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Marx nu nog actueel

De verdienste van
Marx ligt vooral in de
analyse van het
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maatschappij heeft hij
niets geschreven

De tegenstrijdigheden
in het kapitalisme
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nog hoofdbrekens
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V
 andaag, op 1 mei 2010, ver-
schijnt een herziene verta-
ling van een van de boeken
die ons denken over politie-
ke economie sterk hebben
bepaald: Das Kapital van
Karl Marx. Het boek ver-
schijnt op een moment dat

velen zo hun bedenkingen hebben bij een on-
geremd kapitalisme, net als Marx zelf toen hij
dit kritische boek over ‘het kapitalistisch sys-
teem’ in 1867 publiceerde. 

Het getuigt van uitgeversmoed dat dit boek,
ruim 700 gedrukte pagina’s, in ons flitstijdperk
verschijnt. Want wie het boek ter hand neemt,
moet heel diep ademhalen. Snelle oplossingen
staan er niet in, het is bepaald geen recepten-
boek. Daarom is het goed om een aantal mis-
verstanden rond het boek uit de weg te ruimen,
en de lezer te wijzen op mogelijke valkuilen.

Het eerste misverstand betreft meteen het
beeld dat velen hebben van de auteur. In de tijd
van de Koude Oorlog — wegebbend sinds 1989
— werd in Oost én West het misplaatste beeld
gecreëerd dat Marx de theoreticus van het so-
cialisme en het communisme zou zijn. Marx
verwachtte weliswaar dat het kapitalisme ooit
aan zijn interne tegenstellingen ten onder zou
gaan, maar over hetgeen daarvoor in de plaats
zou moeten komen, heeft hij nauwelijks ge-
schreven. 

In Het Communistisch Manifest, dat hij in
1848 samen met Friedrich Engels schrijft, staat
maar één bladzijde met ‘socialistische beginse-
len’. De meeste daarvan misstaan niet in het
huidige partijprogramma van, zeg, het CDA.
Zoals de afschaffing van kinderarbeid, koste-
loos onderwijs voor kinderen, de combinatie
van werk en onderwijs voor ouderen en een pro-
gressieve inkomstenbelasting. 

Beginselen die nu meer in het oog springen
zijn het staatseigendom van banken en van pro-
ductiemiddelen — om te beginnen grond, com-
municatie en transport — en de afschaffing van
het erfrecht. Hierna volgt één enkele zinsnede
over communisme: ‘een maatschappij waarin
klassen verdwenen zijn en waarin we in plaats
daarvan een vereniging van mensen hebben
waarbij ieders vrije ontwikkeling de voorwaarde
is voor de vrije ontwikkeling van allen’.

Over de specifieke organisatie van een socia-
listische of communistische maatschappij
heeft Marx niets geschreven. In deze periode van
zijn leven niet en later ook niet. In Het Kapitaal
wordt de lezer hierover niet wijzer. De term
‘communisme’ komt in het boek niet voor, en de
term ‘socialisme’ valt alleen in twee voetnoten. 

Niet radicaler dan D66
Marx (1818-1883), die werd geboren in het hui-
dige Duitsland, waar hij na studies rechten en
filosofie op 22-jarige leeftijd de doctorsgraad
behaalde, leek voorbestemd voor een glanzen-
de academische of ambtelijke carrière. Maar
door zijn politieke activiteiten, gericht op
grondrechten en democratische instituties —
niet radicaler dan het hedendaagse D66 —
werd hij uit Duitsland verbannen. Hij week, na
omzwervingen in Brussel en Parijs, ten slotte
uit naar Londen. 

Het Communistisch Manifest werd daar ge-
schreven in het Europese revolutiejaar 1848,
dat wel politieke omwentelingen bracht, maar
geen omwenteling van het kapitalisme. De
toen 30-jarige Marx besloot dat de eventuele
overgang naar een andere maatschappij geba-
seerd moest zijn op een grondige analyse van
de kapitalistische economie. 

We kunnen ontevreden zijn met het kapita-
lisme — het toenmalige en huidige — maar een
nieuwe maatschappij ontstaat niet vanuit het
niets. Je moet eerst begrijpen hoe en waarom
het kapitalisme gelijktijdig resulteert in rijk-
dom en armoede, werk en werkloosheid, aan-
genaam en onaangenaam werk, vrijheid en on-
vrijheid, enzovoorts. 

De rest van zijn leven hield Marx zich vrijwel
uitsluitend bezig met de analyse van dit hoe en
waarom, de onderlinge samenhang van de
structuren en processen van het kapitalistisch

systeem. Marx’ naam zou dus vooral verbonden
moeten zijn met de analyse van het kapitalis-
me. Daarin ligt zijn voornaamste verdienste. 

Het hoofdresultaat van die analyse is Das Ka-
pital, een werk in drie delen van samen onge-
veer 2200 bladzijden (naar gelang de editie).
Deel I verscheen in 1867. De delen II en III ver-
schenen postuum, en bewerkt door Engels, in
1885 en 1894. Bij zijn decennialange voorberei-
ding van dit boek bestudeerde en becommen-
tarieerde Marx de werken van alle vooraan-
staande economen uit zijn tijd en analyseerde
hij een onnoemelijke hoeveelheid empirisch
materiaal. Het belangrijke probleem van een
dergelijke omvangrijke studie is de architec-
tuur van het geschrift. Bij een historische stu-
die is de tijd een eerste leidraad. Maar Marx be-
schrijft in dit werk het kapitalisme als systeem.
Waarmee begin je dan en wat volgt op wat?

Daarmee komen we op de methode van Das
Kapital. Ook hierin ligt een blijvende verdien-
ste van het werk, omdat Marx’ methode model
staat voor de analyse van maatschappelijke sys-
temen in het algemeen (in jargon: hij combi-
neert ‘immanente kritiek’ met ‘systematische
dialectiek’). 

Ten eerste redeneert hij vanuit de normen
van het kapitalistisch systeem dat hij bestu-
deert, maar legt hij wel eventuele inconsisten-
ties daarin bloot. Denk bijvoorbeeld aan onder-
nemers die graag zo veel mogelijk concurrentie
zien, maar zelf toch liefst een monopolieposi-
tie innemen. Of bedenk dat het systeem in de
zelfperceptie van de spelers is gebaseerd op de
vrije markt, terwijl tegelijkertijd de tucht van de
markt heerst (vrijheid en onvrijheid). Of: omdat
de meeste mensen geen productiemiddelen
bezitten, zijn ze ‘in vrijheid gedwongen’ hun ar-
beidsvermogen aan anderen te verhuren. 

Ten tweede past hij een analytisch gelaagde
beschrijving van het systeem toe. Eerst de
breed van toepassing zijnde essentie, vervol-
gens de concretiseringen ervan. Die gelaagd-
heid vinden we binnen en tussen de drie delen
van het werk. Voor de naar de financiële sector
benieuwde lezer: banken komen pas in deel III
op het toneel.

Het terrein van het nu in het Nederlands op-
nieuw verschijnende deel I van Het Kapitaal is
‘Het productieproces van het kapitaal’. Zoals
vaker bij Marx heeft die titel twee betekenissen.
Hij bedoelt dat kapitalistische productie in es-
sentie gericht is op de ‘productie van kapitaal’,
namelijk kapitaalvermeerdering. Dat weten we
natuurlijk wel, maar als iemand het zo koud op-
schrijft, stemt dit toch even tot nadenken.

In onze dromen hebben we natuurlijk liever
dat het de onderneming om het gezondste,
duurzaamste, meest arbeidsvreugdeschep-
pende, milieuvriendelijkste, mooiste product
gaat. Maar wakker geworden weten we weer dat
dergelijke kwaliteiten hoogstens instrumen-
teel zijn voor een onderneming. Het kan niet
anders: zonder winst en kapitaalvermeerde-
ring gaat het bedrijf kopje-onder.

Kan het echt niet anders? Marx stelt dat het
kapitalisme een door mensen gemaakt sys-
teem is. Mensen hebben het bedacht, mensen
laten het al dan niet voortbestaan. En als het
lezen van dit boek sommigen wrevelig maakt,
is het waarschijnlijk vooral vanwege dergelijke
inzichten. We zouden ons gemakkelijker ge-
voeld hebben als het kapitalisme een natuur-
gegeven zou zijn: niets aan te doen. Maar, zo
stelt Marx, een economie — dus ook de kapita-
listische — is altijd een ‘politieke economie’,
een door mensen gemaakte economie.

Daarnaast doelt Marx met ‘productieproces
van het kapitaal’ op het arbeidsproces, de werk-
vloer. Kort gezegd, ik vat honderden bladzijden
samen, het loon van de arbeider is minder dan
hetgeen de arbeider produceert. Het verschil
tussen zijn productie — de toegevoegde waarde
— en het loon is de ‘meerwaarde’ (winst, inte-
rest, pacht) die toekomt aan de ondernemer en
zijn financiers. De meerwaarde varieert met de
lengte van de werkweek, maar ook met de inten-
siteit van de arbeid. Wie om de een of andere
reden over de productiemiddelen beschikt, kan
arbeiders meerwaarde laten genereren.

Dat wisten we eigenlijk ook wel, maar koud
geformuleerd moet je ook hier weer gaan na-
denken over de vraag hoe het zo gekomen is en
of we het niet anders kunnen aanpakken. Inder-
daad, machines zijn dode dingen die zelf ook

weer door arbeiders geproduceerd zijn. Mensen
creëren nieuwe ideeën, mensen creëren direct
of indirect nieuwe producten. Waarom valt de
meerwaarde dan toe aan een beperkte groep? 

Ondernemers en hun financiers zijn ‘spaar-
zaam’, zo stelden de prominente economen uit
Marx’ tijd. Een interessante omkering, zo laat
Marx zien. Ze kúnnen juist ‘sparen’ en kapitaal
accumuleren op basis van de door arbeiders ge-
genereerde meerwaarde. 

Geld is de maat der dingen
Veel hoofdbrekens bezorgen ons de tegenstrij-
digheden die Marx in het kapitalisme ont-
waart, ik noemde er al enkele. Diep snijdend is
Marx’ visie — toen al — dat concurrentie mono-
poliseringskrachten in zich bergt, want dit lijkt
immers de ‘logica’ van het systeem te ondergra-
ven. En zelfs afgezien van de logica, de combi-
natie van dominant en ‘groot’ — zo ervaren we
vandaag bij de banken — maakt het hele sys-
teem kwetsbaar.

Het meest pijnigend zijn de eerste drie
hoofdstukken van het boek. Pijnigend omdat
we opnieuw gedwongen worden te reflecteren
op waar we mee bezig zijn, nu ten diepste. Pijni-
gend ook omdat deze hoofdstukken, samen
100 bladzijden, de moeilijkste van het hele
boek zijn. Dat waren ze 143 jaar geleden al
(Marx wist dat), maar nu zijn ze dat des te meer.

Marx begint zijn boek met ‘geld’, maar gaat
als opmaat eerst in op ‘producten’ (‘waren’) en
‘arbeid’. Aangrijpingspunt voor het eerste
hoofdstuk is de indertijd vrij algemeen aan-
vaarde arbeidswaardetheorie van de toen pro-
minente economen als Adam Smith, David Ri-
cardo en John Stuart Mill: arbeid is de bron van
waarde. Marx veronderstelt deze theorie als be-
kend, maar de hedendaagse lezer zou kunnen
denken dat hij hiermee iets nieuws vertelt. Wie
zich daarop fixeert, mist de essentie van wat
juist wel vernieuwend was, namelijk dat, en
vooral hoe, niet arbeid maar geld prominent de
maat der dingen is. Een maat die in het kapita-
lisme uiteindelijk gesublimeerd wordt in de
winstvoet (het rendement) als maat voor het
doen en laten van bedrijven. 

Het ligt natuurlijk voor de hand om een
boek over het kapitalisme te beginnen met
geld. Maar geld is het lastigst te doorgronden
fenomeen van het systeem. Toen en nu, maar

wel anders toen dan nu. Toen was de alle-
daagse verschijningsvorm van geld materië-
ler (er was een gouden of zilveren standaard,
hoewel die ook toen in het alledaagse leven
geen rol speelde). Nu is de alledaagse ver-
schijningsvorm voornamelijk virtueel. Geld
is nu in essentie ‘boekhouding’, voor ons uit-
gevoerd door de banken. Dat willen we niet
weten. Liever — in onze dromen — plaatsen
we er een centrale bank achter die ‘echt’ geld
maakt en dit uitleent aan de commerciële
banken. Maar zo gaat het niet. 

Andere droom dan: we sparen en dát is het
‘echte’ geld. Mis, zo weten we bij het ontwaken.
Geld wordt eerst virtueel gecreëerd en dan pas
kunnen we het eventueel sparen. Je kunt im-
mers niet iets sparen wat er nog niet was. Geld
is niets — het is uw (virtuele) bankboekhou-
dingsafschrift — en geld is alles.

Ik heb in de voorgaande alinea Marx’ be-
schrijving van geld in onze tijd geplaatst. Maar
voor de goede verstaander is het verschil niet
belangrijk. Marx laat zien dat we ons in ons
handelen laten leiden door een abstracte waar-
demaat, de maat van het geld. Geld, reëel of vir-
tueel, is de maat der dingen in het kapitalisme.
De maat die het criterium vormt voor wat we
doen en laten in het kapitalisme.

Dit is wat Marx ‘fetisjisme’ noemt. De mens
zelf maakt een (af)godsbeeld, knielt en aan-
bidt het. De mens zelf maakt geld, knielt er-
voor en laat zich erdoor leiden. U denkt: stop,
dat wil ik niet weten. En u vraagt dan: hm, hoe
zou het anders moeten? Marx geeft het ant-
woord niet, maar houdt ons een spiegel voor
— een spiegel die we in onze dromen het liefst
zouden verbrijzelen. Het is dan ook geen boek
voor op het nachtkastje: het verstoort uw
mooie dromen.
.....................................................................................
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