild,
maar daardoor verliest het zijn karakter van doel in zich. Natuurlijk kan de gekochte waar weer tegen geld worden verkocht, maar wanneer geld zich door die
cirkulatie slechts in stand houdt, ontstaat er geen meerwaarde en dus geen kapitaal. Deze tegenspraken van het geld met zichzelf worden slechts opgelost,
wanneer het geld in de circulatie zichzelf vermeerdert. Zichzelf in de cirkulatie
vermeerderend geld, of in de ruil zich vermeerderende ruilwaarde is het abstrakte
begrip dat Marx aanduidt met de term 'Kapitaal' (8).
In de uitvoerige analyses die Marx aan de bepalingen en tegenspraken van het
geld wijdt, wordt weer op een zuiver dialektisch-begrippelijke wijze het begrip
van het kapitaal ontwikkeld. De historische illustraties, die Marx ertussendoor
weeft, hebben met die begripsontwikkeling niets te doen; ze hebben veeleer het
karakter van een illustratie hoe het begrip van het geld als kapitaal en het geld
in zijn historische bestaansvormen als representant van algemene rijkdom juist
nog niet samenvallen. Vanuit dat niet samenvallen verklaart Marx onder ander
de geldzucht van de vrek, het mercantilisme met zijn jacht op goud e.d. Voor
onze analyse is dat alles niet direkt van belang. Wel willen we er op wijzen,
dat Marx aldus verklaart, dat er grote vermogens aan geld kunnen ontstaan uit
ekonoinische verhoudingen, die nog geenszins de specifiek kapitalistische verhouding zijn, waarin zij als kapitaal zullen gaan funktioneren. Ze kunnen daarom het produkt zijn van de toevallige voorkeur van vorsten of andere personen
voor geld en goud boven de materiele rijkdom van andere waren (9). Het kapi264

taal vormt zich dus wel

als zodanig 'achter de rug van de individuen om', maar
een teleologische wetmatigheid. Dat grote geldvermogens onder bepaalde ekonomische voorwaarden tot kapitaal worden, is als abtrakte mogelijkheid reeds in zijn begrip gegeven, precies zoals het begrip 66k de vergaring van

niet door

goud als de abstrakte representant van rijkdom als mogelijkheid impliceert. De
werkelijke ekonomische vorm van het geld wordt echter niet bepaald door zijn
egripsontwikkeling, maar door de produktieverhoudingen waarin het optreedt.
De historische ontwikkeling van geld tot kapitaal dient te worden onderscheiden
van een ander reeel proces, namelijk hoe in het kapitalisme kapitaal tot stand
komt. Het eerste proces noemt Marx de oorspronkelijke akkumulatie, het tweede is de kapitalistische of ontwikkelde akkumulatie; dat is het proces volgens
welk binnen het kapitalistisch systeem geld en ruilwaarde die reeds de ekonomische vorm hebben van kapitaal, tot m66r kapitaal worden ofwel meerwaarde
opwekken (hetgeen slechts mogelijk is in een specifieke verhouding tot de ar-

beidskracht).
Aan dit onderscheid beantwoordt in de sfeer van de begripsontwikkeling ook een
onderscheid, namelijk dat van de eenvoudige meerwaardeproduktie (de eenvoudige produktie van kapitaal) en de produktie van meerwaarde op basis van
reeds aanwezige meerwaarde (de zelfproduktie van kapitaal). Het eerste begrip
wordt in de eerste 200 pagina's van het 'Kapitel vom Kapital' ontwikkeld (10).
Het gaat hier om de begripsbepaling van het kapitaal-in-het-algemeen, in zijn
specifieke onderscheid van geld (11), waarin de vraag wordt opgelost, hoe geld
tot kapitaal kan worden. Het antwoord ligt daarin, dat het geld de arbeid
(skracht) (12) van anderen kan kopen en voor de produktie van waren kan aanwenden. Door deze inlijving van de arbeid wordt voor de arbeider de produktiviteit van zijn arbeid een vreemde macht tegenover hem; het geld dat tegenover hem staat en hem als waar koopt, is vanaf dat moment kapitaal, dat zich
door de toe8igening van de resultaten van vreemde arbeid vermeerdert (13). De
arbeider produceert meer dan voor de reproduktie van zijn arbeidsvermogen
noodzakelijk is. Hij ontvangt echter alleen de waarde van deze noodzakelijke
arbeid. De opbrengst van de meerarbeid van de arbeider wordt als meerwaarde
door de kapitalist toegeeigend. De meerwaarde die uit deze eerste kringloop
tussen arbeid en kapitaal wordt gevormd, noemt Marx 'Surpluskapital I'.
Dit 'Surpluskapital I' is zelf weer uitgangspunt van een nieuwe kringloop en levert aldus nieuwe meerwaarde op: 'Surpluskapital II.' Pas in deze tweede kringloop ontwikkelt het kapitaal zijn ware aard (14); het is het kapitaal dat zichzelf
als kapitaal vermeerdert, het tot totaliteit geworden 'Verwertungsprozess', waarin alle uitwendige en historische voorwaarden voor het ontstaan van de meerwaarde nu als momenten van de beweging van het kapitaal zelf fungeren en
steeds weer worden geproduceerd (15). Dit begrip van het ontwikkelde kapitaal
zet Marx in een 9-tal pagina's kort uiteen (16), om het daarna te konfronteren
met zijn historisch wordingsproces: de oorspronkelijke akkumulatie. In die kon265

frontatie zal het schijnkarakter van het kapitaal als noodzakelijke vorm van de
produktie en de aard van die schijn aan het licht worden gebracht.

De ontwikkeling van het wetenschappelijke begrip van het kapitaal is dus bij
voorbaat al zeer komplex. We treffen hier aan een dialektische begripsontwikkeling van geld tot kapitaal, die parallellen vertoont - maar ook specifieke
onderscheidingen ! - met het historische ontstaansproces van het kapitaal, dat
Marx de 'oorspronkelijke akkumulatie' noemt. Wanneer Marx in deze kontekst
spreekt van 'dialektisch ontstaansproces', bedoelt hij uitdrukkelijk de begripsmatige ontwikkeling, waarvan hij dan zegt, dat ze slechts de idetle uitdrukking is
van het reele proces: In de ontwikkeling van het begrip van het kapitaal in het
algemeen wonen we zijn ontstaansproces bij, maar 'dieser dialektische Entstehungsprozess ist nur der ideale Ausdruck der wirklichen Bewegung worin das
Kapital wird' (17). (Wij lezen dat 'nur' met een zekere nadruk, in die zin, dat
Marx daarmee met name ook het onderscheid tot de redle ontwikkeling tot
uitdrukking wil brengen. Wanneer men het 'nur' zonder nadruk leest, dan lijkt de
tekst te zeggen, dat de dialektische begripsontwikkeling eigenlijk niets anders is
dan de werkelijke beweging, maar slechts in zijn begrepen vorm. De tekst lijkt
dan inderdaad de weerspiegelingsthese te ondersteunen (18)). Het dialektisch
ontstaansproces waar Marx hier over spreekt moeten we dus onderscheiden van
de re8le ontwikkeling zelf. Weliswaar is er ook in de beschrijving van de oorspronkelijke akkumulatie sprake van een dialektische omslag, maar die heeft een
geheel ander karakter dan een begripsontwikkeling, zoals we weldra zullen zien.
Zowel het kapitaalbegrip als de oorspronkelijke akkumulatie veronderstellen de

ontwikkeling van het geld als reeds plaats gevonden hebbend, maar ze zijn tevens de verklaring van het geld in een voor hem nieuwe vorm, namelijk als kapitaal. De oorspronkelijke akkumulatie kan echter volgens Marx pas beschreven
worden, wanneer het algemene begrip van het kapitaal ontwikkeld is (19). De
ontwikkeling van dat begrip geschiedt weer vanuit kategorieen - de ruilwaarde
als subjekt, als doel in zich -, die eigenlijk het ontwikkelde kapitaal reeds veronderstellen. Wanneer men die anticipaties niet doorziet - en ze zijn pas echt
doorzichtig vanuit het resultaat van de analyse ! - heeft de hele ontwikkeling
het karakter van een dialektisch noodzakelijke, idealistische begripsontwikkeling.
We moeten hier nogmaals herhalen, dat bij Marx het kapitaal zich niet logischerwijs ontwikkelt uit het eenvoudig begrippelijk onderscheid van gebruikswaarde
en ruilwaarde. Marx gaat in zijn analyses impliciet steeds uit van de ruilwaarde
als de uitdrukker van de burgerlijke rijkdom, van de verzelfstandigde ruilwaarde.
(Geld als handelsvermogen beantwoordt nog niet eens aan dat begrip !). Pas
vandaaruit ontwikkelt zich het dialektisch begrip volgens welk de ruilwaarde
noodzakelijk als subjekt verschijnt, als het subjekt, dat zijn extremen (gebruiksen ruilwaarde, waar en geld e.d.) als slechts momenten van zichzelf stelt en door
hun opheffing zichzelf als de enige zelfstandige realiteit affirmeert (20). Wanneer
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Marx de ontwikkeling van het algemene kapitaalbegrip als een noodzakelijk
dialektisch proces karakteriseert, dienen we dan ook op onze hoede te zijn voor
verkeerde interpretaties.
Er bestaat, zoals we boven zeiden, wel een parallel tussen deze ontwikkeling van
het kapitaalbegrip en de oorspronkelijke akkumulatie, maar die ligt niet in het
beide de
noodzakelijkheidskarakter van beide processen, maar in het feit dat ze
die
wordt
het
naar
als een
overgang
begrip
In
kapitaal.
overgang zijn van geld
imrnanent dialektisch noodzakelijke ontwikkeling geproduceerd, maar histodat er reeds
risch was die overgang slechts mogelijk door het kontigente feit,
t was
arbeidskrach
van
massa
een
potentiele
verpauperde
grote
tegenover het geld
ontstaan. Deze samenloop van omstandigheden, die uit geheel andere dan kade uitwenpitalistische verhoudingen en oorzaken moet worden verklaard, was
dige voorwaarde voor het ontstaan van het kapitaal. De feitelijke tegenstelling

van geldbezitters en de verarmde massa slaat om in een relatie, die de negatie is
van haar eigen historische uitgangspunten en legitimaties, met name van het eigendomsrecht. Het burgerlijke eigendomsrecht, dat gebaseerd is op de private
toeeigening van het eigen arbeidsprodukt, slaat om in een maatschappelijk prowaarin de arbeiders verplicht zijn produktief te zijn voor vreem-

duktieproces,
de eigendom; zij worden gedwongen te werken onder kapitalistische verhoudingen. Marx spreekt hier meermalen zeer uitdrukkelijk van een dialektische omslag
die de beginselen van de gelijke en vrije ruil volledig opheft (21), maar de schijn
ervan in stand houdt (22). De dialektiek waarvan Marx hier spreekt is een andere dan de begripsdialektiek waarvan boven sprake was. Nu gaat het om de
omslag van reele produktieverhoudingen en toeeigeningsprocessen in hun tegendeel, zij het dan onder de schijn van een gelijkblijvende ekonomische vorm van
WArenruil. Wanneer Marx deze dialektiek ook 'noodzakelijk' noemt, dan is dat
niet een logisch begrippelijke noodzaak, maar een historische: 'Blijkbaar is dit
omkeringsproces louter historische noodzakelijkheid, louter noodzakelijkheid
voor de ontwikkeling van de produktiekrachten vanuit een bepaald historisch
uitgangspunt of basis, maar geenszins een absolute noodzakelijkheid van de pro-

duktie' (23).
De dialektische noodzakelijkheid volgens welke het geldbegrip logischerwijze
uit de ruilwaarde en het kapitaalbegrip weer uit het geld ontstond, heeft het
karakter van een deduktie van een komplex begrip uit eenvoudige abstrakta. De

noodzakelijkheid volgens welke het geld historisch tot kapitaal wordt, heeft in
Marx' ogen ongetwijfeld het karakter van een zeer komplexe struktuur van
oorzaken en gevolgen en niet van een aan het geld zelf immanent proces. Het
geld bepaalt niet het verloop van de geschiedenis waarin het zelf ontstaat; dat
gaat het pas doen, wanneer het eenmaal de vorm van kapitaal heeft aangenomen;
het is dan namelijk zelf produktiefaktor geworden. Die omslag van geld in
kapitaal is een feitelijk historisch proces, dat alleen op bepaalde historische
voorwaarden mogelijk was en niet uit een of andere algemene dialektische wet
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van de geschiedenis zou zijn af te leiden (24). Maar dat feitelijke proces heeft het
karakter van een dialektische omkering, die zich, wanneer de eerste aanzet
eenmaal is gegeven, als een soort logisch-noodzakelijke ontwikkeling - als de
wezenswet van de kapitalistische akkumulatie - verder van de werkelijkheid
meester maakt. Het gaat daarbij niet louter om een verandering van de produktiekrachten, die een verandering van ekonomische verhoudingen en bovenbouw

bewerkt, zoals dat in het algemene 'dialektische' schema van het 'Vorwort' van
'Zur Kritik der politischen Okonomie' wordt geschetst. Bij de omslag van geld in
kapitaal is er pas van een dialektische omslag in strikte zin sprake: 'Es erscheint
dies als ein Dialektik, die gerade in das Umgekehrte vom dem umschlagt, was
erwartet werden sollte' (25), iets slaat om in zijn eigen tegendeel, rationaliteit in
irrationaliteit, werkelijkheid wordt schijn, historische bepaaldheid - met al zijn
kontingentie
slaat om in een soort gepredistineerde totaliteit, de geschiedenis
wordt opgeheven en wordt tot produkt van een eeuwig idee. Wanneer de omslag
van geld in kapitaal volledig is ontwikkeld is de hele historisch-reale werkelijkheid vanwaaruit het kapitaal ontstaan is, verdwenen en verschijnt het kapitaal als
de oorzaak van zichzelf, als zijn eigen 'grond', als de in zich gereflekteerde
-

beweging (26). We mogen daaraan toevoegen, dat in de begripsdialektiek, volgens
welke de tegenstelling van arbeid en kapitaal uit het wezen van de warenproduktie als zodanig lijkt voort te komen, precies het kontradiktorische karakter van
deze omkering van de werkelijkheid wordt gereflekteerd.
De historische mogelijkheidsvoorwaarde voor het ontstaan van deze verschij ning van het kapitaal is echter de 'absolute scheiding, splitsing tussen eigendom
en arbeid', de tegenstelling tussen de verobjektiveerde en levende arbeid, tussen
de waarde en de waardescheppende aktiviteit (27). Die scheiding wordt naar zijn
ontstaan niet door het kapitaal tot stand gebracht. Ze is aan het kapitaal voorafgegaan. Het proces volgens well<e die scheiding tot stand kwam, is voor het kapitaal een historische gegevenheid. Het is daarom volstrekt niet nodig om het
ontstaan van die scheiding van geld en arbeidsvermogen te verklaren vanuit de
zelfde principes als vanwaaruit het kapitaal als proces van zelfproduktie wordt
begrepen. Het is niet alleen niet nodig, maar ook onmogelijk en historisch onjuist. De historische noodzaak van de scheiding van geld en arbeid wordt vanuit
het kapitaal slechts gesteld, omdat het de redle mogelijkheidsvoorwaarde is voor
de ontwikkeling van het kapitaal, maar ze wordt daarmee niet begrepen als het
noodzaketijk resultaat van een of andere abstrakte historische wetmatigheid.
Anderzijds geldt wel, dat deze scheiding pas in de kapitalistische produktiewijze,

kapitaal en loonarbeid, volledig wordt doorgevoerd en 'gewil
setzt', dat
zeggen bevestigd, als produktieprincipe gestalte gegeven en steeds
weer opnieuw geproduceerd (28). Die scheiding verschijnt daardoor ook zelf
weer als een produkt van het kapitaal zelf: 'Zogauw het kapitaal als zodanig
als de verhouding van

ontstaan is, schept het zijn eigen voorwaarden' (29) die scheiding is zo niet meer
slechts historische voorwaarde voor zijn ontstaan, maar voorwaarde voor zijn
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worden (30), dat wil zeggen van het kapitaal als de producent van zijn eigen
totaliteit, die 'niet iets gewordens tracht te te blijven, maar in de absolute beweging van het worden is' (een uitdrukking die Marx gebruikt om het volledig
ontwikkelde menselijke subjekt in de post-kapitalistsiche samenleving te karakteriseren (31)). Het kapitaal tracht aldus zichzelf als subjekt te verwerkelijken in
de plaats van de mens zelf.

ditzelfde ook als volgt in 'Reflexionsbestimmungen' uitdrukken:
De tegenstelling van ruilwaarde (geld) en gebruikswaarde (arbeid en behoeften)
is een werkel#ke tegenstelling, die aan het ontstaan van het kapitaal voorafgaat.
Binnen het kapitaal zelf verschijnt die tegenstelling als uit het wezen van het
kapitaal zelf voort te komen, en verschijnt het kapitaal als de totaliteit, waarin
de eenheid van die tegenstelling wordt bemiddeld. Binnen het totaliteitsbegrip
van het kapitaal verschijnen daarom ook de klassen als in een dialektische eenheid op elkaar betrokken en verschijnt de klassenstrijd als een tegenstelling van
twee polen, die toch in het geheel (in de produktie van de kapitalistische rijkdom) hun wezenlijke eenheid bezitten en hun verzoening bereiken. Wanneer men
echter dit totaliteitsbegrip doorbreekt, dan onthult zich de tegenstelling van ruilwaarde en gebruikswaarde, van kapitaal en arbeid e.d. als reeel historische tegen-

We kunnen

stelling, als een 'ausserliche Notwendigkeit', die op generlei wijze door een bovenhistorische idee wordt vereist en verzoend. De retle klassenstrijd is voor Marx
daarom dan ook de vernietiging van het

kapitaal als schijntotaliteit, 'negatie van

de negatie'.

8.2. De oorspronkelijke akkumulatie en de tegenstelling van arbeidsproces en
valorisatieproces
Wanneer eenmaal het proces van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het
kapitaal naar voren is gebracht, is het mogelijk dat proces vanuit twee verschillende gezichtspunten, vanuit het kapitaal enerzijds en vanuit de arbeid anderzijds, te analyseren. Vanuit het kapitaal (32) verschijnt dit proces als het opheffen van natuurlijk gegeven bepaaldheden en beperkingen van het produktieproces, vanuit de arbeid (33) echter als de vervreemding van zijn vermogen om zich
de werkelijkheid op menselijke wijze toe te eigenen, als de produktie van een
onverzoenlijke tegenstelling tussen de mens en zijn maatschappelijk produkt:

het kapitaal. Beide gezichtspunten reflekteren het kapitaal vanuit de reeds
ontwikkelde kapitalistische produktieverhoudingen, dat wil zeggen vanuit een
relatie waarin de verhoudingen van het werkelijke ontstaansproces zijn vergeten
en als 'louter historische vooronderstellingen' geen reele rol meer te vervullen
hebben. Niet alleen het gezichtspunt van het kapitaal, maar ook dat van de
arbeid kunnen we daarom niet zonder meer met dat van Marx zelf gelijk stellen.
Marx doorbreekt deze door het systeem zelf bepaalde zienswijzen, door in zijn
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juist wel het historische moment (de oospronketijke akkumulatie) in
te voeren. Zijn zienswijze verschilt van die andere, omdat hij in het begrip van
de oorspronkelijke akkumulatie het kapitaal beschouwt als een historisch produkt. Maar tevens verbindt Marx aan dat begrip het inzicht in de historische
vergankel#kheid van het kapitaal. Dat lijkt zo op het eerste gezicht een ongefun.
deerde stellingname. Uit de kontingentie van het ontstaan van iets volgt immers
niet de noodzakelijkheid van zijn vergaan. We zullen ons in deze paragraaf bezig
houden met de vraag, waarom Marx deze associatie van de oorspronketijke
akkumulatie met de opheffing van het kapitaal legt, of op grond waarvan hij het
begin en het einde van de kapitalistische produktiewijze met elkaar zo verbindt.
Laat ons eerst een vrij lange passage beschouwen, waarin Marx' standpunt expliciet onder woorden wordt gebracht:
'De burgerlijke ekonomen, die het kapitaal als een eeuwige en natuurhlke
(niet historische) vorm van de produktie beschouwen, trachten het dan
weer te rechtvaardigen doordat ze de voorwaarden van zijn worden als de
voorwaarden van zijn tegenwoordige verwerkelijking uitspreken, dat wil
zeggen dat zij de momenten, waarin de kapitalist zichzelf nog als niet-kapitalist toeeigent - omdat hij nog aan het ontstaan is -, voorwenden als de
very conditions volgens welke hij als kapitalist zichzelf toeaigent. Deze
pogingen van de apologetiek bewijzen het slechte geweten en de onmacht
om de toe8igeningsvormen van het kapitaal in harmonie te brengen met de
door de kapitalistische maatschappij zelf geproklameerde algemene eigendomswetten. Anderzijds - hetgeen voor ons veel belangrijker is - wijst
onze methode de punten aan, waar de historische beschouwingswijze moet
binnentreden, of waar de burgerlijke ekonomie als een louter historische
gestalte van het produktieproces over zichzelf heenwijst naar vroegere
historische produktiewijzen. Het is daarom niet nodig om, wil men de
wetten van de burgerlijke ekonomie ontwikkelen, de werkelijke geschiedenis van de produktieverhoudingen te schrijven. Maar de juiste beschouwing
en afteiding ervan als zelf historisch gegroeide verhoudingen leidt steeds
weer tot eerste vergelijkingen ('erste Gleichungen') - zoals de empirische

analyses

getallen bijvoorbeeld in de natuurwetenschap -, die naar een achter dit
systeem liggend verleden verwijzen. Deze aanduidingen samen met het
juiste verstaan van het tegenwoordige bieden dan ook de sleutel voor het
verstaan van het verleden - een werk op zich, waartoe wij hopelijk ook
nog zullen komen. Anderzijds voert deze juiste beschouwing ook tot
punten waaraan de opheffing van de huidige gestalte van de produktiewijze
zich aanduidt - ze is zo foreshadowing van de toekomst, van de wordende
beweging. Zoals enerzijds de vborburgerlijke fasen verschijnen als louter
historische dat wil zeggen opgeheven vooronderstellingen, zo verschijnen
de huidige voorwaarden van de produktie als zichzelf opheffende, en
daarom als de historische vooronderstelh'ngen voor een nieuwe maatschappelijke toestand ponerende' (34).
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Vanuit zijn eigen 'juiste' begrip van het kapitaal als een in een historisch proces
ontstane produktieverhouding zegt Marx enige primaire beginselen van de
menselijke produktie te hebben ontdekt, die niet louter tot het historisch verleden van het kapitalisme behoren, maar waaraan tevens ook duidelijk wordt,
aan welke punten de huidige produktieverhoudingen ten gronde zullen gaan. Die
primaire beginselen Cerste Gleichungen') plaatsen het kapitaal blijkbaar als
een historische realiteit in het perspektief van verleden en toekomst, een perspektief, dat aan de burgerlijke opvatting var, het kapitaal ontbreekt. Maar welke
zijn nu die primaire beginselen, die die realistische en juiste opvatting van het
kapitaal garanderen ?
Tot die primaire beginselen, waarvan Marx spreekt, behoort niet alleen het
begrip toeeigening, waarover hij in de tekst spreekt, maar ongetwijfeld ook het
onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde. In de eerst volgende zin neemt
Marx zich namelijk voor, om 'de geworden verhouding, het feit dat de waarde
kapitaal is geworden en de levende arbeid tot een hem louter tegenoverstaande
gebruikswaarde' nader te beschouwen. Door de arbeid als gebruikswaarde tegenover het kapitaal als milwaarde te stellen wil Marx niet slechts de ekonomische
vorm van de kapitalistische toeeigening beschrijven, maar haar tegelijk als een
omkering van een meer wezenlijke of substantiele toedigening ontmaskeren. Die
vorm van toeeigening zou nog reeel bestaan en zichtbaar zijn in die produktieverhoudingen, die aan het kapitalisme voorafgaan. En de analyse van de oorspronkelijke akkumulatie zou moeten aantonen, dat het kapitaal ontstaat uit
een soort omkering van die fundamentele relatie, een omkering, die door feitelijke historische omstandigheden, die niet uit het wezen van de ontwikkeling van
het kapitalistisch produktieproces voortkomen, is gekonditioneerd. Het kapitaal
is daarom ondanks alle schijn van het tegendeel geen substantieel beginsel van de

produktie, maar slechts een ekonomische vorm, die met name daarom niet van
blijvende aard kan zijn, omdat het de negatie is van wezenlijke aspekten van de
menselijke produktie als zodanig. Die 'erste Gleichungen', waarvan Marx spreekt
wijzen er ons inziens op, dat er voor hem wezenlijke kenmerken van de produktie als zodanig zijn, die door het wezen van het kapitaal worden ontkend, maar
die, omdat ze de fundamentele werkelijkheid bepalen vanwaaruit het kapitaal
zelf geworden is, en niet alleen maar abstrakte beginselen zijn, dan ook verhinderen, dat dat wezen van het kapitaal ooit tot een ware werkelijkheid worden
kan. Uit het feit dat in het kapitaal de wezenlijke verhouding van gebruikswaarde
en ruilwaarde wordt omgekeerd, moet volgen, dat het wezen van het kapitaal
niet volledig werkelijkheid kan zijn, of dat het werkelijk kapitaal een onwezen is,
wezenlijk niet aan zijn wezensbegrip kan beantwoorden. We stoten daarmee op
het reeds eerder door ons gemaakte onderscheid van het begrip gebruikswaarde
in zijn v66r-ekonomische betekenis', de gebruikswaarde als de materiele basis van
alle ekonomische verhoudingen - die van de kapitalistische produktiewijze inbegrepen - en de gebruikswaarde als ekonomische kategorie onderscheiden van
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de ruilwaarde (35). Met dit onderscheid voor ogen kunnen we naar aanleiding
van het boven gegeven citaat de volgende verklaring geven van de wijze waarop
Marx een verbinding legt tussen zijn begrip van de oorspronkelijke akkumulatie
en de historische vergankelijkheid van het kapitaal.

Op grond van een begripsanalyse heeft Marx naar voren gebracht, dat het kapitaal zowel vanuit het gezichtspunt van de arbeid als vanuit dat van het kapitaal
zelf gezien moet worden als een overheersing van de ruilwaarde (het valorisatieproces) over de arbeid, het levende menselijke vermogen om gebruikswaarden
te produceren. Deze specifieke verhouding van ruil- en gebruikswaarde wordt
door de burgerlijke ekonomen 'als een eeuwige en natuurlijke (niet historische)
vorm van de produktie' beschouwd. Deze voorstelling berust op het niet onderkennen van het onderscheid van de gebruikswaarde in zijn niet-historisch gespecificeerde of 'natuurlijke' betekenis en in zijn maatschappelijk-historische
bepaalde ekonomische vorm.
Omdat Marx kapitaal per definitie opvat als zich vermeerderende ruilwaarde
- en niet bijvoorbeeld als produktiemiddel in het algemeen -, is de kapitaal-

arbeidverhouding voor hem een specifieke maatschappelijk-historische vonngeving van het algemene (' ontologische') produktieproces, slechts een historisch
gekonditioneerde vorm van de menselijke toetigening van gebruikswaarden, en
behoren de kategorieen waarin die relatie wordt uitgedrukt niet tot de ontologische (of 'natuurlijke') orde zelf: 'De vorm van de substantie heeft voor de ekonomische vonn, de waarde als zodanig, geen betekenis' (36), dat wit zeggen: de
wijze waarop de ekonomen over de gebruikswaarden spreken heeft niets te maken met hun natuurlijke aard en eigenschappen waardoor ze juist voor de mens
nuttige voorwerpen zijn en onder welke gezichtspunt ze door de warendeskundigen worden beschouwd. Die relatie van kapitaal en arbeid wordt in kategorieen
van gebruiks- en ruilwaarde uitgedrukt. De gebruikswaarde van de arbeidskracht
voor het kapitaal is zijn vermogen tot het scheppen van meerwaarde, de gebruikswaarde van het kapitaal is voor de arbeidskracht niets meer dan de aan hemzelf
ontnomen mogelijkheid om zijn arbeid zelf te organiseren en zich de resultaten
ervan zelf toe te eigenen, kortom het aan hem ontvallen vermogen om uit zichzelf maatschappelijk produktief te zijn. De gebruikswaarde van het kapitaal is
dus niet die van het arbeidsinstrument, de technologie, de wetenschap e.d. zonder meer, maar bestaat in de gebruikswaarde van deze zaken precies als vreemde
macht tegenover de arbeider, van welke produkten hij alleen gebruik kan maken
door van zijn arbeidskracht afstand te doen (37).
Maar het kapitaal kan deze specifieke ekonomische vorm alleen bezitten, indien
het tegehiken#d 66k gebruikswaarden in algemene zin produceert. De kontradiktie van het kapitaal is nu juist, dat het dit onderscheid tracht op te heffen
in een volledige identiteit, zonder dat het daar ooit in zal kunnen slagen. Als
ekonomische vorm blijft het kapitaal even zo goed als alle hem voorafgaande
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produktieverhoudingen gebonden aan de algemene voorwaarden van de menselijke arbeid, die in stofwisseling met de natuur voor zichzelf nuttige produkten
moet produceren. Het kapitalistische valorisatieproces veronderstelt daarom een
produktieproces van gebruikswaarden, dat weliswaar naar zijn konkreet maatschappelijke vormgeving geheel en al door de ruilwaardeproduktie wordt beheerst, maar desondanks zijn eigen fysiologische en fysische bepaaldheden bezit.
De wijze waarop het valorisatieproces het arbeidsproces bepaalt is doortrokken
van een reele tegenstelling. Het arbeidsproces heeft als zodanig niets met de
kapitalistische vorm van waardetoetigening te maken, en het kapitaal laat ook
meer en meer het arbeidsproces als een louter verzelfstandigd, van de ekonomische vorm geabstraheerd en indifferent proces bestaan (38), dat door Marx
dan ook wel wordt gekarakteriseerd als een louter chemisch-technisch stofwisselingsproces. Het abstrakte onderscheid van de produktie van gebruikswaarde
en ruilwaarde wordt aldus onder de heerschappij van het kapitaal tot een reeel
onderscheiden zijn van arbeidsproces en valorisatieproces.
Het onderscheid van arbeidsproces en valorisatieproces w6rdt door Marx in eerste instantie gekarakteriseerd als dat van het substantitle, stoffelijke aspekt van

de produktie, dat voor elke produktiewijze als zodanig gelijk is (39), en de specifieke ekonomische vonn die het produktieproces als kapitalistisch produktieproces bepaalt. Als zodanig is dat onderscheid van algemeen theoretische aard.
Marx verwijt de ekonomen, dat zij dat onderscheid niet konsekwent vasthouden
en daardoor het kapitaal niet in zijn specifiek ekonomische vorm begrijpen, maar

het als een noodzakelijk element van elk produktieproces, als grondstof, arbeidsinstrument e.d. beschouwen (40). Maar in het kapitalistisch produktieproces is dit onderscheid van valorisatieproces en arbeidsproces niet alleen maar een
abstrakt theoretisch onderscheid van vorm en inhoud. Door de noodzaak van het
kapitaal om zich te valoriseren verkrijgt het kapitalistische produktieproces precies ook als arbeidsproces een specifieke vorm, die door Marx als abstrakt wordt
aangeduid. Die abstraktheid van het kapitalistische arbeidsproces houdt met name in, dat het arbeidsproces een geisoleerd moment wordt in het produktieproces als geheel, en dat de arbeid zelf tot iets abstrakts wordt, tot indifferente
arbeid.
Het is daarom van belang het onderscheid van arbeidsproces en valorisatieproces
niet slechts te verstaan als een verbijzondering van het algemene theoretisch
onderscheid tussen stoffelijke inhoud en maatschappelijke vorm, dat voor iedere
produktiewijze te maken is. Het valorisatieproces is het louter ekonomische aspekt van de kapitalistische produktiewijze en niet de maatschappelijke vorm van
het kapitalistische arbeidsproces, zoals Van Drimmelen stelt Gil).
De maatschappelijke of specifiek historische vorm van het kapitalistische arbeidsproces bestaat daarin, dat onder de overheersing van het kapitaal het louter
'stoffelijke' aspekt van de arbeid, los van al haar voor de mens als persoon
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wezenlijke aspekten de bepaalde vorm wordt. Zo zegt Marx dat de gebruikswaarde van de arbeid voor het kapitaal 'des te zuiverder en adekwater wordt
ontwikkeld, naarmate de arbeid meer heel haar karakter van kunde verliest; haar
bijzondere bekwaamheid steeds meer iets abstrakts, onverschilligs wordt, en zij
meer en meer zuiver abstrakte aktiviteit, zuiver mechanische en daarom onverschillige, tegenover haar bijzondere vorm indifferente aktiviteit wordt; louter
formele aktiviteit of, wat hetzelfde is, louter stoffel#ke, aktiviteit in het algemeen, onverschillig tegenover de vorm' (42).
Terwijl het produktieproces zich aldus meer en meer ook naar zijn stoffelijke
aspekt door het valorisatieproces laat bepalen (dit is de materiele subsumptie
van de arbeid door het kapitaal), verkrijgt tegelijk het arbeidsproces als zodanig
een van het valorisatieproces onderscheiden betekenis, die tot tegenstellingen en
uiteindelijke tegenspraak in het produktieproces als geheel voert. Marx ontwikkelt die tegenspraak als de tegenstellingen van het (onmiddellijk) produktieproces, dat op de produktie van gebruikswaarden is gericht en daarin bepaald wordt
door de levende arbeid en allerlei technologische voorwaarden van het arbeidsproces, en van het produktieproces als geheel, dat vooral door de valorisatie
wordt bepaald (43). Het kapitaal zou zich alleen van die kontradikties kunnen
bevrijden door het arbeidsproces als zodanig, in zijn natuurlijke bepaaldheid, op
te heffen; maar de produktie van zuivere ruilwaarde zonder gebruikswaarde is
een kontradiktie in zich.

Marx heeft nu het begrip van het geworden kapitaal precies als deze tegenspraak
in zich ontwikkeld. De vraag is nu, hoe die tegenspraak als realiteit korI ontstaan.
De analyse van het wordende kapitaal, de oorspronkelijke akkumulatie (44),laat
nu zien dat die tegenspraak gelegen is in het feit, dat het kapitaal in werkelijkheid voortkomt uit meer 'natuurlijke' verhoudingen, die het weliswaar als zijn
natuurlijke en historische vooronderstellingen negeert, maar die het toch steeds
weer moet reproduceren om te kunnen blijven bestaan. De materidle voorwaarden van het kapitalistisch arbeidsproces zijn daarom uiteindelijk slechts bijzondere gestalten van de primaire beginselen die aan elke produktie als zodanig ten
grondslag liggen. De wijze waarop het kapitaal die tracht te negeren is slechts een
bepaalde vorm,

waarin zij toch als reEle

voorwaarden blijven bestaan.

Het onderscheid van arbeidsproces als zodanig en de valorisatie is hetzelfde onderscheid als dat tussen gebruikswaarde in het algemeen en de waardevorm,
maar nu gezien op het nivo van de kapitalistische produktiewijze, en niet meer
vanuit de eenvoudige warenvorm. Vanuit het begrip van het arbeids- of produktieproces in zijn nog niet specifiek kapitalistische betekenis, dat wil zeggen vanuit de konkreet wetenschappelijk-historische ontwikkeling van het arbeidsproces nog voordat het tot een afzonderlijke dimensie van het kapitaal is geworden,
is te verklaren hoe rijkdom enerzijds en vrije arbeidskracht anderzijds als geschei274

den vermogens ontstonden. Wanneer dat historische proces zich eenmaal heeft
voltrokken, ontwikkelt zich uit de ruil tussen beide een produktieproces van een
totaal nieuwe vorm, welks begrip geheel nieuwe onderscheidingen en kategorieen noodzakelijk maakt. Dat is het produktieproces, zoals zich dat onder de heer-

schappij van de ruilwaarde (de konkurrentie) ontwikkelt in de vorm van de kapitalistische akkumulatie (45).
Wanneer men dit produktieproces louter beschouwt vanuit de kategorieen die
zijn specifieke ekonomische vorm bepalen, verschijnt het hoogstens als het ekonomisch systeem dat voortdurend in beweging is om de kontradikties die aan
VOnn inherent zijn, te overwinnen, op dezelfde wijze als waarop in de analyse van de waardevorm het geld als de opheffing van steeds weer nieuwe tegenspraken werd ontwikkeld. Men verkrijgt dan het begrip van het kapitaal als de
door zijn innerlijke tegenspraken gedreven totaliteit, als ekonomisch proces.
Maar deze ekonomische beschouwingswijze abstraheert nog van het feit, dat deze
ekonomische vorm een materieel ontologische dimensie veronderstelt, die haar
precies ook als een slechts historisch bepaalde en slechts ekonomische vormgeving onthult; dat is de dimensie van het produktieproces als arbeidsproces. Nu
zijn

aan menselijke natuur gebonden wetmatigheden van het arbeidsproces onder de verhoudingen van de kapitalistische produktiewijze met
haar techniek en industrie zijn opgeheven, evenals de historische kondities, vanwaaruit die produktiewijze zich ontwikkelde, niet meer bestaan. Voor Marx is

lijkt het zo, dat de

dat echter de schijn die de kapitalistische produktiewijze aankleeft. Deze produktiewijze heeft weliswaar de natuurgebonden vorm, waaronder het arbeidsproces zich in de voor-burgerlijke produktiewijzen realiseerde opgeheven, maar
heeft daarmee niet het materiele, natuurlijke aspekt van het arbeidsproces als
zodanig, als stofwisseling van mens en natuur, overwonnen. Zij is daarom slechts
een nieuwe, beperkte, vormgeving van dit de gehele geschiedenis omvattende
materi*le produktieproces (46).
De kennis omtrent de oorspronkelijke akkumulatie doorbreekt nu de illusie van
het kapitaal als ware dit het produktieproces, dat zich uit de aard of het wezen
van het arbeidsproces als zodanig, als zijn rationele ontplooiing zou ontwikkelen.

De schiln van logisch noodzakelijke vorm van de produktieverhouding in het
algemeen heeft het kapitaal alleen, wanneer men het kapitaal beschouwt vanuit
de warenvorm, die abstraheert van het arbeidsproces, of vanuit de abstrakte dat wil zeggen ten aanzien van het konkrete arbeidsproces en zijn produkten indifferente - arbeid, die zelf reeds door de warenvorm is bepaald. De verklaring
van het ontstaan van kapitaal vanuit de warenvorm is oppervlakkig en ahistorisch, en wanneer ze daartoe beperkt blijft zelfs idealistisch: zo'n verklaring leidt

tot de voorstelling van het kapitaal als oorzaak van zichzelf, als zichzelf vermeerderende ruilwaarde, of als zich van zichzelf noodzakelijk vervreemdende arbeid.
Abstrakte arbeid veronderstelt arbeid, die zich in ekonomische zin geen gebruiks275

waarden toe8igent, maar louter waren produceert omwille van hun ruilwaarde.
Die arbeid zonder toeeigening kan niet onmiddellijk als materieel-ontologische

werkelijkheid bestaan, maar wel als een maatschappelijk ekonomische vorm,
namelijk wanneer de konkrete arbeid alleen nog maar kan geschieden aan vreemde eigendom. Die onteigening van de arbeider is een aan het arbeidsproces als
zodanig wezensvreemde vorm, die hem alleen vanuit een bepaalde historische
ontwikkeling van de produktieverhoudingen kan zijn toegekomen.
De verklaring die de onteigening van de arbeider als bestaansvoorwaarde van het
kapitaal laat zien, toont het kapitaal enerzijds als het produkt van voor hem kontingente, dat wil zeggen louter historische, en door hem - althans naar hun brute
vorm - opgeheven uitbuitingsrelaties. Deze historische verklaring van het ontstaan ontneemt de grond aan de idealistische voorstellingen van het kapitaal als
oorzaak van zichzelf of als noodzakelijke vorm van het produktieproces als zodanig. Die verklaring is daarom mtdr dan een louter pejoratieve duiding van het
kapitaal vanuit zijn historisch ontstaansproces, zoals Hartmann stelt (47), maar
is, zoals wij reeds meermalen stelden, wezenlijk element van Marx' wetenschappelijk begrip van het kapitaal als tegenstrijdige historische realiteit en als slechts
schijnbare totaliteit. Anderzijds onthult die verklaring de kapitalistische akkumulatie als het produkt van een nieuwe vormgeving en instandhouding van deze
uitbuiting, die zich nu niet meer in de sfeer van de onteigening van de gebruikswaarden, maar in de sfeer van de warenproduktie zelf voltrekt. Ze lijkt daarom
uit het arbeidsproces zelf voort te komen, althans, wanneer men het onderscheid
van arbeidsproces en valorisatieproces niet doorziet.

We willen op deze plaats nog eens een kritische aantekening maken bij de ideeen
van Althusser over het objekt van Marx' theorie. Omdat volgens Althusser Marx
niet vertrekt vanuit het reale objekt, is zijn theorie ook niet gericht op het reele
ontwikkelingsproces van het kapitaal, maar op het (begrip van het) kapitaal
als totaliteit: 'Deze theorie abstraheert volledig van de maatschappij als resultaat', maar beschouwt veeleer het historisch resultaat precies voorzover het de
specifieke bepaaldheid heeft van een maatschappelijk systeem: 'Datgene wat
Marx in 'Das Kapital' bestudeert is het mechanisme, dat het resultaat van de produktie van een historische periode doet bestaan als maatschappij i precies dit
mechanisme, dat aan dit produkt van de geschiedenis - dat wil zeggen juist het
produkt 'maatschappij', dat Marx bestudeert - de eigenschap verleent om het
effekt maatschappij te produceren, doet dit resultaat bestaan als maatschappij.:
(48). Het objekt van Marx' theorie zou dus het begrip van het kapitaal zijn precies voorzover dat bestaat als een maatschappelijke eenheid, een lichaam, en bijvoorbeeld niet als een verzameling gebruiksvoorwerpen of produktiemiddelen.
Maar daarmee haalt Althusser nu juist die spanning uit het begrip kapitaal weg,
vanwaaruit het kapitaal door Marx ook begrepen wordt als niet eenheid, als in
zich tegenstrijdig, inhumaan en onmaatschappelijk. Het isjuist het reele kapitaal
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voorzover dat niet beantwoordt aan zijn idee, dat we als kenobjekt van Marx'
analyses moeten nemen. En in dat begrip speelt de oorspronkelijke akkumulatie
en het begrip van het kapitaal als historisch resultaat - en niet slechts als maatschappelijke struktuur - een wezenlijke rol. Althusser heeft gelijk als hij beweert, dat een historische verklaring niet het specifiek maatschappelijk karakter
van het kapitaal aan het licht brengt. Maar het gaat om meer dan dat: dit het
kapitaal niet als histonsch resultaat wordt begrepen, maar als een voor zichzelf
staand systeem lijkt te bestaan, is voor Marx juist ook een aspekt van zijn onwaarheid. De historische verklaring heeft zo de kritische funktie om de louter
systematische verklaring als negatief te doen uitkomen. In de oorspronkelijke
akkumulatie treedt dit negatieve karakter van de kapitalistische akkumulatie
aan de dag.

Aan het begin van deze paragraaf stelden we, dat uit het feit dat het kapitaal
zelf een historisch produkt is, op zich niet valt af te leiden, dat het derhalve ook
historisch vergankelijk is. Is dat nu door de bovengaande uiteenzetting wel aangetoond ? Dat lijkt niet het geval. Maar ook voor Marx zelf lijkt toch niet zonder
meer vast te staan, dat uit het historisch ontstaan van het kapitaal zijn vergankelijkheid zou blijken. Dat dat niet zonder meer zo is, ligt eigenlijk geimpliceerd
in zijn uitspraak, dat het kapitaal zijn eigen historische uitgangspunten opheft.
Wanneer we deze uitspraak lezen vanuit Marx' afwijzing van het teleologisch
historisch denken, biedt ze aanleiding tot de volgende interpretatie: het toekomstig ineenstorten van de kapitalistische produktiewijze is niet te verklaren uit de
wetmatigheden die de v66r-kapitalistische produktiewijzen in de hun eigen specifieke maatschappelijke en ekonomische vorm hebben beheerst. Maar die ineenstorting is ook niet af te leiden uit het algemene gegeven dat het kapitaal
zelf slechts een historische vormgeving van het arbeidsproces is. Marx zelf beschouwt 'de huidige voorwaarden van de produktie als zichzelf opheffende,
die daarom de historische vooronderstellingen zijn van een nieuwe maatschappelijke toestand' (49). Met andere woorden, vanuit het wetenschappelijk begrip
van het kapitaal moet zelf duidelijk zijn, hoe het kapitaal zichzelf opheft, zich
zijn eigen grenzen stelt, en zo de voorwaarden voor een nieuwe produktiewijze
kreeert. Maar daarvoor moet met het ahistorische, idealistische kapitaalbegrip

worden gebroken.
We komen hiermee op de voor de interpretatie en evaluatie van Marx' theorie
uiterst belangrijke vraag, hoe dat einde van de kapitalistische produktiewijze
uit het wetenschappelijk begrip van het kapitaal zou kunnen volgen, en op welke
wijze het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie daarin een rol speelt. Op
dat probleem gaan we nader in in het volgende hoofdstuk.

In het bovenstaande hebben we meermalen gezinspeeld op de parallel die te trekken is tussen Marx' analyses van de burgerlijke maatschappij, zoals die voorkomt
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in zijn

'Kritik des

Hegelschen
Staatsrechts' en zijn ontwikkeling van het kaons
dat
thans
objekt is. Voor de duidelijkheid halen we de konklupitaalbegrip,
sies van die vergelijking hier nog eens meer expliciet naar voren.
Evenals de abstrakte identiteit van staat en maatschappij voor Marx de uitdrukking is van de reale tegenstelling tussen beide (50), is in de kapitalistische produktiewijze de identiteit van valorisatieproces en arbeidsproces de musorische
uitdrukking van de redle tegenstelling tussen beide, zoals die historisch is ontstaan en ook in de verdere ontwikkeling van het kapitalistisch produktieproces
niet kan worden opgeheven. Evenals de burgerlijke staat tracht het kapitaal de
tegenstelling op te heffen, die haar eigen bestaansvoorwaarde is. De staat, zo
meende Marx toen, zou zich opheffen door de invoering van het algemeen
kiesrecht (51). Hoe hij zich de opheffing van het kapitaal voorstelde is voorwerp
van de eerste paragraaf van het volgende hoofdstuk.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 8
(

1)

Zie onze

(

2)

Zie boven, p. 1 7 7

kritiek op p. 176

( 3) J. Zeleng, o.c. p. 75.
( 4)

o.c. vooral pp. 59 en 62.

( 5) o.c. p. 80.
( 6) o.c. p. 83.
( 7) o.c. p. 117.
( 8) Zie o.a. Gr. pp. 130 e.v., 144 e.v., 171.

( 9) Vgl. Gr. p. 158.
(10) Gr. pp. 162-354.
(11) Gr. pp. 217, 353.

(12) Het voor Marx later zo belangrijke begrip 'arbeidskracht' en het onderscheid van arbeid en arbeidskracht hebben zich in de 'Grundrisse' nog niet volledig ontwikkeld.
WeI treft men er reeds een daarop gelijkend begrip 'arbeidsvermogen' aan.
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(13) Zie o.a. Gr. pp. 185, 214 e.v.

(14) Gr. p. 113.

(15) Gr. p. 354: 'Diese Jusserlichen Voraussetzungen werden jetzt als Momente der Bewegung des Kapitals selbst erscheinen, so dass es selbst sie - wie sie immer historisch
entstehen m6gen - als seine eignen Momente vorausgesetzt hat'.

Met enige ironie karakteriseert Marx het kapitaal dan ook wel als 'perpetuum mobile'

(Gr. p. 415).

(16) Gr. pp. 354-362.
(17) Gr. p. 217.
(18)

Zie hierboven, pp. 245-246

(19) Vgl. Gr. p. 162, waar Marx stelt, dat het begrip van het kapitaal in zijn geldvorm de
algemene bepaling van het kapitaal veronderstelt.
( 20)

vermittelnde Bewegen zwischen Extreund
nicht
men, die
beherrscht,
Voraussetzungen, die es nicht schafft' (Gr. p. 740,
onderstreping van ons, H.v.E.), terwijl het kapitaal naar zijn begripjuist als 'VermittHet geld als handelsvermogen is louter 'das
es

lung mit sich selbst erscheint, als das Subjekt, dessen Momente nur die Extreme sind,
deren selbstiindige Voraussetzung es aufhebt, um sich durch ihre Aufhebung selbst
als das allein Selbstindige zu setzen'. (Gr. p. 237).
(21)

Gr. p. 361: 'We zien hoe hier het eigendomsrecht van ieder op zijn eigen produkten
en de vrije beschikking daarover aan de zijde van het kapitaal dialektisch omstaat in
het recht op vreemd produkt of in het eigendomsrecht op vreemde arbeid en aan de
zijde van het arbeidsvermogen in de plicht om zich tegenover zijn eigen arbeid en

produkten te verhouden als eigendom van een vreemde'. En op p. 413-414: 'De toeeigening door de arbeid, die eerst als een juridische wet, als uitdrukking van de algemene wil was gesteld, slaat om, toont zich volgens een noodzakelijke dialektiek
als de absolute scheiding van arbeid en eigendom en als toedigening van vreemde ar-

beid zonder ruil, zonder equivalent'. Zie voorts ook: pp. 489-490,566 en in wat ruimer verband p. 393.

(22) Gr. pp. 409,449,368.
(23)

Gr. p. 716 (onderstreping van Marx zelf).

(24)

Zie vooral Gr. pp. 405-406.
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(25) Gr. p. 202.
(26)

Zie vooral Gr. pp. 631 e.v.; de hegeliaanse terminologie is veelzeggend !

(27) Gr. pp. 203, 269, 356,414.

(28) Gr. pp. 356,362,389.409.
(29) Gr. p. 364.
(30) Gr. p. 945.
(31)

Gr. p. 387; vgl. ook pp. 205-206, waar Marx dit het 'kapitaal zelf als proces' noemt.

(32) Gr. p. 360.
(33) Gr. pp. 354-359, met name 357 en 359.
(34)

Gr. pp. 364-365. Voor uitleg van deze tekst zie hierboven, pp. 181 e.v.

(35)

Zie hierboven, pp. 185-188 en 206-207

(36) Gr. p. 220.
(37) Zie o.a. Gr. pp. 215-216, 247,407.
(38)

diestofflichen Elemente - AIbeitsmaterial, Arbeidsmittel und
erscheinen nur als die wesentlichen Momente des Arbeitsprozeslebendige Arbeit
ses selbst, den das Kapital sich aneignet. Aber diese stoffliche Seite - oder seine BeStimmung als Gebrauchswert und realer Prozess - fiel ganz auseinander mit seiner
Vgl. Gr. p. 583: '....

Formbestimmung'.

(39) Gr. p. 212.
(40) Gr. p. 210.
(41)

Van Drimmelen beschouwt de onderscheidingen van gebruikswaarde en ruilwaarde,
en van arbeidsproces en valorisatieproces als verbijzonderingen van het onderscheid
van de 'stoffelijke inhoud' en de 'maatschappelijke vorm' van ekonomische verschijnselen. Hij veronachtzaamt daarmee het minstens even fundamentele onderscheid van

gebruikswaarde en ruilwaarde zoals dat binnen de specifiek ekonomische kategorieen van de kapitalistische produktiewijze geldt. In het kader van het onderscheid tus-
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stoffelijke inhoud en maatschappelijke vorm zou men een onderscheid moeten
maken tussen het arbeidsproces-als-zodanig en het specifiek kapitalistisch arbeidssen

proces met zijn eigen aspekten van arbeidsverdeling, mechanisering, produktiviteitsverhoging, abstrakter worden van de arbeid enz., precies in zijn verhouding tot het
valorisatieproces. Die verhouding is in zijn geheel de maatschappelijke vorm. (Zie W.
van Drimmelen, Meerwaarde en winst,pp. 80-82 en 89.

(42) Gr. p. 204.

(43) Gr. pp. 270,358,365 e.v., 496,505.
(44) Gr. pp. 365-367.
en valorisatieproces direkt in
verband met dat tussen materidle toedigeningsrelaties (of produktiekrachten) en sociaal-ekonomische eigendomsrelaties (sociale produktieverhoudingen), in: Lire le
Capital II, Sur les concepts fondamentaux du materialisme historique, Paris 1975,

(45) E. Balibar brengt het onderscheid van arbeidsproces

pp. 96-99 en 109. Merkwaardig is, dat hij dit dan niet in verband brengt met het
onderscheid van gebruiks- en ruilwaarde, dat juist voor de kapitalistische produktiewijze zo specifiek is. Bij Balibar wordt het daardoor als onderscheid van produktie-

krachten en produktieverhoudingen tot een algemeen konseptueel schema gemaakt,
dat voor alle produktiewilzen kan gelden (o.c. pp. 114 en 174), en verliest het zijn
specifiek kapitalistisch karakter. Hetzelfde treft men ook aan bij M. Godelier (zie
hierna, pp. 273 e.v.).
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Hoofdstuk 9
De gewelddadige opheffing van het kapitaal als korrelaat van
een abstrakt wezensbegrip

De wijze waarop Marx met name in het'Kommunistisch Manifest'en aan het slot
van hoofdstuk 24 van deel I van 'Das Kapital' het einde van de kapitalistische
produktiewijze aankondigt, heeft veel weg van een eschatologische voorspelling.
De noodzakelijkheid volgens welke deze produktiewijze zijn eigen ondergang
bewerkstelligt lijkt meer op ideologische en filosofische dan op empirische argumenten te zijn gegrond. Marx beschrijft dit einde en de overgang naar het socia-

lisme als een 'negatie van de negatie', als de opheffing van de kontradikties van
de kapitalistische produktiewijze. De vraag die we ons te stellen hebben is, welke

verklaringskracht aan dat principe van de 'negatie van de negatie' in Marx' theorie toekomt.
We willen in dit hoo fdstuk de volgende stelling adstrueren:
De opheffing van het kapitaal verschijnt alleen dan als een filosofisch apriori,
of als een tautologie, die noodzaketijk uit de negatieve definitie van het kapitaal volgt, indien men Marx' idee van het kapitaal verwart met de realiteit die hij
in dat idee bekritiseert. Met andere woorden,de kapitalistische produktiewijze
verschijnt alleen dan als de 'negatie van de negatie', als men het kapitaal opvat
als een filosofisch begrip en niet als een redel menselijke maatschappelijke produktiewijze. Naar onze mening is dat door vele interpretatoren van Marx gedaan.
De meeste zijn zich van die verwarring niet bewust en belanden daardoor gemakde valkuil van het door Althusser bekritiseerde historicisme. In de eerste
paragraaf geven we een schets van enige konsekwenties die men uit het onderscheid van idee en werkelijkheid zou moeten trekken. In de tweede paragraaf
stellen we ons kritisch tegenover de interpretatie van Hartmann, die juist wel
dat onderscheid van idee en empirische verschijningsvorm beklemtoont, maar
aan Marx' theorie verwijt, dat het dit onderscheid op een min of meer listige

kelijk in

wijze tegelijkertijd stelt en ook weer op een dialektisch-ondialektische wijze
steeds weer negeert. De negatieve dialektiek van Marx zou niet meer zijn dan een
kombinatie van een omkering van Hegels positieve dialektiek en een of ander
soort antropologische ontologie, die resulteert in een slecht soort filosofische
dialektiek, waarbij het ene analytische gezichtspunt herhaaldelijk met het an.
dere wordt verwisseld (het 'quidproquo' in Marx' methode). We zullen trachten
te laten zien dat Hartmanns kritiek niet geheel treft, omdat hij veronderstelt dat
het in Marx' theorie moet gaan om de ontwikkeling van een begripdoor trans282

cendentale kategorieen, waardoor hij Marx' kritiek op Hegel niet serieus of radi.
kaal genoeg opvat. Ook hier zal weer blijken dat het onderscheid van gebruiksen ruilwaarde een centraal probleem is in de interpretatie en evaluatie van Marx'
analyses. Het hoofdstuk kan ook gezien worden als een samenvatting van onze
interpretatie van de aard en het belang van dat onderscheid. Onze analyse van
de 'Grundrisse' sluiten we daarmee af.

9.1. De grenzen van de kapitalistische produktiewijze begrepen vanuit het on.
derscheid van arbeidsproces en het valorisatieproces

Een van de bekendste passages waarin Marx het thema van de revolutionaire opheffing van de kapitalistische produktiewijze aanroert is het 'Vorwort' van 'Zur
Kritik der politischen Okonomie'. Hij spreekt daar overigens over de ophe ffing van produktiewijzen in het algemeen en lijkt daarom een soort algemene
historische wetmatigheid te formuleren vanwaaruit ook de proletarische revolutie zou kunnen worden verklaard en voorspeld. In deze tekst maakt Marx het beroemde onderscheid van basis en bovenbouw en spreekt hij de veronderstelling
uit, dat maatschappelijke processen zich ontwikkelen volgens een reeks van revoluties. De bij een bepaalde produktiewijze behorende maatschappelijke produktieverhoudingen zouden zich niet snel genoeg kunnen aanpassen bij de
voortgaande ontwikkeling van de produktiekrachten. De diskrepantie tussen beide groeit uit tot een tegenstelling, waarop volgend dan in een revolutionaire omwenteling nieuwe produktieverhoudingen worden gekreeerd, die aan de stand
van de produktiekrachten zijn aangepast. Het lijkt alsof Marx in deze korte tekst
een algemeen model formuleert waarin hij de aard, ontwikkeling en opheffing
van reele, historisch maatschappelijke kontradikties aangeeft.
Maurice Godelier is een van de auteurs die tot een verheldering en verfijning
van dit model trachten te komen. In de toepassing van het model op de kapitalistische produktiewijze moeten we volgens hem twee soorten kontradikties onderscheiden, namelijk interne en externe kontradikties. Met behulp van dit onderscheid tracht Godelier Marx' begrip van de opheffing der tegenspraken
tegenover Hegels spekulatieve dialektiek te karakteriseren en wil hij aantonen,
dat Marx' geschiedenisopvatting niet spekulatief en teleologisch is, en dat de
theorie van de proletarische revolutie niet op een aprioristische rationaliteits-

opvatting is gebaseerd (1).
Onder een interne kontradiktie verstaat Godelier een tegenstelling die tot het
wezen van een struktuur zelf behoort en dan ook vanaf de oorsprong aan die
struktuur inherent is. Vanuit het gezichtspunt van de theorie van de revolutie
is een dergelijke tegenstelling volgens Godelier niet zo fundamenteel, omdat zij
'niet in zichzelf de voorwaarden bezit voor haar eigen opheffing' (2). Het centrale voorbeeld van zo'n interne kontradiktie is de klassentegenstelling van kapitalisten en proletariaat. Die tegenstelling zou dus aan de kapitalistische produk283

tiewijze inherent zijn en daarom niet binnen haar ophefbaar. De opheffing van
het kapitalisme moet vanuit een externe tegenspraak begrepen worden.
Externe kontradikties zijn die, welke niet binnen dEn struktuur bestaan, maar
tussen de strukturen in. Zij zijn fundamenteel, omdat ze 'de materiale voorwaarde kreeren voor het verdwijnen van het systeem' (3). Het centrale voorbeeld
van zo'n fundamentele externe tegenstelling is die tussen produktiekrachten en
produktieverhoudingen. In het kapitalisme is dat de tegenstelling tussen de
immense maatschappelijke produktiviteit van de techniek en de op het privaateigendom gebaseerde produktieverhoudingen van kapitaal en arbeid. Die tegenstelling is niet aan het kapitalisme als zodanig en van meet af aan inherent, maar
groeit; ze is het historisch effekt van de ontwikkeling van de produktiewijze.
Godeliers visie is op het eerste gezicht aantrekkelijk en richt zich op een wezenlijk punt: wil de theorie van de negatie van de negatie niet met een spekulatief
geschiedenisbegrip verbonden blijven, dan moet men het begrip van de zichzelf
opheffende interne tegenspraken laten vallen. Toch stelt ze naar onze mening het
onderscheid van externe en interne kontradikties te eenvoudig om aan dit doel te
beantwoorden en om de komplexiteit en ambiguiteit van Marx' theorie voldoende weer te geven. Een aantal punten van kritiek brengen we hier naar voren.
Waarom zijn volgens Godelier externe kontradikties fundamenteel ? Externe
kontradikties scheppen de voorwaarde voor de opheffing van een systeem, waartoe zij behoren, zegt hij; maar hebben tegenstellingen precies op grond ddirvan
het karakter van kontradikties ? Het fundamentele van die tegenstellingen kan
toch moeilijk in hun ophefbaarheid gelegen zijn, tenzij men een heel bijzonder
begrip van kontradikties veronderstelt. Hun fundamentele karakter als kontradikties ligt blijkbaar in het feit, dat ze op een ret,olutionaire w#ze een oplossing
verkrijgen. Maar daarmee vallen we terug op de vraag vanwaaruit dat revolutionaire karakter begrepen wordt. De tegenstelling van de kapitalistische produktiekrachten en -verhoudingen groeit daarom uit tot een kontradiktie, omdat de
verhouding van kapitaal en arbeid zich niet wil of kan aanpassen aan de reele
maatschappelijke behoeften van het produktieproces. De verhouding van kapitaal en arbeid, ofwel de interne kontradiktie van het kapitaal, is er dus de grond
van dat externe tegenstellingen uberhaupt het karakter van een kontradiktie
hebben. In het algemeen zouden we kunnen stellen, dat het juist de veronderstelde identiteit is van het interne en externe, van wezen en verschijningsvormen
van het kapitaal, die het kontradiktorische karakter van de kapitalistische
verhoudingen tot iets fundamenteels maakt, en die aan een eventuele opheffing
van externe kontradikties het noodzakelijk revolutionaire karakter verleent. De
revolutionaire opheffing van externe tegenstellingen blij ft dan echter een a-historisch begrip, dat op de onverzoenbaarheid van de tegenstelling van kapitaal en
arbeid is gebaseerd.
Op de tweede plaats lijkt het ons niet juist om wel de tegenstelling tussen de
technologische produktiekrachten en de kapitalistische produktieverhoudingen
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als historisch geworden te beschouwen en de tegenstelling binnen de produktieverhoudingen van kapitaal en arbeid niet. Precies als klassentegenstelling is die
tegenstelling evenzeer een effekt van de kapitalistische produktiewijze als zoda-

nig, en is ze er niet van meet af aan al volledig gerealiseerd. Godelier maakt ons
inziens te zeer het onderscheid tussen produktiekrachten en produktieverhoudingen tot het centrale punt in Marx' theorie. De tegenstelling die tussen
beide ontstaat is echter even wezenlijk en oorspronkelijk voor het kapitaal als de
tegenstelling van kapitaal en arbeid zelf. Het kapitaal is voor Marx het /tele
ontwikkelingsproces en het is niet juist, om het proces volgens welk het zich
ontwikkelt al te sterk te onderscheiden van de struktuur vanwaaruit het zich zou
ontwikkelen. De fundamentele tegenspraak van het kapitaal is die tussen gebruikswaarde en ruilwaarde, zoals die in het begrip van het kapitaal in het
algemeen is ontwikkeld. Vandaaruit moet zowel het kontradiktorisch karakter
van de tegenstelling tussen de produktiekrachten (het arbeidsproces met zijn
techniek) en de produktieverhoudingen (klassen- en eigendomsverhoudingen), als
ook die binnen de produktieverhoudingen zelf begrepen worden.
Door de tegenstelling van de produktiekrachten en produktieverhoudingen als
de fundamentele kontradiktie van de kapitalistiche produktiewijze te beschouwen, stelt Godelier deze tegenspraak te direkt in de plaats van de tegenspraak
tussen de gebruikswaarde (of het arbeidsproces als zodanig) en de meerwaardeproduktie (4). We zullen in deze paragraaf laten zien, hoe deze aan het kapitaalals-zodanig inherente tegenspraak volgens Marx' theorie slechts als een historische realiteit tot stand komt, en dat ook alleen vanuit die historische realiteit
de mogelijke opheffing van die kontradiktie een reele en niet louter theoretische
betekenis kan hebben.

In de analyse van de oorspronkelijke akkumulatie laat Marx het ontstaansproces
van het kapitaal zien als een zich in de historische werkelijkheid voltrekkende
dialektische omkering van wat in het algemeen genoemd kan worden 'het natuurlijke produktieproces'. In de kapitalistische produktiewijze wordt alles wat voor
de vroegere produktiewijzen een natuurlijke grens was, gesteld als een door het
kapitaal te overwinnen drempel, als een haar wezensvreemde beperking. Men
dient daarbij vooral te denken aan de begrenzingen die inherent leken aan het
nog natuurlijke menselijk arbeidsvermogen, begrenzingen van ruimte (markt en
afzetgebied) en tijd (duur van het produktie- en cirkulatieproces), van wetenschap en technologie en van de op persoonlijke levensomstandigheden gebaseerde sociale verhoudingen. Aanvankelijk gelden deze ook voor het kapitaal als natuurlijke uitgangspunten voor zijn vermogen om meerwaarde te produceren en
te akkumuleren, 'de kwantitatieve grens van de meerwaarde verschijnt aan hem
slechts als de natuurlijke beperktheid, als noodzakelijkheid, die het voortdurend
probeert te overweldigen en te overstijgen' (5). Voor Marx is dat de wezensbepaling van de kapitalistische akkumulatie: als representant

van de algemene
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vorm van de rijkdom - als geld - is het kapitaal de onbeperkte en mateloze drift
om zijn beperkingen te overwinnen. Iedere grens is en moet een drempel voor
hem zijn, anders zou het ophouden kapitaal, dat wil zeggen zichzelf producerend
geld, te zijn. Wanneer het kapitaal binnen een bepadde grens zou blijven - er
zich binnen zou welgevoelen - 'dan zou het zelf van ruilwaarde tot gebruikswaarde geworden, van algemene vorm van de rijkdom in een bepaalde, substantiale bestaansvorm ervan zijn terug gezonken' (6).
We kunnen de oorspronkelijke akkumulaite nu ook omschrijven als de onderwerping van de gebruikswaardeproduktie aan de louter ideeele abstrakte wetten van
de verzelfstandigde ruilwaarde, die op een aanvankelijk nog zeer beperkte wijze
als het redle resultaat van een historische ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Zolang die overheersing van de ruilwaarde nog beperkt is, en slechts een moment
is in de maatschappelijke produktie van gebruikswaarden, is zij reeel bestaanbaar, maar beantwoordt zij nog niet aan haar uiteindelijk idee, zoals dat door
Marx wordt beschreven: dematelozeoverschrijding van haar grenzen, de zichzelf onafhankelijk van de gebruikswaarde producerende ruilwaarde. Maar tegelijk is die idee toch ook al werkelijk, voorzover het kapitaal namelijk de redle
drift is om zich als proces van louter meerwaarde-produktiete realiseren. Aldus
verschijnt de oorspronkelijke akkumulatie als het beginpunt van een dialektische
omkering van de werkelijkheid zelf: het historische produktieproces dat zijn
uitgangspunten en voorwaarden vond in de natuurlijke kondities van konkrete
menselijke samenlevingen, slaat om in een proces dat de verwerkelijking is van
een idee. De werkelijkheid verschijnt als de zelfverwerkelijking van een hegeliaans
idee, zij het dan van een lege, van elke reele inhoud beroofde idee. Zo is het kapitaal de werkelijkheid maar tevens de ontmaskering van de hegeliaanse filosofie. Maar het betekent tevens, dat het kapitaal slechts als lege idee, als abstrakte

vorm kan beantwoorden aan zijn wezensbepaling.
Het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie onthult ons aldus voor een gedeelte de kontradiktorische realiteit die onder Marx' definitie van het kapitaal
als zichzelf vermeerderende ruilwaarde schuil gaat. als werkelijkheid kon het kapitaal slechts ontstaan voorzover het nog niet aan deze definitie beantwoordde,
en voorzover het aan die definitie beantwoordt kan het niet meer als werkelijk
produktieproces van gebruikswaarden bestaan. Het kapitaal beantwoordt niet
slechts aan een kontradiktorisch begrip: wanneer dat zo was, zou het inderdaad
volgens een hegeliaanse dialektiek zich kunnen trachten te realiseren als de
opheffing van die kontradiktie. Het streven van het kapitaal is echter niet werkelijk een dialektische begripsontwikkeling, maar kontradiktorische werkelijkheid.
het kapitaal dat zijn eigen kontradikties (grenzen) tracht te overwinnen, doet
niets anders dan zijn eigen bestaansvoorwaarden als werkelijk produktieproces
ondermijnen. Wanneer het echter als werkelijk produktieproces wil blijven

bestaan, moet het zijn grenzen (in konkreto: de gebruikswaarde als gebruikswaarde en de arbeider als menselijk subjekt) in acht nemen en verliest het
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daardoor zijn karakter van kapitaal. Daarom impliceert niet het abstrakte begrip
van het kapitaal als zich vermeerderende ruilwaarde, maar alleen het konkrete
begrip van het kapitaal, zoals het historisch is ontstaan uit de tegenstelling van
gebruikswaarde en ruilwaarde, dat het kapitaal-als-zodanig, dat wil zeggen het
kapitaal voorzover het beantwoordt aan zijn idee, hoe dan ook de voorwaarden
voor zijn eigen vernietiging of opheffing moet produceren. Hoe die opheffing
feitelijk zal verlopen, is zelf weer niet zonder meer uit dat begrip van het kapitaal
als zodanig af te leiden. Dat hangt helemaal af van de mate waarin de kapitalistische produktiewijze zich konform zijn idee in de werkelijkheid zal weten te
realiseren.
Het blijft weliswaar een onduidelijke zaak, in hoeverre Marx zelf een eenduidig
standpunt heeft ingenomen wat betreft de verhouding van het zuiver begrippelijke en het meer empirische aspekt van de kapitalistische produktiewijze. Begrijpelijk is dan ook de opmerking van J. van Santen: 'Waarschijnlijk heeft Marx de
kapitalistische totaliteit, de economische zelfstandigheid (met als correlaat een
volkomen gefunctionaliseerd subject, dat in zijn totale vervreemding geheel
gesubordineerd is aan de autonoom zichzelf regelende economie) te veel verabsoluteerd. Indien hij meer voorbehouden gemaakt had, indien hij de kapitalistische totaliteit meer gerelativeerd, meer als tendentie zou hebben onderkend,
zou zijn gehele theorie realistischer geweest zijn. De consequentie ware dan
echter wel een relativering van het revolutionaire alternatief van het kapitalisme
(in de klassieke, barricadeachtige, zeggen wij Leninistische zin) geweest en de
onderkenning van gewijzigde 'overgangen' van kapitalisme naar andere maatschappelijke formaties' (7). Maar we kunnen toch wel enige vermoedens uitspreken over de wijze waarop de meer realistische visie zich tot de meer ideele
ontwikkeling van het kapitaal zou verhouden.
Het is bekend, dat Marx op twee op het eerst gezicht totaal verschillende, wijzen
de opheffing van de kapitalistische produktiewijze beschrijft. Iedereen kent wel
de beschrijving volgens toenemende krises, verpaupering, revolutie en diktatuur
van het proletariaat. Maar op een enkele plaats in 'Das Kapital' en meer uitvoerig
in de 'Grundrisse' komt naar voren dat het kapitalisme zich zou opheffen door
een proces van automatisering en perfektionering van technologie waardoor de
maatschappetijk noodzakelijke arbeidstijd afneemt en de arbeid als bron voor
meerwaarde meer en meer overbodig wordt (8).
Die laatste ontwikkeling lijkt in tegenspraak met Marx' veelvuldige uitspraken
over de noodzaak van een revolutie, ook al heeft hij de noodzaak van het gewelddadig karakter daarvan zelf reeds een enkele maal gerelativeerd (9). Marx lijkt
zelf echter de opheffing van het kapitaal door overbodig maken van arbeid niet
als erg reele mogelijkheid te beschouwen, omdat het kapitaal die ontwikkeling
uit eigen baat zal tegenhouden. In de marxistische literatuur van de laatste decennia komt de diskussie over de wijze van opheffing van het kapitaal als cen287

traal punten naar voren. Enerzijds treft men auteurs voor wie in de huidige produktiewijze het kapitaal veel van zijn typische kapitaalvorm heeft moeten prijsgeven. In dit 'neokapitalisme' is de proletarische klassenstrijd op de achtergrond
gedreven; er ontstaat een nieuwe 'arbeidersklasse' van gekwalificeerde technici en
administratief pesoneel, waardoor de problemen van de macht zich verleggen
naar het arbeidsproces (medezeggenschap, rationalisering van de arbeid, milieuproblematiek, en dergelijke). Daartegenover staan de meer orthodoxe marxisten, die vasthouden aan de stelling, dat ook voor het huidige kapitalisme het arbeidsproces het ondergeschikte is, dat de strijd om de macht zich in de politieke
klassenstrijd dient te voltrekken. Voor hen is het nieuwe kapitalisme slechts de
verhulde, maar noodzakelijke vorm waaronder zich het kapitaal nog volgens zijn
eigen principes van het valorisatieproces tracht te vergelijken (10).
Van een principiele tegenspraak tussen beide beschrijvingen - en eventueel andere mogelijkheden, zoals die in allerlei revisionistische theorieen geschetst
worden - is evenwel geen sprake, wanneer men de bovenstaande interpretatie
van de verhouding van het werkelijk kapitaal en zijn idee accepteert. Hoe het kapitaal wordt opgeheven hangt dan namelijk geheel en al af van de wijze waarop
en de mate waarin het kapitaal in staat was zijn idee te realiseren. De gedachte
dat het kapitaal dat zonder meer zou kunnen of dat het zich noodzakelijk
volgens zijn idee zou moeten ontwikkelen, verwart de idee van het kapitaal met
zijn historische werkelijkheid. De reale ontwikkeling van het kapitaal wordt
juist daardoor bepaald, dat het niet in staat is al zijn grenzen te overwinnen.
Daarom verzet zich ons inziens ook in principe niets tegen de gedachte, dat het
mogelijk is dat het kapitaal zich opheft door in de klassenstrijd noodzakelijkerwijs steeds meer koncessies te moeten doen aan de eisen van het proletariaat of
aan de vereisten van de natuurlijke gebruikswaarde-produktie. Een dergelijk proces tot opheffing van de kapitalistische produktiewijze kan zich feitelijk reeds
voltrekken voordat het kapitaal al bepaalde uiterste vormen heeft aangenomen.
De opheffing van het kapitaal in de totale krisis, verpaupering en ellende van het
proletariaat, gewelddadige revolutie en dergelijke veronderstelt een ontwikkeling

waarbij de grenzen van de kapitalistische produktiewijze zich pas in een laatste,
uiterste nood als absoluut stellen; ze veronderstelt met andere woorden een historisch-maatschappelijke situatie, waarin het kapitaal zich bijna totaal volgens
zijn eigen idee en ideale wetmatigheden zou hebben ontwikkeld. Maar dat is nu
juist een ontwikkeling die niet logisch volgt uit het konkrete begrip van hoe het
kapitaal zich in werkelijkheid ontwikkelt:
'Uit het feit dat het kapitaal al dergelijke grenzen als beperking poneert en ze
daarom idetel overschrijdt, volgt geenszins, dat het ze retel overwonnen heeft'

(11).
De vraag op welk moment de natuur van het kapitaal met zijn innerlijke tegenspraken van ruilwaarde en gebruikswaarde de kapitalistische produktiewijze
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zelf afremt of doet ineenstorten, betreft de reale historische kondities van die
kapitaalontwikkeling en kan niet uit het begrip van het kapitaal als zodanig
worden afgeleid. Hoogstens kan men hier enige abstrakt filosofisch-antropologische beschouwingen naar voren brengen over wanneer voor 'de' mens of een
klasse de grenzen van de uitbuiting, morele onderdrukking, vervreemding en dergelijke bereikt zijn. Maar die uiterste grens gaat alleen dan reeel worden, wanneer
het kapitaal zich als totaliteit ontwikkelen kan. Maar ook hier dient men te stellen, dat in de konkrete ontwikkeling van de klassenstrijd de grens van het duldbare en toelaatbare eerder bereikt wordt dan zoals het vanuit de negatieve dialektiek der vervreemding in zijn uiterste vorm van negatie naar voren wordt gebracht. In werkelijkheid is het de machtsverhouding van kapitaal en arbeid, de
strijd van de ruilwaarde-akkumulatie en de reele menselijke behoeften, die bepaalt waar de grenzen van de ontwikkeling van het kapitaal liggen (12).
De oorspronkelijke akkumulatie onthult de aard van de kontradikties die aan de
kapitalistische produktiewijze inherent zijn, maar het maakt tevens duidelijk dat
zich onder de vorm van de almachtig lijkende kapitalistische akkumulatie een
ander, meer substantieel proces voortzet, namelijk de materiele produktie en
maatschappelijke toeiligening van de natuur. Het kapitaal kan alleen zijn vorm
van meerwaarde-akkumulatie realiseren, wanneer het de natuurlijke beperkingen
van de produktie overwint. Daardoor maakt de materiele produktie onder de
overheersing van het kapitaal een revolutionaire ontwikkeling door, die praktisch
alle scheppende mogelijkheden van de mens in zich opneemt en in funktie van de
universalisering van het proces voortdurend stimuleert. De eisen die de ontwikke-

ling van dit materi8le poduktieproces stelt blijken reeds in het begin in voortdurende tegenspraak te staan tot het ideele wezen van het kapitaal zelf, dat immers als verzelfstandigde milwaarde onverschillig is voor de gebruikswaardeproduktie ofwel het arbeidsproces als zodanig, maar dat om als kapitaal te kunnen
voortbestaan, toch steeds meer het materiele produktieproces moet gaan bepalen. De reele voorwaarde voor de akkumulatie ligt steeds minder in de onteigende arbeid zelf, zoals die historisch wordt aangetroffen, maar meer en meer
in de mogelijkheid om het arbeidsproces zodanig te ontwikkelen, dat de daarin
geihkorporeerde arbeid op steeds ruimere wijze meerwaarde blijft produceren.
De maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd - dat wil zeggen de arbeid die
nodig is om de noodzakelijke levensmiddelen te produceren wordt daarom tot
een minimum gereduceerd en de produktie van waren opgevoerd. Om voort te
kunnen bestaan schept het kapitalisme aldus een maatschappelijke organisatie
van het arbeidsproces die zelf weer de reele mogelijkheidsvoorwaarde zal zijn
voor de opheffing van de kapitalistische vorm waaronder zich dit proces voltrekt.
Hoe deze tegenspraak zich ontwikkelt, zal uit de konkete analyse van de kapitalistische akkumulatie moeten blijken. Het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie onthult alleen de kategorieen vanwaaruit die tegenspraak zich zal ont-
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wikkelen. In hun meest abstrakte vorm zijn dit de kategorieen van niet-identiteit
van idee en werkelijkheid van het kapitaal.
9.2. Idee en werkelijkheid van het kapitaal. Kritische bespreking van de interpremtie van K. Hartmann
Om de betekenis van het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie voor Marx'
begrip van het kapitaal scherp naar voren te laten komen gaan we hier wat nader
kritisch in op de interpretatie van K. Hartmann van het kapitaalbegrip. Volgens
Hartmann zijn de algemene abstrakties als produktie, distributie, arbeid, en dergelijke waarvan Marx in de 'Einleitung' van 1857 sprak, niet slechts 'verstandige
Abstraktionen', maar zijn ze een grond vanwaaruit de kapitalistische ekonomie
als een entelechie, dat wil zeggen een beginsel dat zijn eigen historische groei
bepaalt, kan worden begrepen. Zo is de dialektische ontwikkeling van het kapitaalbegrip - de ontwikkeling van abstrakt naar konkreet - een transcendentaalkategoriale analyse, een zichzelf funderende theorie, die 'niet slechts een reduktie is tot abstrakties en ook niet eenvoudig een historische schildering, maar de
transcendentale organisatie van verklaringsgronden, georieenteerd aan het feit
van de ontwikkelde, moderne vorm van de ekonomie als resultaat' (13).

Hartmann brengt ook naar voren dat het aldus ontwikkelde kapitaal-begrip een
negatief begrip is ofwel het begrip van de vervreemding, negativiteit. Het moet
daarom ook in de abstrakties vanwaaruit vertrokken wordt de verklaringsgrond
van deze negativiteit vinden. Uitgangspunt zijn daarom de abstrakties zoals die
in de burgerlijke maatschappij als negatieve realiteit bestaan en vanwaaruit dan
de historische ontwikkeling als een negatieve teleologie kan worden geihterpreteerd (14). Terecht wijst Hartmann er daarbij op dat de abstrakties van arbeid
en produktie-in-het-algemeen, precies voorzover die georitnteerd zijn op een positieve filosofische antropologie, niet als zodanig kunnen fungeren. Marx zou
echter ook aan deze abstrakties als uitgangspunt vasthouden en vandaaruit de
gedachte ontwikkelen, dat het produktieproces in zijn positief-antropologische
zin tot positieve gevolgen leidt, die over de negativiteit van het kapitaal heengrijpen: 'Wanneer dat wat verklaard moet worden iets negatiefs is, dan kan de positieve aanzet (produktie), die onder dit negatieve verondersteld wordt, over de
negatieve gestalte van de maatschappij heen ook een ander gevolg hebben, over
die negativiteit heen tot iets positiefs leiden. Veel positiefs, dat in een eerdere
fase voorkomt, bijvoorbeeld het gemeenschapseigendom, is dan wel in de volledig ontwikkelde negatieve vorm geheel verkommerd, maar er zou alsnog waarheid in kunnen liggen' (15). Hartmann ziet aldus in Marx' analyses een dubbel
uitgangspunt in enerzijds een negatief geduid kapitaalbegrip dat zich dialektischkritisch ontwikkelt en anderzijds een positieve antropologie van een goedaardige
arbeid, die tegelijk ook de grond is vanwaaruit de negativiteit van dat begrip aan
290

het licht treedt, maar die echter niet de verklaringsgrond van die negativiteit kan
voortduzijn. Dit dubbele uitgangspunt is een illustratie van de in Marx' theorie
een
welke
ondialektische wijrend aanwezige dubbele bodem volgens
steeds op
een
ze een positief theoretisch gezichtspunt met
negatief<lialektisch, kritische
analyse elkaar afwisselen en tegen elkaar worden uitgespeeld (16).
Onze eigen analyse van de tegenstelling van het arbeidsproces als produktieproces van gebruikwaarden zonder meer en het kapitaal als de kontradiktorische
identiteit van arbeidsproces en valorisatieproces lijkt niet of nauwelijks van de
interpretatie van Hartmann af te wijken. Het lijkt immers dat Marx vanuit zijn
begrip van de oorspronkelijke akkumulatie kategorieen van een abstrakt ontolode irnmanente
gisch-antropologische aard in het kapitaalbegrip invoert, die aan
die
het
basiskategorieen
kapitaal vreemd zijn; het zijn
begripsontwikkeling van
vanwaaruit dan de ophe ffing van het kapitaal als noodzaak doorzichtig wordt.
Wij hebben er echter op gewezen dat de tegenstelling van deze kategoriean,
die betrekking hebben op de produktie van 'gebruikswaarde als zodanig' enerzijds en op het begrip van het kapitaal als zodanig anderzijds, in Marx' analyse
niet louter een naast elkaar optreden van twee verschillehde soorten abstrakte
kategorieen betekent. De kategorieen van de eerste soort (gebruikswaarde als
zodanig, arbeidsproces, en dergelijke) zijn niet slechts de abstrakt positieve
begrippen vanwaaruit het kapitaal als een negatieve, pejoratieve werkelijkheid
verschijnt, maar hebben de betekenis, dat van hen uit het kapitaalbegrip als louter idee, het kapitaal als zodanig als illusorische werkelijkheid wordt ontmaskerd. Vanuit deze begrippen, die juist niet de abstrakte kategoriedn van het ka-

ook een
pitaalbegrip zijn, wordt ook de oorspronkelijke akkumulatie - die toch
negatieve werkelijkheid is - begrepen als juist niet voortkomend uit die schijnbare negatieve teleologie van het kapitaal zelf. Het kapitaal is voor Marx in dubbel
opzicht een negatieve werkelijkheid; als begrip van een louter op zichzelf staande, zichzelf funderende produktiewijze is ze een loutere illusie, en als werkelijkheid is het een op een v66rkapitalistische uitbuiting en onteigening gebaseerde
ekonomische relatie. Het ware begrip van het kapitaal kan daarom niet bestaan
in een transcendentale analyse van het kapitaal vanuit zijn eigen, als abstrakta
vooropgezette, momenten, zoals Hartmann stelt. Marx' theorie is geen transcendentale analyse in die zin, maar juist de kritiek op een ekonornie, die zich op
een dergelijk begrip van het kapitaal zou menen te kunnen funderen.
evaluatie
Konsequent aan zijn uitgangspunten komt Hartmann tot de volgende
akkumukapitalistische
oorspronkelijke
akkumulatie. De
van de theorie van de
latie, ofwel de vorming en vermeerdering van meerwaarde, vanwaaruit het kapitaal naar zijn negatieve wezen begrepen moet worden, veronderstelt steeds dat
er reeds kapitaal is, dat zich akkumuleren kan. Om niet in een cirkelredenering te
vervallen moet Marx tot een historische verklaring van het ontstaan van het kapitaal komen die niet gefundeerd is in de systematische ontwikkeling van het kapi291

of onstaansgeschiedenis van het kapitaal is de
oorspronkelijke akkumulatie, de geschiedenis van sociale onderdrukking en uitbuiting. Die uitbuiting kan echter alleen verklaring voor het ontstaan van kapitaal zijn, wanneer men aanneemt, dat de onderdrukkende macht ook datgene
wat hij wint als kapitaal in het produktieproces zal gaan aanwenden. De noodzaak daartoe ligt niet zonder meer vast. De oorspronkelijke akkumulatie wordt
immers niet door de wetmatigheden van het kapitaal beheerst. Hartmann stelt
daarom dat Marx hier terug moet vallen op sociale geschiedenis met het probleem, dat hij zich daarbij op empirie en voorstelling moet verlaten. De transcendentale theorie van het kapitaal als negativiteit steunt dan op de lemen voeten van een empirische theorie omtrent een voorkapitalistische uitbuiting die de
verklaringsgrond moet zijn van het bestaan van de absolute en systematische
uitbuiting onder kapitalistische verhoudingen:
'Het omkiepen in een historische uiteenzetting lijkt, ondanks het 'quid quo pro'
dat we reeds vaker opgemerkt hebben, wellicht een deugd van de theorie van
Marx. Het doet het voorkomen, dat de kritiek als theorie op bewijsbare wijze
afhangt van de gescheidenis. Maar strikt genomen betekent het, dat tekortkomingen van de transcendentale theorie slechts worden afgewenteld op de geschiedenis en op het voorstellende denken. Er lijkt een innige samenhang van theorie en
geschiedenis te bestaan, juist omdat de oorspronkelijke vorming van kapitaal
slechts historisch voorstelbaar is. Maar voor de transcendentale theorie blijft
daarmee de foutieve cirkel bestaan. Verder is het een probleem, of de theorie het
pejoratieve moment van de sociale onderdrukking als vooronderstelling van de
ekonomie, ook zou moeten erkennen als een systematische voorwaarde' (17).
taalbegrip. Deze oergescheidenis

In het vervolg stelt Harmann, dat het kapitaal zich als systeem juist niet van deze
vooronderstellingen van de sociale onderdrukking van de oorspronkelijke akkumulatie uit ontwikkelt, maar zich ontwikkelt vanuit zijn eigen voorwaarden zoals
bijvoorbeeld door - door Marx belachelijk gemaakte - zaken als sparen, onthouding van konsumptie, en dergelijke: 'Kapitaal vormt zich intern-ekonomisch
door sparen en krediet, waarvan de renten worden terugbetaald uit de door het
kapitaal mogelijk gemaakte produktie' (18).
Dat het kapitaal zich eenmaal ontstaan, vanuit zijn eigen voorwaarden ontwikkelt, vinden we ook uitdrukkelijk bij Marx zelf; het is minstens in overeenstemming met de idee van het kapitaal. Van belang is ook niet zozeer, dat aan de kapitalistische akkumulatie eventueel ook positieve kanten zitten en dat het kapitaal niet alleen kan worden verklaard uit de uitbuiting van de arbeid, maar veeleer, dat het kapitaal, voorzover het beantwoordt aan zijn definitie of idee, zoals
Marx die geeft, de uiteindelijke vervreemding van de menselijke arbeid impliceert. Die negativiteit kan reeds vanuit een abstrakt filosofisch begrip van menselijke arbeid als stofwisseling met de natuur en aktiviteit van het 'Gattungswesen'
dat de mens is, worden aangetoond. Voor Marx is het echter niet voldoende in
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abstrakto de begrippen van kapitaal en arbeid als negatie van elkaar tegenover elkaar te stellen. Hij wil laten zien, dat de menselijke behoeften en relaties, die
zich in het produktieproces realiseren de werkelijke grens zijn vanwaaruit de bestaansmogelijkheid van de kapitalistische produktiewijze is beperkt. Hartmann
heeft gelijk wanneer hij stelt dat het begrip van de oorspronkelijke akkumulatie niet verenigbaar is met een trascendentale analyse van het kapitaal. Maar hij
heeft ons inziens geen gelijk, wanneer hij dat beschouwt als een echec van Marx
theorie. Diens theorie is niet gericht op een dergelijke transcendentale a fieiding
van het kapitaal als negativiteit, maar tracht juist voortdurend dergelijke transcendentale funderingen of dialektische begripsonwikkelingen op hun reele grenzen te doen stuklopen. De echte negativiteit van het kapitaal bestaat niet in zijn
begrippelijke inhoud (dat het onwaarde, vervreemding, uitbuiting, en dergelijke
is) maar daarin, dat het een louter abstrakt en verzelfstandigd idee van menselijke produktie is, een louter ekonomische vorm onder welke heerschappij het werkelijke produktieproces van gebruikswaarden slechts als de negatieve maatschap
pelijke realiteit van uitbuiting kan plaatsvinden. Dat een dergelijk idee zulk een
macht heeft, komt weer niet voort uit haar aard als idee, maar uit het feit dat zij
de idee is van een heersende klasse die haar machtspositie ontleent aan een uitbuitingsrelatie en machtsongelijkheid die reeds van v66r de kapitalistische produktiewijze dateert. De negatieve werkelijkheid is dus niet zozeer het kapitaal
'op zich', of de 'wet van de kapitalistische akkumulatie als zodanig', maar de
reele produktiewijze die zich onder haar dwang ontwikkelt.
In tegenstelling tot Hartmann zien wij in het begrip van het kapitaal als zodanig,
zoals dat door Marx dialektisch (transcendentaal) ontwikkeld wordt, niet het
konkrete begrip van het reele kapitalistische produktieproces. Het vanuit de abstrakta der ekonomische theorie ontwikkelde kapitaalbegrip is ook zelf nog een
abstraktum, zolang het niet begrepen wordt als de louter ideele uitdrukking van
een produktieproces dat zich niet volgens abstrakt dialektische wetmatigheden
maar als een historisch proces heeft ontwikkeld en ook zal moeten blijven ontwikkelen. Het begrip van de historische uitgangspunten is daarom niet een aan
het kapitaalbegrip wezensvreemde verklaringsgrond, zoals Hartmann stelt, maar
bindt het kapitaalbegrip aan zijn reele substraat: de historisch bepaalde maatschappelijke struktuur, waardoor het 'op zijn voeten' wordt gezet, de begrensdheid verkrijgt die het in plaats van een idee tot een wetenschappelijk begrip
maakt. Het kapitaalbegrip wordt door deze operatie wezenlijk begrensd, er is
geen sprake van een identifikatie van het begrip van een louter empirisch historische produktiewijze met een transcendentaal begrip van het kapitaal, wat dan
tot gevolg zou hebben dat de gelding van het kapitaalbegrip ook niet meer te falsificeren zou zijn, omdat niet vaststaat of het een empirisch dan wel louter theoretisch begrip is (19). Wanneer we de lijn van onze interpretatie doortrekken,
zou veeleer gesteld moeten worden dat Marx bij voorbaat de algemene gelding
van het kapitaalbegn'p gefalsificeerd heeft. Het kapitaal bestaat niet als een aan
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het algemene begrip beantwoordende werkelijkheid, maar als de reale negatie van
dat begrip. Nu maakt dat begrip zelf allerlei ontwikkelingen door als het begrip
van geld, produktiemiddel, variabel kapitaal (loon), rente, winst, enz. Marx' analyse zal er dan op gericht zijn steeds weer te laten zien hoe het reele kapitaal
als produktieverhouding op die verschillende nivo's zijn begrip tegenspreekt. Het
reele kapitaal (of liever: het wetenschappelijke begrip ervan) ontwikkelt zich
als de voortdurende falsifikatie van zijn louter ideeel-begrippelijke uitdrukking.
Vanuit Hartmanns positie zou tegen het bovenstaande de volgende objektie kunnen worden ingebracht: Is de ontwikkeling van het kapitaal vanuit de voortdurende falsifikatie of negatie van zijn idee ook weer niet zelf een louter begrippe-

lijke voortgang ? Is dat niet juist het begrip van het kapitaal als negativiteit, als
kontradiktie met zichzelf ? Ons antwoord is, dat dit inderdaad zo zou zijn,
indien men die negatie als louter begrippelijk opvat, als een slechts logische
funktie. De negatie van een idee levert dan een nieuw idee. Marx gaat echter uit
van een andere betekenis van negatie. Het werkelijke is niet de binnen de ideele
sfeer blijvende begrippelijke negatie van zijn begrip of idee, maar is het verzet
tegen, het zich onttrekken aan het begrip, zoals we reeds in onze analyse van
Marx' eerste geschriften zagen. De werkelijkheidskategorieen zijn niet de filosofische negatie van algemene begrippen, maar hun negatieve kracht ligt in de
stelling dat algemene begrippen als zodanig 'niet werken', dat wil zeggen niet
verklaren, omdat ze geen grond van werkelijkheid zijn. Wanneer we aan dat punt
vasthouden betekent dit, dat waar Marx beroep doet op de werkelijkheid van het
kapitaal als bijvoorbeeld voortkomend uit niet-kapitalistische uitbuiting, uit
ongelijkheid en onvrijheid, als beperkt wordend door de vereisten van het arbeidsproces, als nieuwe mogelijkheid tot uitbuiting van levende arbeid, etc. dit
niet illustraties zijn van een negatief kapitaalbegrip, maar de konkrete aspekten
van de werkelijkheid zijn, waaraan het kapitaal zich als idee opheft. Daar ligt
de voor het kapitaal negatieve werkelijkheid die het niet begrippelijk (of als
tot systeem geworden werkelijkheid) kan overwinnen en die daarom niet slechts
een relatieve drempel maar innerlijke grens voor de kapitalistische produktiewijze is. Het is ook die werkelijkheid die de grenzen aan de begripsontwikkeling
van het kapitaal stelt en elke overschrijding op grond van logische noodzakelijkheid of innerlijke rationaliteit als onwaar, vals bewustzijn, fetisjisme, en dergelijke falsificeert.
Marx spreekt ons inziens dan ook op twee verschillende nivo's van de kontradikties van de kapitalistische produktiewijze. Het eerste nivo is dat van de begripsdialektiek. De tegenspraken waarmee het kapitaal als zodanig wordt gekonfronteerd, tracht het krachtens en volgens zijn eigen idee te overwinnen. Volgens die
idee zijn die tegenspraken voor het kapitaal uitwendig en daarom ophefoare
drempels ('Schranken'). Maar de opheffing van die drempels leiden tot steeds
nieuwe konflikten of tegenspraken, die in toenemende mate de mogelijkheid van

het kapitaal om te akkumuleren beperken. Vanuit dit begrip ontwikkelt zich al294

dus het begrip van het kapitaal dat zich in toenemende mate produceert als de
kontradiktie in zich. Maar die kontradiktie is zelf een idee: ze is de limiet waar

het kapitaal naar tendeert, maar die op grond van de begripsafleiding alleen
de afnemende winstvoet kan men
waarschijnlijk beschouwen als een illustratie van die kontradiktie als limiet. Het
tweede nivo gaat uit van het reale onderscheid van enerzijds de redle produktiewijze waarin het kapitaal als overheersende ekonomische vorm een werkelijk bestaan heeft en het begrip van het kapitaal als zodanig anderzijds. Op dit nivo blijken de tegenstellingen die het kapitaal als louter uitwendige beperkingen stelt

nooit werkeh)'ke grens wordt. De wet van

wet degelijk echte en retle grenzen voor de kapitalistische akkumulatie te kunnen zijn.
Het konkrete begrip van het kapitaal dat Marx ontwikkelt is nu, dat de tegenspraken van het kapitaal als begrip en zijn werkelijke verschijningsvormen worden doorzien als de reflexieve uitdrukking van het kapitaal, en niet slechts als
voortkomend uit de abstrakte onderscheidingen vanwaaruit het begrip van het
kapitaal als zodanig ontwikkeld wordt. Zo wordt de noodzaak van de konkurrentie, met de haar het algemene kapitaalbegrip weersprekende effekten, niet afgeleid uit dat kapitaalbegrip; maar het maatschappelijk feit dat het kapitaal bestaat
als verschillende delen elkaar bekonkurrerend kapitaal, wordt door Marx als een
wezenskenmerk van het werkelijke kapitaal naar voren gebracht. Zo wezen we
reeds op de tekst: 'Naar zijn begrip is de konkurrentie niet anders dan de innerlijke natuur van het kapitaal, zijn wezenlijke bepaaldheid, verschijnend en gerealiseerd als de wisselwerking van vele kapitalen ten aanzien van elkaar, de innerlijke tendens als uitwendige noodzakelijkheid' GO).
Voor Hartmann zou zo'n tekst de bevestiging zijn van zijn opvatting, dat een verschijnsel als konkurrentie door Marx begrepen zou worden, vanuit het wezen
van het kapitaal als een soort innerlijke entelechie, op dezelfde wijze als in de
hegeliaanse dialektiek de Geist zich manifesteert in een verscheidenheid van elkaar soms tegengestelde verschijningsvormen. Naar onze interpretatie zegt die
tekst veeleer, dat het feit van de konkurrentie, die in tegenspraak staat tot de
louter abstrakte drift van het kapitaal tot ongelimiteerde akkumulatie, het ware
wezen, de werkelijkheid van het kapitaal uitmaakt. Het ware kapitaal is niet zijn
abstrakte wezensbegrip, maar het kapitaal is de veelheid van elkaar bekonkurrerende hoeveelheden kapitaal, die elkaar bekonkurreren omdat ze ieder voor zich
de akkumulatie willen realiseren en daarbij de akkumulatiemogelijkheden van de
ander tegenspreken. Het kapitaal bestaat alleen maar werkelijk als deze uitwendige tegenspraak; dat is zijn wezen. Het wetenschappelijk begrip van het konkrete kapitaal kan alleen dan vanuit het eenvoudige begrip van het kapitaal worden
afgeleid, indien dat eenvoudige begrip reeds deze tegenspraak van werkelijkheid
en abstrakt begrip van het kapitaal impliceert.
Marx stelt zelf uitdrukkelijk, dat het voldoende is erop te wijzen dat het kapitaal
niet - zoals de ekonomen menen - de absolute vorm voor de ontwikkeling van
295

de produktiekrachten is, maar een b#zondere beperking van produktie impliceert, die zijn algemene tendens om elke beperking te overwinnen tegenspreekt.
Daarin bestaat de fundamentele tegenspraak vanwaaruit de tegenspraken van het
ontwikkelde kapitaal te begrijpen zijn (21). Het is dezelfde tegenspraak die we
eerder formuleerden als de onmogelijkheid voor het kapitaal om de gebruikswaarde tot een louter ondergeschikt moment van de waardevorm te reduceren,
haar volledig aan de ruilwaardewet te onderwerpen. De geschiedenis van de oorspronkelijke skkumulatie laat zien dat het werkelijke kapitaal de reale tegenstelling van gebruikswaarde en ruilwaarde als de scheiding van arbeid en abstrakte
rijkdom vooronderstelt, en dat de tendens van het kapitaal om zichzelf als de
opheffing van die tegenstelling te realiseren daarom een kontradiktie in zich is,
omdat het kapitaal zich niet als zuiver valorisatieproces kan realiseren. De analyse van de tegenspraken tussen arbeidsproces en waardescheppingsproces zet
de analyse van de oorspronkelijke akkumulatie voort, maar nu op het nivo van
de ontwikkelde kapitalistische produktiewijze. Ze laat de ontwikkeling van het

arbeidsproces met zijn technologie, wetenschap en vooral zijn innerlijke tijdsstructuur zien als de beperkende voorwaarde voor kapitaalakkumulatie. De tegenspraken die vandaaruit ontwikkeld worden zijn de realiteit van de tegenspraken die het kapitaal als idee uiteindelijk meent te kunnen opheffen. Als ophefbaar kunnen ze alleen maar verschijnen, wanneer ze slechts als onderscheiden
momenten van een begrip - de ekonomische waarde - en niet als re8le tegenstelling worden opgevat. Maar als dergelijke theoretische onderscheidingen lijken
ze ook dialektisch noodzakelijk tot de ontwikkeling van een kapitaalbegrip te
voeren, dat in tegenspraak is met het reele ontstaan van het kapitaal zoals Marx
dat in de oorspronkelijke akkumulatie schildert.
Hartmann stelt terecht, dat 'het misschien niet zonder meer inzichtelijk is, dat
deze tot een historische omwenteling voerende tegenspraken dezelfde zijn als
de door de theoretische kritiek aangewezen problemen'. We hebben echter
bedenkingen tegen het vervolg van zijn opmerking: 'Beide zaken worden echter
als identiek gesteld. Aldus kunnen de aan de dag tredende theoretische problemen worden opgevat als tegenspraken in de werkelijkheid, die de konsekwenties
zijn van een oorspronkelijke tegenspraak van arbeid en in ruilwaarde uitgedrukte
art,eidskracht, of ook van gebruikswaarde en ruilwaarde' (22). Het probleem is
het volgende: volgens Hartmann heft Marx het onderscheid van historisch-reele
tegenspraak en theoretische problemen op, zodat de reele konflikten theoretisch
onoplosbaar blijken en theoretische problemen noodzakelijk tot de aanname van
historische tegenstellingen voeren. De diepere achtergrond daarvan is, dat Marx
begripsonderscheidingen van gebruikswaarde en ruilwaarde als een fundamentele,
in ontologische zin geduide tegenspraak opvat (23). Wanneer we echter Marx'
eigen uitlatingen naar voren halen, dan blijkt hij te stellen, dat het abstrakte onderscheid van gebruikswaarde en ruilwaarde realiteit verkrijgt onder de burgerlijke produktieverhoudingen. Ddir verschijnen beide als geisoleerde vormen.
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Voor Marx zelf is het dus in ieder geval zo, dat dit onderscheid als zodanig geen
ontologische betekenis heeft. Enerzijds is het louter theoretisch, wanneer men
het op een niet-historisch gespecificeerde wijze beschouwt; men kan dan hoogstens zeggen, dat het begrip 'gebruikswaarde als zodanig' een ontologische dimensie heeft, die het historisch invariabele van de menselijke arbeid en behoef-

ten aanduidt. Anderzijds is dat onderscheid maatschappelijk reael, wanneer we
vanuit de specifieke kategorieen van de burgerlijke ekonomie denken (24). Het
is nu juist vanuit die specifieke produktieverhoudingen, dat dit, in het algemeen
louter theoretisch, onderscheid tot een reele tegenstelling wordt.
Wanneer we na deze analyse van vele in de 'Grundrisse' verspreide en frekwent
voorkomende teksten de balans opmaken, menen we te mogen konkluderen,
dat onze hypothese voldoende ondersteuning vindt om haar als interpretatie
van Marx' kapitaalbegrip te accepteren. Dat betekent dus, dat het kapitaalbegrip
dat Marx in eerste instantie op grond van de tegenstelling van gebruiks- en ruilwaarde ontwikkelt en de daaruit voortvloeiende kontradikties een louter ideaeltheoretisch karakter hebben en het kapitaal als een schijn'-werkelijkheid onthullen. Het werketijkheidskarakter verkrijgt Marx' theorie pas daar, waar de oorsprong van die schijn wordt aangetoond. Die ligt niet in de tegenspraak van gebruikswaarde en ruilwaarde als zodanig, maar in de maatschappelijke struktuur,
waarin hun onderscheid het karakter van een feitelijke tegenstelling heeft aangenomen.
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Tot besluit
Over de verzoenbaarheid van tegenstellingen

Als een van de konklusies van dit onderzoek kunnen we stellen, dat de arbeidswaardeleer alleen dan enige empirisch-verklarende ekonomische betekenis heeft,
alleen dan meer is dan een louter theoretisch model, indien er in de werkelijke
maatschappelijke verhoudingen inderdaad zoiets is ontstaan als een tegenstelling
tussen de wijze waarop waren in ekonomisch opzicht worden gewaardeerd ((lit is
de ekonomische relatie van gebruiks- en ruilwaarde) en de waarde die hen in het
reael maatschappelijk gebruik, als onmiddellijk nuttige goederen, toekomt. Marx'
gebruik van de arbeidswaardeleer impliceert dan ook niet, dat de arbeid als
zodanig, onder onverschillig welke historische verhoudingen, geldt als de 'wertbildende Substanz' van de waarde (1). De arbeidswaarde als kwantificering van
abstrakte arbeid is in Marx' theorie precies dtarom de oorsprong van de ruilwaarde, omdat ze duidelijk maakt waarvan het burgerlijke ekonomische waardebegrip abstraheert: namelijk van het nut dat de produktie van goederen voor
konkrete menselijke individuen kan hebben ook onafhankelijk van de ekonomische vorm waaronder die produktie plaats vindt.
Als oorsprong of grond van de ruilwaarde is de arbeidswaarde bij Marx dus niet
een soort metafysische substantie (2). De arbeidswaarde is in zijn theorie iets
wezenlijks, omdat het abstrakte arbeidsbegrip dat erin ligt geinipliceerd, door
zijn negativiteit verwijst naar de 'buiten-ekonomische' realiteit van menselijke
arbeid en behoeften, die op de wijze waarop de ekonomische theorie met de
kategorie8n gebruikswaarde en ruilwaarde opereert, niet meer in hun positieve en
zelfstandige zin aan bod komen. We kunnen dan ook zeggen dat voor Marx in de
arbeidswaardetheorie het wezenlijke schijnkarakter van de ekonomische kategorietn, hun abstraktheid en idealiteit aan het licht treedt. Wat dit betreft is
Marx' houding ten aanzien van de arbeidswaardetheorie in zijn latere werk nog in
overeenstemming met zijn zienswijze van 1847, toen hij over die theorie stelde:
'Zo is de door de arbeidstijd gemeten waarde noodzakelijkerwijs de formule van
de moderne slavernij van de arbeiders, in plaats van, zoals Heer Proudhon beweert, de 'revolutionaire theorie' van de emancipatie van het proletariaat te zijn'
(3).

In onze interpretatie verscheen de abstrakte theorie als de theoretische uitdrukking van de relatie van de kategorieen gebruikswaarde en ruilwaarde precies voorzover de ruilwaarde daarin de aard van die relatie bepaalde. Maar daar waar de
ruilwaarde die relatie bepaalt, is de gebruikswaarde het overheerste. Marx karak299

teriseert die overheersing door de ruilwaarde als een abstraktie van de gebruikswaarde: in de ekonomie zou idealiter of in principe van de gebruikswaarde worden geabstraheerd. Doordat Marx overheersing van het ruilwaarde-gezichtspunt
gelijkgestelt met abstraktie van de gebruikswaarde, verschijnen gebruikswaarde
en ruilwaarde als elkaar uitsluitende, tegengestelde bepalingen. We stuiten
daarmee inderdaad op de dialektische figuur volgens welke 6dn van de termen
van de relatie (de ruilwaarde) de representant is van de gehele relatie (4). Die
dialektische relatie is echter niets meer dan de explicitatie van het negatieve
begrip van waaruit Marx in zijn bepaling van de ruilwaarde vertrokken is: de
ruilwaarde als abstraktie van de gebruikswaarde. Het kapitaalbegrip wordt
door Marx precies als deze abstrakte negatie dialektisch ontwikkeld en bekritiseerd.

Wanneer Marx een meer positieve begripsdialektiek zou accepteren, dan zou zijn
theorie een volgende gedachtengang hebben kunnen impliceren: de menselijke
arbeid, waarin de positieve kategorieen van behoeftenbevrediging, gebruikswaardeproduktie, toeeigening van rijkdom e.d. het fundament vormen, zou zich
volgens een patroon van veruitwendiging hebben kunnen ontwikkelen tot een
situatie waarin de ruilwaarde het overheersende wordt. De dialektische verzoening zou dan zijn, dat dat 'negatieve' moment van de ruilwaarde werd begrepen
als een vorm waarin de gebruikswaarde of behoeftenbevrediging zich op een
meer rationele wijze kan doorzetten. De gel)ruikswaarde blijft dan het overheersende moment, begrippelijk gezien. lets dergelijks treffen we o.i. aan in de moderne grensnutstheorieen, waarin de gebruikswaarde of het nut van een goed
altijd gerelateerd wordt aan preferenties en vergelijkingen ten opzichte van andere goederen. Het inruilaspekt is hier van meet af aan reeds inbegrepen. Zo is
het bij Marx echter niet. Het begrip ruilwaarde vormt bij hem een abstrakte
negatie van het begrip gebruikswaarde en het zo verkregen negatieve begrip
ruilwaarde kan niet meer op een positieve wijze door het gebruikswaardebegrip worden 'ingehaald' of geihtegreerd in een positieve verhouding. Vele
marxisten trekken daaruit de konklusie dat de maatschappelijke struktuur die
aan die negatieve ruilwaardeoverheersing ten grondslag ligt, eerst vernietigd dient
te worden alvorens er van een meer rationele behoeftenbevrediging sprake kan
zijn. Die gedachte van een negatie van de maatschappelijke verhoudingen is
echter gebaseerd op een negatieve dialektiek die als zodanig niet in positieve zin
begrepen kan worden, tenzij er wordt teruggegrepen op een positief begrip van
menselijke arbeid, maatschappelijke verdeling en ontplooiing van behoeften,
kortom op een begrip van gebruikswaarde dat zich niet geheel en al door de
negatieve kategorieen van de ruilwaarde en de abstrakte arbeidswaardeleer laat
bepalen

of overheersen.

We hebben in onze analyse getracht naar voren te laten komen, dat die noodzaak van een positieve antropologie van de gebruikswaarde niet zonder meer
heel Marx' theorie tot een louter hersenspinsel maakt, althans wanneer men er300

kent, dat de grenzen die Marx aan zijn kapitaalbegrip stelt, precies ook deze
grenzen van de theorie betreffen.
Het dialektisch bewegende begrip is niet de grond vanwaaruit de werkelijkheid
begrepen wordt, maar het werkelijk fenomeen in zijn specifieke konkrete gestalte is zelf de verklaringsgrond van het verhelderende karakter van de dialektische
uiteenzetting. Het is uiteindelijk het begrip van het werkelijke fenomeen, dat aan
de dialektiek zijn grenzen stelt; in de positieve ontwikkeling van het begrip
van dat werkelijke fenomeen speelt de dialektiek slechts een ondergeschikte,
vooral negatieve rol. Het is echter ook duidelijk, waar binnen dit interpretatiekader, de werkelijke zwakheid van Marx' theorie ligt. De 'Achilleshiel' van zijn
theorie is niet zozeer de dialektiek, die op zich in zijn theorie geen belangrijke
positie f-verklarende rol vervult, maar ligt in de veronderstellingen die Marx
maakt omtrent de aard van de reale tegenstellingen, die het kapitalisme zouden
beheersen.
Wij veronderstellen, dat de werkelijkheidvan het kapitalisme door maatschappelijke tegenstellingen wordt gekenmerkt. Wanneer men echter de tegenstellingen
tussen kapitaal en arbeid, tussen werkgevers en werknemers louter ziet als
relatieve belangentegenstellingen binnen de ontwikkeling van een produktieproces dat in principe voor allen acceptabel en voordelig is, dan kan men met Marx'

kapitaalbegrip uiteindelijk weinig aanvangen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat marxisten, menigmaal tegen de schijnbaar voor de hand liggende duiding
van maatschappelijke processen in, het onverzoenbare karakter van de kapitaalarbeidsverhouding poneren. Het is echter een cirketredenering om dit vanuit
het begrip van het 'kapitaal-als-zodanig' te onderbouwen. De vraag die gesteld
dient te worden is, of hier van een wezenlijke tegenstelling sprake is. Het duiden
van tegenstellingen als al of niet wezenlijk, is niet zonder meer onzinnig. Maar
wie kan de empirische kwalifikaties geven volgens welke tegenstellingen objektief als wezenlijk beschouwd moeten worden ? Een dergelijke duiding appelleert aan een bepaalde mensvisie en de daarin besloten waarden. Ze heeft vooral
een belangrijke ideologische en kritische funktie, die echter alleen dan binnen de
grenzen van wetenschappelijke rationaliteit blijft, indien men a) er niet mddr
empirisch-kognitieve pretenties in legt dan aanwezig is in het feitenmateriaal
waarop deze duiding zich baseert, en indien zij b) zich fundeert op een degelijk

onderbouwde positieve antropologie.
Marx laat in de ontwikkeling van zijn theorie wet voortdurend zien waar deze
onderbouwingen en begrenzingen van het wezensbegrip noodzakelijk zijn, wil
het inderdaad niet een loutere idee blijven. Het is echter te betreuren dat hij
daarin niet die methodische helderheid heeft weten te bereiken die zijn theorie
voor ernstig misverstand en ideologisch misbruik had weten te behoeden.
Wij hopen te hebben bijgedragen aan de mogelijkheid om het fascinerende en intrigerende theoretische systeem van Marx van bepaalde, naar het schijnt schrijnende, inkonsistenties en tegenspraken te vrijwaren, zonder haar daarmee te immu301

niseren tegen de kritiek dat ze onverifieerbaar of onfalsificeerbaar zou zijn.
De eigenlijke vraag die wij ons naar aanteiding van Marx' theorie steeds weer in
konkreto zouden moeten stellen is, in hoeverre de klassentegenstellingen in de

kapitalistische maatschappij inderdaad die onverzoenbare vorm aankleeft, die
Marx in zijn theorie veronderstelt. Op grond van onze interpretatie is het onzinnig die onverzoenbaarheid uit het begrip van het kapitaal-als-zodanig of uit het
begrip van de volstrekte vervreemding af te leiden. Het is eveneens onzin van de
reale onverzoenbaarheid van tegenstellingen in het algemeen uit te pan. Ook
Marx doet dat niet, getuige zijn opvatting, dat het socialisme de tegenspraken
van het kapitalisme oplost.
De reele vraag is, in hoeverre het mogelijk of onmogelijk is dat tegenstellingen,
die karakteristiek zijn voor de kapitalistische produktiewijze kunnen worden verzoend zonder een gewelddadige opheffing van de voor die produktiewijze
karakteristieke klassenonderscheidingen. Maar wil men ook hier niet louter in
tautologieen vervallen, dan is het noodzakelijk, dat men in de definitorisch
onderscheidende kenmerken van die klassen niet bij voorbaat de abstrakt-negatieve tegenstellingen van kapitaal en arbeid inbouwt. Een minder gewelddadige
transformatie van de produktieverhoudingen veronderstelt, dat men de tegenstelling van kapitaal en arbeid engiszins relativeert, wanneer men haar als een
reale klassentegenstelling opvat. Helaas is Marx' theorie te onvoltooid gebleven
om te zien hoe daarin dit probleem zou zijn opgelost. Een goede definitie van
het marxistische klassenbegrip is nog steeds een fundamenteel probleem in haar
verdere ontwikkeling als empirische theorie van maatschappelijke verhoudingen.
Wil een marxistische klassentheorie enige praktische betekenis hebben, dan is
het niet voldoende te stellen, dat maatschappelijke tegenstellingen niet verzoend
kunnen worden door een louter ideologische 'Ausgleichung von Begriffen'.
Dat is slechts dan kant van de medaille, waarvan Marx' ideologie-kritiek ons
een duidelijke analyse geeft. Er dient echter ook beseft te worden, dat een reele verzoening van tegenstellingen niet zo absoluut moet zijn, dat zij bijvoorbeeld een werkelijk verdwi/nen van die tegenstellingen zou moeten impliceren.
Een dergelijke opvatting gaat in principe van dezelfde ideologische opvatting van
tegenspraak uit. Redle tegenstellingen kunnen met een reele verzoening worden
verenigd, indien het begrip 'opheffing van tegenstellingen' niet als een louter
abstrakt begrip wordt afgewezen, maar wordt genomen voor wat het in realiteit

betekent: namelijk een maatschappelijk proces dat wordt bemiddeld door reile
overeenkomsten, kompromissen, procedurele afspraken, e.d. Dat veronderstelt
het begrip of de acceptatie van een ethische orde, waarin de maatschappelijke
posities niet zonder meer samenvallen met veronderstelde onmiddellijke belangen of waarin partikuliere belangen (of klassenbelangen) zich niet louter als
absoluut stellen. Het standpunt van waaruit een dergelijke relativering van belangenposities als niet realistisch wordt afgewezen is niet zelf realistisch, maar is
een vorm van fetesjisme. Het is merkwaardig dat juist een pragmatisch marxist
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als Mao met zo'n vanzelfsprekendheid en nadruk de mogelijkheid naar voren
heeft gebracht van het bestaan van verzoenbare tegenstellingen (de zogenaamde
niet-antagonistische tegenstellingen), maar het is eveneens tekenend voor zijn
dogmatisme, dat de zogenaamde antagonistische klassentegenstellingen van
dergelijke verzoeningen per definitie zijn uitgesloten. Wil het Marxisme zich
enigszins van dogmatisme bevrijden, dan zal het deze onbereBekteerde
moeten overwinnen. De bestudering van Marx' eigen geschriften
tegenstelling
kan daarvoor niet anders dan een goede aanzet zijn.
Maar heeft nu juist Marx zelf niet het proletarisch klassenbelang als absoluut en
daarom als onverzoenlijk gesteld ? Het uitgangspunt voor het beantwoorden van
die vraag moet zijn, dat voor Marx niet het empirische proletariaat als zodanig
iets absoluuts was, maar het proletariaat, precies voor zover het voor hem gold
als de representant van de mogelijkheid van het ware mens zijn. Dat proletariaat
is op deze manier niets anders dan de uitdrukking van de idee van de mens, die

Marx aan de idee van het kapitaal en het burgerlijk-individualistische mensbeeld tegenoverstelde (5).

Kapitaal en proletariaat lijken aldus gekoncipiterd als de twee absolute tegenpolen, die tesamen Marx' ideele tegenspraak van de kapitalistische produktiewijze
konstitueren. Maar precies in deze absolute tegenstelling gevat weerspiegelt die
tegenspraak van kapitaal en arbeid slechts op een theoretische wijze de reele
spanning die aan de werkelijkheid van de kapitalistische produktiewijze inherent
is. Wij hebben geprobeerd aan te tonen, dat het zelf weer een vorm van fetisjisme, een zich laten overheersen door abstrakte ideeen is, wanneer men deze absolute tegenspraak zelf als het ware begrip van de re8le tegenstellingen zou beschouwen. De positieve betekenis van Marx' theorie ligt niet zozeer in de wijze
waarop hij deze tegenspraak begripsmatig ontwikkelt (in zijn ideean omtrent de
ona fwendbaarheid van de proletarische revolutie, de diktatuur van het proletariaat, de opheffing van de klassenmaatschappij etc.), maar in het meer konkrete onderzoek naar de aard van de tegenstellingen waarvan die theoretische
voorstellingen de ideologische uitdrukking zijn.
Van daaruit kan Marx' ekonomische theorie vanuit een speciale invalshoek worden bezien. Die theorie heeft dan niet de funktie om een empirische onderbouwing te geven van de door Marx reeds v66r 1850 ontwikkelde revolutionaire
ideologie, maar is veeleer de poging om de tegenstellingen bloot te leggen die in
het ideologische bewustzijn en de praktische strijd tegen het kapitalistisme op
nog slechts inuitieve wijze worden beseft.
Uitgaande van Marx' uitspraken over het karakter van zijn theorie als een ontwikkeling van begrippen van een abstrakt naar een konkreet nivo, zouden wij
aan onze interpretatie de volgende suggestie kunnen verbinden: het begrip dat
Marx in zijn kritiek op de ekonomische theorie in konkreto wenst te ontwikkelen is niet het ekonomische begrip van het kapitaal, maar het begrip van de werkelijke menselijke behoeften die het abstrakte kapitaalbegrip tegenspreken en
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het zijn grenzen stellen. In die zin kiest 'Das Kapital' van Marx in zijn theoretische uitgangspunten 'partij' voor het proletariaat. Dit is namelijk vanuit het
abstrakte gezichtspunt van de kapitalistische akkumulatie hetgene dat aan menselijke werkelijkheid is aan te treffen. Naarmate de analyse konkreter wordt,
blijken de behoeften van dat proletariaat reael samen te vallen met die van de
mensen in het algemeen, die allen onder de wetten van de kapitalistische akkumulatie vervreemd dreigen te raken van datgene wat hen wezenlijk als subjekten met elkaar verbindt of in principe verbinden kan: de mogelijkheid om in
een gemeenschappelijke inspanning op een konkrete wijze heerschappij te verkrijgen over het eigen produktieve vermogen.
Maar voor de vraag hoe aan die mogelijkheid een redle gestalte kan worden gegeven kan dan niet meer worden teruggevallen op de abstrakt-negatieve uitgangspunten. Precies voorzover de theorie van de klassenstrijd nog zelf bevangen blijft
in de abstrakte tegenoverstelling van kapitaal en arbeid kan ze slechts een aansporing en geen recept zijn voor emancipatorisch handelen.
Vanuit die abstrakte tegenstelling kunnen geen positieve beginselen - hoe algemeen ook - voor dat handelen worden afgeleid, laat staan konkrete recepten.
Alvorens tot een positieve theorie kan worden overgegaan, dient dan ook eerst
de abstraktheid van die tegenstelling te zijn overwonnen en het konkrete niet
louter als een veraanschouwelijking of verschijningsvorm van het abstrakte standpunt te worden opgevat.
NOTEN BIJ 'HET BESLUIT'

(1)

Kap.I, MEW 23, p. 53

(2)

J. Robinson, Economic Phi/osophy, pp. 40 e.v.

(3)

Elend, MEW 4, p. 84.

(4) Vgl. W. Becker, Idealistische und materialistische Dialektik, das Verhiltnis von
'Herrschaft und Knechtschaft' bei Hegel und Marx, Stuttgart, 1970, pp. 20-21.

(5)

Vgl. D. Pels, Nogmaals: de grenzen van het marxisme, in: Amsterdams Sociologisch
Tiidschrift 1 (1980), pp. 817-844. Pels maakt in dit verband een onderscheid tussen
het 'empirisch proletariaat' en het 'filosofisch Proletariaat'.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Hauptthese unserer Untersuchung ist, dass die Marxsche Darstellung des
allgemeinen Kapitalbegriffs primiir verstanden werden muss als die systematische Rekonstruktion des Kapitals als eine illusorische Idee. des Kapitals als
Subjekt der Geschiclite, und dass diese Idee selbst wieder verstanden werden
muss als die typische Form, worin das biirgerliche Bewusstsein die eigene Geselischaftsstruktur reflektiert. Die dialektische Form der Darstellung hat, insoweit
ihr selbst eine idealistische Weise def Begriffsentwicklung anklebt, die kritische
Bedeutung. genau diese illusorische Gestalt des Kapitals zu entfalten, als sei es

eine sich selbst verwirklichende Idee. Die als immanente Begriffsentwicklung dar
gestellte Bewegung des Kapitals druckt den objektiven Scheincharakter der kapi.
talistischen Produktionsweise aus. sie ist die entfaltete und angemessene Representation oder der Ausdruck des im Fetiscliismus befangenen Bewusstseins. Aber
als solche muss sie noch verstanden werden. In diesem Verstehen findet die
dialektische Bewegung ihre Grenze an der Wirklichkeit, von der sie nur der theoretische Ausdruck ist. Die Einsicht in die 'Grenzen der Dialektik' charakterisiert
die Marxsche Theorie nach unserer These also nicht als ein Anwenden der
Dialektik auf historisches Material, sondern als eine Kritik der dialektischen
Theorie als solcher, indem sie anzeigt, von welchen spezifischen historischen und
gesellschaftlichen Verhaltnissen die dialektische Begriffsentwicklung nur der
theoretische Ausdruck ist.
Die spezifische Erkenntnis dieser Verhaltnisse ist das theoretisch entwickelte Resultat jener Kritik, fOr die sie aber auch ein Grund sein muss. Der konkrete Begriff zeigt sich also als in einer Zirkularitfit befangen. Diese Zirkularitit ist u.E.
fur Marx aber nur ein Schein, welcher der Darstellungsweise der systematischen
Begri ffsentwicklung immanent ist; sie ist etwas nur Begriffliches. Das Erkennen
der Wirklichkeit hat dagegen Voraussetzungen, die der Begriffsentwicklung als
solcher ausserlich und nicht durch Theorie vermittelt sind. Diese Voraussetzungen sind einerseits das Bewusstsein von der Verschiedenheit des Denkens als
etwas Abstraktem von dem Konkreten der Wirklichkeit und andererseits eine
unmittelbare (sei es noch chaotische) Vorstellung von den realen gesellschaftlichen Beziehungen. Erst in der Theorie wird das Verhaltnis zwischen gegebenen
abstrakten Begriffen und darin vorgestellter Realitiit verstanden als ein spezifisches Re flexionsverhaltnis; und durch den Begriff dieses Verhdltnisses kann die
gesellschaftliche Realitiit erst in ihrer bestimmten historischen Gestallt als
konkrete verstanden werden. Im 'Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten'
muss also fortwahrend auf die Voraussetzungen des bestimmten Denkens oder
der bestimmten Kategorien zurilckgegriffen werden, damit gezeigt werden kann,
von welchen spezifischen Verhaltnissen die theoretischen Bestimmungen die
reflexiv entwickelten Vorstellungen sind. Nur so werden die Grenzen der Dialektik bestimmt.

lm ersten Teil unserer Untersuchung zeigen wir, wie diese Auffassung der

Marxschen Theorie in Ubereinstimmung ist mit den gelaufigen Charakterisierungen seiner Methode als materialistische Dialektik, Anwendung und Unistul
pung der Hegelschen Methode und dergleichen und wie sie schon iii der fruliesten Werke vorbereitet wird. Die Analyse der 'Doktorsdissertation' und der 'Kri·
tik des Hegelschen Staatsrechts' zeigt uns, wie Marx bewusst Hegels Lehre der
Reflexionsbestitmnungen im Sinne der ausseren Reflexion auffasst und also die
Hegelsche Dialektik versteht als den theoretischen Ausdruck bestininiter gesell-

schaftlicher Widersproche.
im zweiten Teil wird unsere Interpretation der Marxschen Theorie weiter entfaltet, indem sie mit de,· 'Einleitung' von 1857 und einigen methodologiscli wkhtigen Aussagen des 'Rohentwurf von 1857-1858 konfrontiert wird. Als Resultat ergibt sich, dass der allgemeine Unterschied der Kategorien 'Gebrauchswert' und 'Tauschwert' nur dann seine fOr Marx spezifische Bedeutimg erhalt,
wenn er nicht als ein allgemein logischer oder ontologischer Unterschied, sondern als Ausdruck der spezifisch abstrakten burgerlichen Produktionsweise
verstanden wird, und also das Kapital voraussetzt. Wenn diese Voraussetzung
nicht eingesehen wird, erscheint das Entstehen des Kapitals aus der Analyse
dieser Katagorien als etwas notwendiges im Sinne einer sachimmanenten Logik
und es selbst als die Verwirklichung einer Idee. die das Subjekt seines eigenen
Werdens ist.
Der dritte Teil geht darauf ein, wie die dialektische Begriffsentwicklung diesen
Schein des Kapitals als Idee entfaltet und damit die Widerspruche ans Licht

treten lasst, die sowohl die Grenzen der Dialektik als die Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise bedeuten. Vom wirklichen Verhaltnis von Geld und
Wert aus erweist die Arbeitswertlehre sich als widerspruchlich, aber doch als der
adiiquate Ausdruck der durch die Produktion von Tauschwerten beherrschten
burgerlichen Warenproduktion (Kapitel 6). Der allgemeine Begriff des Kapitals
als einer Totalitat von unterschiedenen Momenten enthalt den Widerspruch. dass
diese Momente (Produktion und Zirkulation des Kapitals und das Geldkapital
als Representant der Einheit dieser Prozesse) eine nur ausserliche Einheit bilden
kunnen und dass es selbst in eine Vielheit von Kapitalien auseinanderfUllt (Kapi-

tel 7). Die Analyse der ursprunglichen Akkumulation des Kapitals hat eine wichtige Bedeutung fur die systematische Darstellung weil darin deutlich wird. wie
das Kapital als historisch entstandene Form einer Produktionsweise die illuso·
rische Gestalt einer subjektiven Idee erhalten konnte, die als solche einen Wider·
spruch bedeutet mit den allgemeinen Prinzipien der menschlichen Produktion
(Kapitel 8). Schliesslich wird gezeigt, dass die genauere Entwicklung dieser allgemeinen Prinzipien im kapitalistischen Arbeitsprozess die Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise bestimmen. Nicht eine allgemeine Theorie der Bewegungsgesetze der Geschichte, sondern nur die wirklichen Gegensatze von Arbeits·
prozess und Verwertungsprozess sind also der Grund, von dem aus die Auf·
hebung des Kapitals konkret begriffen werden muss.
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Het kapitaalbegrip zoals dat door Marx in eerste instantie wordt
ontwikkeld als 'het kapitaal in het algemeen', vertoont schijnbaar alle
trekken van de hegeliaanse 'Geist'. Zo is het kapitaal het alles
beheersende en bepalende proces van de akkumulatie van de
meerwaarde, een voorstelling waarvan Marx echter ook steeds weer laat
zien, dat ze een louter idee is, die evenmin als de hegeliaanse Idee met
het ware begrip van de werkelijkheid mag worden verwisseld. De
werkelijkheid van het kapitaal bestaat in zijn veelheid, de konkurrentie,
de bepaaldheden van het arbeidsproces, die de zuiver kapitalistiese
akkumulatie steeds sterker tegenspreken, naarmate deze meer door het
kapitaal beheerst worden.
Een van de konklusies waartoe deze studie komt, is dat er geen sprake
van kan zijn, dat Marx een soort algemene dialektiese theorie van het

verloop van de geschiedenis zou hebben ontwikkeld, evenmin als de
arbeidswaardeleer verstaan mag worden als een marxisties alternatief
voor een 'burgerlijke' waardetheorie.
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