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VOOR GIJSBERT 

Langs de baan zal ik hem onderrichten: dat hij veel doen 
moet van wat ik heb nagelaten en veel nalaten van wat ik heb 
gedaan; dat hij de gevulde hand moet afstoten; dat hij niet 
bukken mag voor 't geweld, juichen noch rouwen op bevel 
van de machthebbers. Dat hij moet opstappen met de ver
drukte scharen om vorsten en groten tot brij te vertrappen. Ik 
zal met hem het lied der bevrijding aanheffen en zo bereiken 
wij samen het land waar die gouden vogel jubelt, veel hoger 

dan de leeuwerik. 



Motto: 
Noodwendigheid is geen noodlot 

K. H. Miskotte* 

INLEIDEND WOORD 

Het boek, dat de lezer in de hand genomen heeft, is een 
studieboek en geen gemakkelijk leesboek. De titel spreekt 
voor zichzelf. De schrijver wil de lezer inleiden in de belang
rijkste begrippen en gedachtengangen bij Karl Marx en, als 
dit dienstig is, bij Friedrich Engels. De laatste wordt in de 
titel niet genoemd, niet omdat ik hem op de gebruikelijke 
manier zou onderschatten, integendeel, als ekonoom is hij in 
zekere zin Marx' leermeester, althans gangmaker, maar om
dat hij in dit boek bijna alleen als, overigens bijzonder 
helder, uitlegger van Marx voorkomt. Aan een goede, gede
gen inleiding, als ik met dit boek beoog te geven, is naar mijn 
mening, bijv. in het tertiair onderwijs, een grote behoefte. Er 
wordt over Marx uit onkunde en uit andere oorzaken, veel 
hele en halve onzin verkocht, vooral van verwerpende, maar 
ook helaas van bijvallende aard. 
Met mijn bijdrage wil ik deze onzin en zijn oorzaken helpen 
bestrijden. Laat men zich toch vooral in de levende Marx, 
zoals hij tot ons komt in zijn geschriften, verdiepen. Ik geef 
daarom na ieder behandeld kernwoord een aantal uitvoerige 
citaten van de meester zelf of van Engels. 
Marx' werk om verstaan te worden moet niet worden geci
teerd alleen, gereciteerd nog minder, maar voortgezet. Het 
roept daarom, want de dialektiek zonder toepassing verliest 
in zichzelf alle inhoud. Men zal de verschillen in interpreta
tie, die er onder de Marxisten zijn, niet scholastisch moeten 
behandelen, maar dialektisch, in Marx' eigen zin, en dan 
zullen zij getoetst moeten worden aan de momenten, aan de 
situaties in de praxis, die ze deden ontstaan. Die momenten 
en situaties, zullen moeten worden geanalyseerd op histo-

* Voor het motto, zie Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse 
taal, supplement, Den Haag 1970, s.v. noodwendigheid; door Van Dale 
ontleend aan K. H. Miskotte, Kennis en bevinding, Haarlem 1969, p. 160 
(= Wending, 6e jrg., no. 7, 's-Gravenhage 1951, p. 366). 
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risch-materialistische wijze en eerst van daaruit kan men enig 
zicht krijgen op de verschillen, vooral als men zich daarbij op 
het heden en de toekomst richt. 
Ik ben zo - om een voorbeeld te noemen - van mening, dat 
het onjuist is in abstracto óf Lenin vanuit Luxemburgs inter
pretatie van Marx als blanquist, resp. putschist af te schilde
ren óf Luxemburg vanuit het Leninisme neer te zetten als een 
spontaneïste. Men kan noch Lenins noch Luxemburgs visie 
losmaken van de eigen historische en revolutionaire ervaring, 
die erin is verwerkt. Wel is het natuurlijk ook van belang, dat 
men - wil men er uitkomen - een grondige kennis van Marx 
zelf heeft, m.n. op het in geding zijnde punt. Mijn taak is 
zeer bescheiden, ik doe niet meer dan een kritische en naar ik 
hoop een verantwoorde uitleg van Marx bieden, zoveel mo
gelijk aan de hand van zijn eigen teksten. 

Toch moet de lezer voorzichtig met mij zijn en niet klakke
loos in mijn sporen gaan. Uitleg is nooit zonder vooronder
stellingen en de uitlegger is ze zich niet altijd bewust, laat 
staan dat hij ze altijd expliciet zou maken. De lezer zij 
gewaarschuwd: ik ben een geestdriftige Marx-lezer en ge
neigd hem met bewonderende instemming te interpreteren. 
Ik denk dat er heel veel bij hem te leren valt. Noem mij 
echter daarom geen marxist, want ik ben wars van ismes, ook 
van dit voor mij zo aantrekkelijke. Voor Marx zelf moet het 
Marxisme een nagel aan zijn doodkist geweest zijn, al streel
de het wellicht zijn ijdelheid, want ismes passen niet bij de 
dialektiek, wel bij onkritische dogmatiek, niet bij analyse, 
wel bij metafysika. 

Inmiddels bedoelde ik mijn waarschuwing iets dieper. 
Iemand uitleggen, dat geldt in het bijzonder voor Marx, want 
hij is immers zelf een dialekticus, is boven hem uitgaan. Ik 
benader Marx met vragen en ook vanuit antwoorden, die wij 
in onze tijd en onze situatie hebben, (al maak ik dit niet 
expliciet) ik benader hem als iemand van wie wij heden iets 
te leren hebben, ik word niet gedreven door puur historische 
of theoretische belangstelling voor een zekere Marx uit de 
vorige eeuw. Ik denk, dat wij weer bij hem moeten aankno
pen, omdat wij bij hem in de schuld staan. Wij zijn slordig en 
nalatig geweest in de voortzetting van zijn werk. Wij hebben 
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het er terzake van de ontwikkeling van zijn aanzetten in 
filosofie, politiek, sociologie en ekonomie flink bij laten 
zitten. 

Doordat ik Marx vanuit onze situatie interpreteer, zijn er in 
mijn boek vele passages, waarin de kenner ontdekken zal hoe 
en waar ik tussen de 'scholen' sta, althans in de Marx-uitleg. 
Men mag daaruit echter niet konkluderen, dat ik hier zonder 
meer zelf aan het woord ben. Voor een bepaling van mijn 
positie komt meer kijken. Dit boek kan wel gebruikt worden 
als richtlijn om te verstaan in welke conceptie Marx - ook in 
mijn theologisch werk - aanwezig is. Men kan dat kort zo 
formuleren: Marx is daar gerecipieerd als de eerste filosofi
sche en wetenschappelijke denker, die zijn werk geheel en al, 
ook naar inhoud en methode, bewust door de solidariteit met 
de proletarische klasse liet bepalen, Marx dus als denker, die 
wij als partijganger der armen niet mogen passeren. Zijn 
theologie biedt mij dus geen zg. Vorverständnis, geen filoso
fisch interpretatieschema voor mijn theologie, want dat leidt 
altijd tot ideologisering, maar wel is Marx op de genoemde 
wijze in mijn theologie aanwezig, en wel: hoe langer hoe 
meer. 

Het is echter voor de lezer van dit boek nauwelijks van 
belang, hoe dit geschrift in mijn eigen werk past. Ik moet 
alleen overhaaste beoordelaars hier het recht ontzeggen uit 
dit werk direct mijn overtuiging af te lezen. Het gaat hier om 
een inleiding in Marx, waarvoor ik insta en waarop ik aan
spreekbaar ben. En als zo een inleiding moet het boek wor
den gelezen. Wat ik ermee beoog is het inzicht in de denkwe
reld van Marx te bevorderen. 
En zo wil dit boek een dienst zijn aan allen die vanuit een 
gedegen kennis van wat Marx te zeggen heeft, de éénheid 
van links willen bevorderen met het oog op een samengaan 
van alle progressieve krachten in één politiek-sociaal streven. 
Deze eendrachtigheid is naar mijn mening dringend nodig, 
wil onze generatie haar bijdrage leveren aan de verandering 
van die omstandigheden, die ook onder ons en in onze dagen 
oorzaak zijn van knechting, verlating en verachting van grote 
massa's mensen. 
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Voorzover het boek ook in handen komt van mijn theologi
sche lezerskring - en ik hoop dat - , tot hen in het bijzonder 
nog dit. Ik geloof, dat de gemeente van de Messias, als 
leerschool van het geweten, in haar politieke oriëntatie voor
al de bundeling heeft te dienen van de progressieve krachten, 
van die krachten dus die zich willen inzetten voor verande
ring. 
Dan is ont-ideologisering van groot belang; vooral dienen wij 
bevrijd te worden van het burgerlijke denkdressaat, dat anti
marxisme heet, en het koude-oorlog-syndroom, dat anti
kommunisme heet. 
Ernst Bloch ziet dit vooroordeel als de grote domheid van 
onze tijd, die de mensen ontslaat van denken. Ook zal de 
theologie zich aan een ideologiek-kritisch onderzoek moeten 
onderwerpen, wil zij werkelijk een kritische wetenschap zijn 
en blijven. In het. kader van deze aktiviteiten is een goede 
Marx-kennis onontbeerlijk. Men zal het beamen bij het lezen 
van elke bladzij van dit boek, want voor de schrijver was het 
zo en dat geeft hem het vertrouwen dat het voor de aandachti-

. ge lezer niet anders zal zijn. 

Studenten en docenten van de Akademie de Horst wil ik op 
deze plaats danken voor de extra-tijd, die ze mij op mijn 
verzoek in het derde trimester van de cursus 1976-77 hebben 
gegund teneinde mij in de gelegenheid te stellen dit boek te 
schrijven. Zij deden het, omdat ik hun, hopelijk niet ten 
onrechte, had voorgespiegeld, dat het boek als leermiddel 
voor de sociale academie geschikt zou zijn. Er zat dus vol
doende welbegrepen eigenbelang in hun welwillendheid om 
de schrijver tot een dankbaar waarnemen van de geboden 
kans te bewegen. 

Doorn, 15 mei 1977 G. H. ter Schegget 
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ARBEID 

De arbeid van de mens, bewust en planmatig verricht, is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de existentie van de mens, 
want zonder een rationele en actieve regeling van zijn stof
wisseling met de natuur zou het menselijk leven niet zijn 
opgekomen of zou het weer ten onder gaan. Voor zover 
arbeid gebruikswaarden voortbrengt en dus nuttige arbeid is, 
is hij een verschijnsel dat zich onafhankelijk van welke 
maatschappijvorm ook voordoet. Het is een noodzakelijke 
voorwaarde van menselijk leven. De mens is juist daarin 
mens, dat hij voor zijn zelfbehoud en ontwikkeling is aange
wezen op bewuste en planmatige arbeid. De mens is het 
wezen dat zichzelf maatschappelijk produceert door arbeid te 
verrichten. In de arbeid en zijn planmatigheid komt aan het 
licht, dat de mens als materieel wezen ook geestelijk is, niet 
alle natuur is geestloos. De mens maakt arbeidend deel uit 
van de materiële natuur: hij bouwt haar om tot zijn leefwe
reld; niet passief door aanpassing voegt hij zich in zijn 
milieu, maar actief door verandering produceert hij een leef
bare wereld, een bestaansveld. De menselijke gebondenheid 
aan de materie en de natuur is doortrokken van planmatig
heid, aktiviteit, geest, wil, initiatief. Het denken staat van 
meet af aan in deze kontekst, als denken van het noodzakelijk 
arbeidende 'dier', dat mens heet. In de arbeid komt de mens 
zelf als natuurrnacht tegenover de macht der natuur te staan 
om .,.. dat is het verste perspektief - zich uit het rijk der 
noodzakelijkheid los te maken, middels een rationele, onbe
dreigde en volmaakte regeling van de stofwisseling met de 
natuur, en te springen in het rijk der vrijheid. 

Arbeid is een specifiek menselijke aktiviteit, die beslissend is 
voor de andere sociale verschijnselen en verhoudingen. Door 
arbeid heeft de mens zichzelf geschapen en door arbeid 
verandert de mens niet alleen de natuur, maar ook zijn eigen 
natuur. Arbeid geschiedt altijd als sociale aktiviteit en dat 
betekent, dat hij zich altijd binnen een maatschappij voltrekt 
en zich beweegt binnen bepaalde, historisch gegroeide vor-
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men van arbeidsdeling en eigendomsverhoudingen. Van deze 
vormen gaat omgekeerd een invloed uit op de arbeid, die 
erdoor in zijn rationaliteit, zijn nuttigheid, zijn planmatigheid 
kan worden bedreigd. Daarmee is dan ook de mens in zijn 
zelfproduktie, in het veranderen van zijn eigen natuur be
dreigd! De menswording van de mens en de richting van dit 
proces zijn in het geding, als het gaat om de maatschappelij
ke omstandigheden. Dat is de zin van Marx' uitspraak, dat de 
materiële toestanden de mens bepalen! Arbeid is een zaak 
van planmatige aktiviteit! Op het arbeidsresultaat wordt 
ideëel geanticipeerd; het weefsel bestaat eerst in het hoofd 
van de wever en daarin verschilt de wevende mens van een 
spin. Arbeid is een vrije aktiviteit, omdat de mens in zijn 
planmatigheid, de wetmatigheden van de materie door
ziende, deze richt op het doel der menselijke zelfproduktie. 
Vrijheid is in zoverre inderdaad inzicht in de wetmatigheid! 
Het is niet de materie of de natuur, die de vrijheid van de 
arbeid bedreigt. Deze bedreiging gaat uit van de sociale 
vormen, waaronder de arbeid geschiedt. Arbeid is beslissend 
voor de vorming van de maatschappij, maar omgekeerd is de 
vorm van de maatschappij bepalend voor wat arbeid is en zijn 
kan. 
Kern van Marx' kritiek op de kapitalistische klassenmaat
schappij is, dat in die maatschappij de produktiemiddelen in 
privé-eigendom van de heersende klasse zijn. De doelstellin
gen van de humane zelfproduktie (= vrije arbeid) kunnen 
alleen verwerkelijkt worden als er middelen ten dienste staan 
om de geanticipeerde ideeën in en aan de materie te verwer
kelijken. Over die middelen moeten dan vanuit het doel van 
de arbeid ( = menselijke zelfproduktie , humanisatie) in vri j
heid beschikt kunnen worden. Dat veronderstelt een sociale 
ordening, waarin de arbeidende mens die vrijheid heeft en 
waarin hij zijn arbeid zo kan verrichten, dat hij vanuit zijn 
planmatige wil (de idee) op oplettende en aandachtige wijze 
zijn werk kan doen, zonder opgeslokt te worden door de 
uitvoering van het werk zelf en zonder dat hij speelbal van 
het arbeidsproces, verlengstuk van de mechanisatie wordt. 
Dat laatste is echter nog maar een symptoom van de ziekte 
erachter, namelijk dat de arbeidende mens, die de arbeider in 
Marx' ogen is, niet meer vrij is doordat de produktiemidde
len hem ontnomen zijn, om zijn aktiviteit te richten op wat er 
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het doel van is, namelijk de menselijke zelfproduktie! Als hij 
van de belangrijkste voorwaarde tot arbeid, het produk
tiemiddel, gescheiden is, dan is de producent niet meer vrij 
om voort te brengen wat hij, krachtens zijn menselijke origi
ne uit en zijn plaats in het geheel der materiële werkelijkheid, 
planmatig en bewust wil, namelijk de mens produceren als 
een gelukkig en vrij wezen door hem daartoe de gebruiks
waarden te leveren, maar is de producent geknecht en uitge
buit, omdat hij een vreemde doelstelling, die niet bepaald 
wordt door het belang van de mens als mens, maar door 
privé-interessen, heeft te dienen. De niet-arbeid gaat dan de 
kleur van vrijheid en geluk aannemen; de tijd van niet wer
ken gaat dan vrije tijd heten, want het werk is ontstolen aan 
zijn humane zin. De arbeidende mens wordt weer bij het 
produktiemiddel, dat hem oorspronkelijk eigen was, maar 
van hem vervreemd is, teruggebracht door dwang. In de 
tijden van de slavernij en het feodalisme door niet-ekonomi
sche dwang, in het kapitalisme door ekonomische dwang. 
Het arbeidskontrakt is niet in de eerste plaats vanwege zijn 
inhoud, maar als zodanig verwerpelijk, omdat het niet op 
voet van gelijkheid en vrijheid tot stand komt. In zoverre 
bestaat er ook geen rechtvaardig loon. Het hele loonsysteem 
moet verdwijnen, want het berust op ekonomische dwang. 

Hiermee is gegeven de doelstelling van socialisme en kom
munisme. In het Kommunistisch Manifest zegt Marx het 
ongeveer zo: De kommunisten halen de eigendomsvraag als 
de grondvraag van de revolutionaire beweging naar voren. 
De klassenverschillen zullen verdwijnen omdat alle produk
tie in handen van de geassocieerde individuen komt. 'In de 
plaats van de oude burgerlijke maatschappij met haar klas
sentegenstellingen, treedt een associatie, waarin de vrije ont
wikkeling van een ieder de voorwaarde is voor de vrije 
ontwikkeling van allen'. Dan is dus de arbeid van de mens 
bevrijd en kan hij op zijn eigenlijke doel gericht worden. Om 
zo te zeggen: nu kan de geschiedenis pas recht beginnen! De 
arbeid is nu niet meer onderworpen aan de macht van de 
heersende klasse en haar streven naar winst en macht, maar 
direkt maatschappelijk en steeds meer wetenschappelijk: hij 
wordt vrije arbeid van vrije producenten, die in associatie 
met elkaar, de doelstellingen in vrijheid bepalen en uitvoeren 

13 



en over de middelen ertoe vrijelijk beschikken. Natuurlijk 
blijft ook dan de arbeid aan de uiterlijke wetmatigheid van de 
natuur gebonden. De mens kan niet tegen de natuur in hande
len; hij kan alleen de materiële mogelijkheden verwerkelij
ken door deze wetmatigheid te doorzien en naar zijn hand te 
zetten. Ook blijft de arbeid in dien zin aan de natuur gebon
den, dat de mens niet zonder voorziening in zijn materiële 
behoeften kan leven. Maar de arbeid ii: niet uitsluitend aan 
deze dringende, vitale behoeftevoorzkning gebonden. De 
arbeid gaat boven deze vanuit de natuur noodzakelijke voor
ziening in behoeften uit; door een histor: sch-maatschappelijk 
proces van zelfverandering wijzigen zich ook de behoeften. 
De mens komt steeds meer boven de no,)dzakelijkheid uit en 
kan zijn krachten, talenten en bekwaamheden hoger ontwik
kelen. Zo breidt hij dan de heerschappij van de mens over 
zichzelf en over de uiterlijke natuur uit. Er kan nu een 
arbeidsethos ontstaan, dat aan de klas::entegenstellingen is 
ontheven, omdat het direkt gericht staat op de zin en het doel 
van de menselijke arbeid als humane .~elfproduktie. In dit 
maatschappelijke klimaat kunnen dan {10k de vruchten van 
mechanisatie, automatisering en technologie aan de arbei
dende mens ten goede komen, die aldm steeds meer bevrijd 
wordt uit de noodzaak van zware lichamelijke arbeid. De 
vervreemding tussen hoofd- en hand art eid kan dan allengs 
worden weggenomen, want in ieder g ~val wordt ook alle 
handarbeid steeds gedaan vanuit een aandacht voor de be
wust en gezamenlijk gestelde doelstelli1g en deze arbeid is 
dus niet zonder geest of geestdodend. terwijl geestelijke 
arbeid niet wordt losgemaakt van het dod der produktie - dit 
is de menswording van de mens in zijnnateriële geschiede
nis - en dus ook niet plaatsvindt in het isolement van een 
ivoren toren, maar middenin de maat;chappelijke praxis. 
Naarmate de mens meer en meer de plannenmaker en be
stuurder van de produktieprocessen wodt, heeft hij een ho
gere vorming en een hoger kultureel ni "eau nodig. 
Door de verandering in de produktiever: loudingen zullen de 
mensen tot elkaar gebracht worden en in hun denken, voelen 
en handelen op een nieuwe, ongekend! wijze worden be
paald. Hebben tot de socialistische revolutie de zorg om en 
de vrees voor armoede en gebrek de rrens in zijn evolutie 
onderdrukt, omdat hij al zijn energie, ook de geestelijke, 
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moest richten op het behoud van zijn naakte bestaan, na deze 
revolutie mag de geest breed uitslaan en wijd uitvliegen 
mogen de gedachten. Die energie zal dan niet verspild zijn 
aan hoge dromen en verre illusies, maar zal de doelstellingen 
der produktie bevleugelen. Of zoals Pannekoek het zei: 'een 
ekonomisch systeem, dat deze zorg verbant en aan de mens
heid een volkomen meesterschap geeft over haar bestaans
voorwaarden, zal nog steeds door zijn karakter het leven en 
de gedachten bepalen, maar hoeveel vrijer, wijder en zorge
lozer zullen deze gedachten zijn'. (Partij, Raden, Revolutie, 
A'dam 1972, p. 9). Zulke perspektieven zag Marx als de 
arbeid zou zijn bevrijd uit de vervreemding, als de mens zijn 
arbeidskracht niet langer behoeft te verkopen, maar erover 
mag en kan beschikken ten bate van de gemeenschap der 
mensen en haar ontwikkeling in de toekomst. 

Citaten 

M Het arbeidsproces moet (daarom) eerst onafhankelijk van 
iedere bepaalde maatschappelijke vorm beschouwd 
worden. 
De arbeid is allereerst een proces tussen de mens en de 
natuur, een proces, waarin de mens zijn stofwisseling met 
de natuur door zijn eigen daad bewerkt, regelt en kontro
leert. Hij treedt de stof van de natuur zelf als een natuur
kracht tegemoet. De natuurkrachten van zijn lichaam, 
armen en benen, hoofd en hand, zet hij in beweging om 
zich de stof der natuur in een vorm die bruikbaar is voor 
zijn eigen leven toe te eigenen. Doordat hij door deze 
beweging op de natuur buiten hem inwerkt en haar veran
dert, verandert hij tegelijkertijd zijn eigen natuur. Hij 
ontwikkelt de in haar sluimerende potenties en onderwerpt 
het spel van haar krachten aan zijn eigen heerschappij. (-) 
Wij veronderstellen de arbeid in een vorm, waarin zij 
uitsluitend aan de mens behoort. Een spin verricht opera
ties, die op die van de wever lijken, en een bij beschaamt 
door de bouw van haar wascellen menig menselijke bouw
meester. Maar wat van meet af de slechtste bouwmeester 
voor heeft op de beste bij is, dat hij de cel in zijn hoofd 

M gebouwd heeft voor hij hem in was bouwt. Aan het eind 
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M van het arbeidsproces komt er een resultaat uit, dat bij het 
begin ervan reeds in de voorstelling van de arbeider, dus 
reeds ideëel aanwezig was. Niet dat hij alleen een vorm
verandering van het natuurlijke bewerkt; hij verwerkelijkt 
in het natuurlijke tegelijkertijd een doel, dat hij van te 
voren kent en dat de wijze en het karakter van zijn hande
len als een wet bepaalt en waaraan hij zijn wil moet 
ondergeschikt maken. En deze onderschikking is geen 
losse daad op zichzelf. Buiten de inspanning der organen, 
die arbeiden, is de doelbewuste wil, die als aandacht zich 
manifesteert, nodig voor de hele duur van de arbeid en 
wel des te meer, naarmate deze arbeid de arbeider minder 
door zijn eigen inhoud en het karakter van zijn uitvoering 
met zich meeneemt, naarmate de arbeider dus deze arbeid 
minder als een spel van zijn eigen lichamelijke en geeste
li jke krachten geniet. 
De eenvoudige momenten van het arbeidsproces zijn de 
doelmatige aktiviteit of de arbeid zelf, zijn objekt en zijn 
middelen (-). Alle dingen, die door de arbeid slechts uit 
hun direkte samenhang met het geheel van de aarde losge
maakt worden, zijn arbeidsobjekten, in de natuur ge
vonden. 
Zo bijv. de vis, die uit zijn levenselement, het water, 
wordt gehaald en wordt gevangen; het hout, dat in het 
oerwoud wordt geveld; het erts, dat uit zijn ader wordt 
losgebroken. Is het arbeidsmateriaal daarentegen zelf 
reeds zo te zeggen door vroegere arbeid gefiltreerd, dan 
spreken wij van ruwe grondstoffen. Bijv. het reeds losge
broken erts, dat nu wordt schoongewassen. Alle ruwe 
grondstoffen zijn arbeidsobjekt, maar niet elk arbeidsob
jekt is ruwe grondstof. Ruwe grondstof is het arbeidsob
jekt alleen zodra hij reeds een door arbeid bewerkte veran
dering heeft ondergaan. 
Het arbeidsmiddel is een ding of een komplex van dingen, 
die de arbeider tussen zichzelf en het arbeidsobjekt in
schuift en door middel waarvan hij zijn aktiviteit op het 
objekt uitoefent. Hij benut de mechanische, natuurkundi
ge, chemische eigenschappen van de dingen, om ze als 
machtsmiddelen op andere dingen te laten werken in over
eenstemming met zijn doel (-). Zoals de aarde zijn oor-

M spronkelijke proviandkamer is, is zij ook zijn oorspronke-
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M lijk arsenaal van arbeidsmiddelen (-). Zodra echter het 
arbeidsproces ook maar enigermate ontwikkeld is, heeft 
hij ook zelf reeds bewerkte arbeidsmiddelen nodig. In de 
oudste mensenholen vinden wij stenen werktuigen en wa
penen (-). Het gebruik en de schepping van arbeidsmidde
len, hoewel in kiem reeds eigen aan sommige diersoorten, 
zijn karakteristiek voor het specifiek menselijke arbeids
proces en Franklin definieert daarom de mens als' a tool
making anima}', een werktuig fabricerend dier (-). Niet 
wat gemaakt wordt, maar hoe en met welke middelen, 
onderscheidt de ekonomische tijdperken. De arbeidsmid
delen zijn niet alleen de graadmeters van de ontwikkeling 
van de menselijke arbeidskracht, maar ook aanwijzers van 
de maatschappelijke verhoudingen, waaronder gearbeid 

M 

wordt. (-). -
Das Kapital J, Abschnitt 3, Kap. 5 

(MEW 23, p. 192-195). 
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BASIS EN BOVENBOUW 

Marx heeft de uitdrukkingen onderbouwen bovenbouw in 
Engeland opgedaan, waar het oog meer op de marine gericht 
was dan elders. In de maritieme terminologie behoort tot de 
bovenbouw de mast, de kapiteinshut, de brug. De onder
bouw is de dragende scheepsromp, met machinekamer, drijf
werk en schroef. Op de bovenbouw wordt de koers bepaald, 
worden de kaarten bestudeerd en de instrumenten gekontro
leerd. Daar regeert dus de hoofdarbeid. Maar de voorwaartse 
kracht komt uit de onderbouw, uit de machine die de schroef 
beweegt. Dit beeld past Marx toe op de maatschappij. De 
bovenbouw zijn de maatschappelijke verhoudingen van de 
staat, het recht, de filosofie en überhaupt de ideologie, kort
om: de bovenbouw is de kultuur, de kunst, de moraal, de 
religie, de wetenschap, de kranten en andere kommunika
tiemedia (al met al: de intelligente aangelegenheden). De 
onderbouw zijn de produktiekrachten en -verhoudingen, de 
ekonomische en materiële ruilverhoudingen en ruilproces
sen, kortom de materiële wereld van arbeid en fabriek en 
zakenleven. Het is duidelijk, dat Marx met het beeld een 
relatie wil aangeven. Het kan lijken, of de 'brug' , de boven
bouw, geheel in vrije willekeur regeert en dat alles door de 
dáár verrichte hoofdarbeid geregeerd wordt. Maar dat is niet 
zo: er is niets op de brug of het komt uit de onderbouwen 
keert ook terug tot de onderbouw; dáár in de machinekamer 
wordt het eigenlijke werk van voortbeweging gedaan: daar 
beneden zaten vroeger de slaven-roeiers. Van wat er in de 
bovenbouw omgaat begrijpt men wezenlijk niets als het niet 
geïnterpreteerd wordt vanuit de onderbouw. 
Kortom: er is niets.in de bovenbouw, dat niet eerst in de 
onderbouw was (behalve natuurlijk de bovenbouw zelf, die 
heeft zijn eigen betekenis, al rust hij op de onderbouw). 
Volgens Engels is de zaak nog het eenvoudigst te begrijpen, 
als wij uitgaan van het standpunt van de deling van de arbeid. 
De jagende volkeren kenden nog geen arbeidsdeling, behalve 
natuurlijk de oneigenlijke, met de natuur gegeven deling 
(geslachtsdaad, verschil in lichaamskracht). De echte ar-
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beidsdeling echter begon met de herdersvolkeren, met de 
eigendom van kudden, later van grond. Zo ontstonden klas
sen en daarmee ook de scheiding, de eerste scheiding van de 
ekonomie en de ideologische vormen boven haar, dus van de 
onderbouwen bovenbouw. De maatschappij brengt bepaalde 
funkties voort waar ze niet buiten kan. Daardoor ontstaat een 
nieuwe tak aan de boom van de arbeid, een groep leden die 
deze nieuwe funktie waarneemt. Deze groep krijgt eigen 
belangen, zowel tegenover hen over wie zij beschikken moe
ten, als tegenover hen van wie zij het mandaat ontvangen. Zij 
verzelfstandigen zich tegenover beide. Dit is in kiem de 
staat, al bestaat die bij de oerkommunistische stammen nog 
niet. Het is de eerste verschijning van een bovenbouw met 
hoofdwerkers, die wetten ontwerpen en toepassen, dienstig 
aan de belangen der heersenden, voorlopig nog ongeschreven 
wetten, maar wetten die niet voortkomen uit of leven in het 
ongereflekteerde bewustzijn der mensen aan de basis (in de 
onderbouw). De tegenstellingen ontspringen dus aan de ar
beidsdeling. De bewust-ideologische vorm van de boven
bouw moet optreden als de harmonisatie van de tegenstellin
gen; zij moeten erdoor verdoezeld worden of opgelost op een 
hoger niveau. Beslissend bij dit proces is het ontstaan van 
een klasse, die over vrije tijd beschikt, omdat zij ontslagen is 
van materiële arbeid en die zich dus kan gaan wijden aan de 
geest, aan de kunst, aan het hogere. Dáár begint dan de 
geestelijke bovenbouw, die gevuld is met verkeerd bewust
zijn, en die zich gaat inbeelden, dat de geest iets anders is 
dan het bewustzijn van de heersende praxis en dat hij werke
lijk iets voorstelt zonder iets werkelijks voor te stellen. 
Het bewustzijn begint zich van de wereld te emanciperen, het 
maakt zich los en gaat pure theorie, theologie en filosofie 
(moraal) voortbrengen. De brug heeft zich losgemaakt van de 
machinekamer, om zo te zeggen. En toch blijft de onder
bouw bepalend. Alleen vanuit de onderbouw kunnen wij op 
het spoor komen van de verkeerdheid van dit bewustzijn. Het 
zijn bepaalt (= konditioneert, en niet: determineert!) het 
bewustzijn, ook het verkeerde, dat zich losgemaakt waant. 
Deze waan is een (zelf)bedrog dat zich vanuit de funktie der 
ideologie in het maatschappelijk bestel gevoegelijk laat ver
klaren. 
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Het is duidelijk, dat de begrippen basis en bovenbouw ab
strakties zijn, noties die bedoeld zijn om te funktioneren in 
een kritisch model. Heel ingewikkelde betrekkingen en pro
cessen die zich afspelen in de maatschappij kunnen met 
behulp ervan doorzien worden in een theoretisch-praktische 
samenhang; de maatschappij als systeem waarbinnen zich 
processen afspelen kan ermee doorgelicht worden. Deze be
grippen geven ons geen antwoorden op vragen, die zich 
voordoen, maar met behulp ervan kan wel naar antwoord 
gezocht worden. Daartoe moeten zij op de konkrete situatie 
worden toegepast. Daarvan kunnen wij een eenvoudig voor
beeld geven, dat wij aan Marx zelf ontlenen, zodat men zien 
kan hoe zich een probleem laat oplossen door van deze 
onderscheiding gebruik te maken. 
Van januari 1842 tot maart 1843 heeft Marx aan de Rheini
sche Zeitung gewerkt. In die tijd wordt Marx getroffen door 
het feit, dat het aantal aanklachten en processen vanwege 
houtdiefstal uit de bossen zeer toeneemt. In de landdag komt 
deze zaak ook ter sprake. Maar op één of andere manier 
maken de heren zich daar tot spreekbuis van de grootgrond
bezitters; zij brengen althans een visie naar voren, die, hoe 
ideëel en nobel zij op de klank af schijnt, geheel en al kan 
verklaard worden vanuit het belang der bezitters. Dat spreekt 
al heel duidelijk en direkt uit het breed uitmeten van de 
schade. Geraffineerder, moeilijker te doorzien, maar met 
behulp van de kritische begrippen, waarover we spreken, wel 
te analyseren, is de these, dat deze toename een morele 
degeneratie van het landvolk aan het licht brengt. Marx 
ontdekt, dat er een heel andere zaak aan deze verandering ten 
grondslag ligt: het hout is, door allerlei oorzaken (industriali
satie!), veel en veel duurder geworden op de markt. De 
grondeigenaar heeft dus veel meer belang bij het hout uit zijn 
bossen gekregen. Daarom wil hij af van het oude gewoonte
recht, dat het sprokkelen van hout toestaat. Het positieve 
recht moet daartoe dienen en de landdag heeft een formule
ring en interpretatie van de geschreven wet te geven, die paal 
en perk stelt aan het sprokkelen. Marx eist in zijn blad in 
naam van de bezitloze klasse handhaving van het natuur
recht: het dode hout, dat het bos zelf afstoot, is gemeen
schapsbezit! De verandering in de ekonomische onderbouw 
leidt zo - zonder dat dit tot het bewustzijn van de politici 

20 



doordringt - tot politieke, juridische en morele oordelen, 
waarvan de dragers denken, dat zij uit zichzelf, uit het 
geweten, het rechtsgevoel, uit gezonde morele opvattingen, 
voortkomen. 
Marx had de theorie ook op zichzelf kunnen toepassen: als 
journalist werkt hij in het kommunikatie-systeem, dat de 
ideeën der heersenden verbreidt. Als hij schrijft, zoals hij in 
dit geval schrijft, maakt hij zich tolk van de onderdrukte 
klasse en formuleert een politieke, juridische en ethische 
kritiek vanuit een reflektie van hun ongereflekteerde gevoe
lens van onmacht en onrecht -, maar dan is hij niet handhaaf
baar als hoofdredakteur. Uit die positie werd hij dan ook 
spoedig ontslagen, want zelfs in zijn eigen geval komt de 
beslissende stem uit de onderbouw, al wordt deze ook ver
tolkt door een spreker met hoge idealen. 
Kortom: het is zo, dat een hoofdredakteur, om zo te zeggen 
een topfunktie in de bovenbouw, eruit gaat als het de direktie 
niet bevalt, want die behartigt de belangen van de heersers in 
de onderbouw - en waar ideeën en belangen in botsing 
komen, blameert zich altijd de idee en het belang prevaleert. 
Wij kunnen uit het voorbeeld ook leren, dat de bovenbouw 
weliswaar hoofdzakelijk bestaat uit het geheel van de ideeën 
en instituties, dat het belang van de heersende klasse weer
spiegelt, maar dat hij daaruit niet uitsluitend bestaat. Ook op 
het niveau van filosofie en wereldbeschouwing, recht en 
moraal speelt zich de klassenstrijd af, immers ook de ideeën 
van de onderdrukte klasse spelen hun rol, zij het - zolang de 
maatschappij beheerst wordt door de klassenstrijd - een on
der geschikte. 
In de moderne, kapitalistische industriële maatschappij groeit 
er steeds meer een tegenstelling tussen de produktiekrachten 
en de produktieverhoudingen. Naarmate de ekonomische en 
technische ontwikkeling voortschrijdt ontstaan er steeds gro
tere produktie-eenheden, waarin duizenden mensen samen
werken. Toch zijn deze enorme sociale lichamen in privé-be
zit en dat wil zeggen, dat de bezitter ze beschouwen mag als 
behorend tot zijn privé-eigendom, zodat hij er ook als zoda
nig mee kan omgaan. Dat leidt steeds meer tot tegenstellin
gen, die veroorzaken dat de produktiewijze veranderd wordt. 
Van daaruit worden de mensen zich hun belang bij deze 
verandering als klasse bewust. Dat sublimeert in juridische, 
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politieke, artistieke en filosofische ideeën. Zo ontstaat er een 
klassenstrijd op ideologisch niveau, die de vorm is waarin 
deze strijd wordt uitgevochten. Het antagonisme meldt zich 
dus ook in de bovenbouw. Maar het is tevens duidelijk, dat 
de machtige ideologische instituties door de heersende klasse 
worden beheerst. Zij hebben een grote voorsprong bij het tot 
gelding brengen van hun belangen op het niveau van wereld
beschouwelijke theorieën, die dit belang als van algemeen 
humane strekking, als een zaak die goed is voor het algemeen 
welzijn ter sprake brengen en verheffen op het niveau van 
moraal, religie en filosofie. De onderliggende klasse mist 
deze vaste greep op de bovenbouw: haar filosofie wordt 
buiten de universiteit gehouden (Berufsverbot!). De proleta
rische klasse zal ook dit stuk van de strijd niet mogen ver-' 
waarlozen, want dat de onderbouw de bovenbouw in die zin 
konditioneert, dat er niets boven is wat niet betrokken is op 
iets beneden van waaruit het gekonditioneerd wordt, betekent 
niet, dat ook niet omgekeerd de bovenbouw de onderbouw 
beïnvloedt; de hele problematiek van de klassebewustwor
ding ligt op dit gebied. Maar daarbij blijft inderdaad het 
voornaamste punt, dat de arbeidersbeweging zich een inzicht 
verschaft in de wisselwerking die tussen onderbouwen bo
venbouw plaatsvindt en dat zij het valse bewustzijn, als zou 
filosofie en recht en moraal geheel en al een zaak zijn van 
ideeën, die boven alles uitgaan, en mitsdien, los van tijd en 
situatie, eeuwig gelden, doorziet als een versluiering der 
werkeli jkheid. 

Uiteraard ligt op dit gebied ook de problematiek, die wij 
kunnen aanduiden met de term: kulturele revolutie. Na de 
proletarische revolutie, zal de opbouw van een socialistische 
samenleving gepaard moeten gaan met een kritisch toenemen 
en verhelderen van het bewustzijn, zodat dit gestalte krijgt in 
een nieuw moreel, een nieuw recht, een nieuw denken. Dat 
gaat niet vanzelf. Want politieke en kulturele ideeën plegen 
aan te knopen aan gedachte-materiaal, dat uit eerdere sociale 
toestanden stamt. Een revolutionaire breuk daarin, leidt dus 
ook tot een krisis op het bovenbouwniveau. Die krisis kan 
heilzaam zijn, als er aangesloten kan worden op kiemen en 
beginsels van een revolutionair, een socialistisch bewustzijn, 
dat is opgebouwd in de voorgaande strijd. 
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Maar er is veel traagheid te overwinnen: want de oude 
bovenbouw heeft nog niet afgedaan (ook de dragers ervan 
zijn er nog en zijn zelfs onmisbaar in de nieuwe maat
schappij): de oude heersende ideeën kortom zijn nog niet 
uitgespeeld. De nieuwe ideeën zullen door de onderbouw 
worden bepaald, maar komen niet vanzelf. 
Eenvoudig voorbeeld: de fabriek is nu van de arbeiders zelf, 
hij is gesocialiseerd. Dat kan echter een pure formele letter 
zijn, als de arbeiders hem zich niet ook psychologisch en 
moreel toeëigenen. Geschiedt dit niet, dan kan een groep 
beheerders (bijv. technici) vanuit een door de oude kultuur 
bepaald verantwoordelijkheidsbesef het vacuüm vullen en zo 
ontstaat er dan een retardatie in de revolutie, die alleen 
kultureel-revolutionair, door het voortzetten van de klassen
strijd op ideologisch niveau, kan worden doorbroken. Rond
om zulke kristallisatiepunten van de oude bourgeoismentali
teit, kunnen gevaarlijke haarden van vals bewustzijn in de 
socialistische maatschappij ontstaan. 
Hier komt nog bij, dat vijanden van buiten deze gang van 
zaken trachten te bevorderen. Over de wijze waarop hierte
gen moet worden opgetreden en hoe de kulturele politiek 
moet worden gevoerd zijn in de loop der tijden grote me
ningsverschillen gegroeid, die hier niet kunnen worden be
handeld. De kern van het probleem is de bepaling van de 
verhouding tussen massa en partij en hoe men denkt over de 
graad van bewustzijn, waartoe de massa in staat is. Hoe dan 
ook, in ieder geval zullen alle middelen van opvoeding, 
scholing en kommunikatie aangewend moeten worden om de 
burgerlijke ideologie in al zijn schakeringen te overwinnen. 
En dat zal niet gaan als er geen levendig verkeer en een goede 
betrekking is tussen partij en massa. 
Vanuit Marx geldt onverkort, dat in een socialistische maat
schappij de klassenstrijd doorgaat - wordt hij voorbarig 'af
geschaft' (alsof dat zou kunnen), dan werkt dat de terugkeer 
van een burgerlijke sfeer in de bovenbouw in de hand. Of de 
revolutie dan in een stalinistische of in een bureaukratische of 
in een technologische verstarring zal geraken, laat zich niet 
voorspellen, maar in een verstarring geraakt zij, al zal ook 
deze vroeg of laat weer doorbroken worden, omdat nu een
maal de onderbouw de bovenbouw blijft bepalen. En de 
onderbouw.is een blijvende, dynamische faktor. Dat was 
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wellicht ook de kern van Marx' filosofie op dit punt: de 
dynamische voortgang in de produktie zal zich altijd weer 
doorzetten, omdat de mens daarin bezig is, met die bijzonde
re kracht die de menselijke soort kenmerkt, zichzelf in de 
geschiedenis voort te brengen; deze produktie zal altijd weer 
heenbreken door alle ideologische verstarring! Immers de 
menselijke soort is het resultaat van het materiële ontwikke
lingsproces, dat, met zijn 'resultaat-zijn' ontevreden, zijn 
zelfproduktie ter hand neemt. Zijn verstand, zijn geest, zijn 
ideeën zullen altijd in dienst blijven van dit oorspronkelijk 
doel, ook waar zij door retardatie ten opzichte van de voort
gang tijdelijk regressief zijn geworden. Zo een toestand van 
verstarring kan, gezien de grote lijn der ontwikkeling en haar 
revolutionair schokken, nooit blijvend zijn. 
Hier ligt het optimisme van Marx' militante, praktische filo
sofie. 

Citaten 

M In de maatschappelijke produktie van hun leven gaan de 
mensen bepaalde, noodzakelijke, van hun wil onafhanke
lijke verhoudingen aan, produktieverhoudingen, die met 
een bepaalde ontwikkelingsfase van hun produktiekrach
ten overeenkomen. Het totaal van deze produktieverhou
dingen vormt de ekonomische struktuur van de maat
schappij, de reële basis, waarop zich een juridische en 
politieke bovenbouw verheft en waarmee bepaalde maat
schappelijke vormen van bewustzijn overeenkomen. De 
produktiewijze van het materiële leven konditioneert (be
dingt) het sociale, politieke en geestelijke levensproces 
überhaupt. Het is niet het bewustzijn der mensen, dat hun 
zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn, dat hun 
bewustzijn bepaalt. Op een bepaalde trap van hun ontwik
keling raken de materiële produktiekrachten van de maat
schappij in tegenspraak met de gegeven produktieverhou
dingen, waarbinnen zij zich totnogtoe bewogen hadden. 
Van vormen van ontwikkeling van deze produktiekrach
ten veranderen deze verhoudingen in belemmeringen. 
Dan begint een periode van sociale revolutie. Met de 

M verandering van de ekonomische onderbouw wentelt de 
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M hele ontzaglijke bovenbouw langzaam of sneller om. Bij 
de beschouwing van dergelijke omwentelingen moet men 
steeds onderscheiden tussen de materiële, natuurweten
schappelijk precies te konstateren omwenteling in de eko
nomische voorwaarden der produktie en de juridische, 
politieke, religieuze, artistieke of filosofische, kortom 
ideologische vormen, waarin de mensen zich van dit kon
flikt bewust worden en het uitvechten. Evenmin als men 
wat een individu is beoordeelt naar wat het van zichzelf 
denkt, netzomin kan men zo een tijdperk van omwente
ling uit zijn bewustzijn beoordelen, maar men moet veel
eer dit bewustzijn uit de tegenspraken van het materiële 
leven, uit het gegeven konflikt tussen maatschappelijke 
produktiekrachten en produktieverhoudingen verklaren. 
Een maatschappelijke formatie gaat nooit onder, voor alle 
produktiekrachten ontwikkeld zijn, waaraan zij ruimte 
bieden kan, en nieuwe hogere produktieverhoudingen tre
den nooit op, voordat de materiële voorwaarden voor hun 
bestaan in de schoot van de oude maatschappij zelf zijn 
uitgebroed. Daarom stelt de mensheid zich altijd alleen 
opgaven, die zij oplossen kan, want preciezer beschouwd 
zal men altijd ontdekken, dat de opgave zelf alleen daar 
ontspringt, waar de materiële voorwaarden tot haar oplos
sing zijn gegeven of op zijn minst procesmatig aan het 
ontstaan zijn. 

Zur Kritik der Politischen Okonomie 
(Vorwort) 

(MEW 13, p. 8-9). 

Volgens de materialistische opvatting van de geschiedenis 
is het moment, dat in laatste instantie in de geschiedenis 
bepalend is, de produktie en reproduktie van het werkelij
ke leven. Meer heeft noch Marx noch ik ooit beweerd. Als 
nu iemand dat zo verdraait, dat het ekonomische moment 
het enige bepalende zou zijn, dan verandert hij die stelling 
in een nietszeggende, abstrakte, absurde frase. De ekono
mische laag is de basis, maar de verschillende momenten 
van de bovenbouw - politieke vormen van de klassenstrijd 
en zijn resultaten - grondwetten na de gewonnen slag door 
de zegevierende klasse vastgesteld, etc. - rechtsvormen, 

M en dan natuurlijk helemaal de reflekties van heel deze 
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M werkelijke strijd in de hersenen van degenen die eraan 
deelnemen, politieke, juridische, filosofische theorieën, 
religieuze meningen en hun ontwikkeling tot dogmatische 
systemen, oefenen ook hun inwerking op het verloop van 
de historische strijd en bepalen in veel gevallen overwe
gend hun vorm. Het is een wisselwerking van al die 
momenten, waarin tenslotte door heel de oneindige hoe
veelheid van toevalligheden (-) de ekonomische bewe
ging in zijn noodzakelijkheid de doorslag geeft. Ware het 
anders dan zou de toepassing van deze theorie op een 
willekeurige periode van de geschiedenis immers gemak
kelijker zijn dan de oplossing van een vergelijking van de 
eerste graad. 
Wij maken onze geschiedenis zelf, maar ten eerste door 
zeer bepaalde vooronderstellingen en voorwaarden. Daar
onder zijn de ekonomische tenslotte de beslissende. Maar 
ook de politieke etc. ja zelfs de in de hoofden der mensen 
rondspokende traditie, spelen een rol, zij het ook niet de 
beslissende. ( ... ) 
Ten tweede echter ontstaat geschiedenis zo, dat het eind
resultaat steeds uit de konflikten van vele afzonderlijke 
willen voortkomt, waarvan elke wil apart weer door een 
veelheid van bijzondere levensvoorwaarden tot dat wordt 
gemaakt wat hij is; er zijn dus talloze elkaar doorkrui
sende krachten, een oneindige groep van krachtenparallel
logrammen, waaruit een resultante - het historische resul
taat - voortkomt, dat zelf weer als het produkt van een, 
als geheel, niet-bewust en willoos werkende macht kan 
worden beschouwd. Want wat de enkeling wil, wordt 
door een ander verhinderd en wat eruit komt heeft 
niemand gewild. Zo verloopt de geschiedenis totnogtoe 
op de wijze van een natuurproces en is ook wezenlijk aan 
dezelfde bewegingswetten onderhevig (-). Ieder draagt 
(echter) tot de resultante bij en is in zoverre daarin inbe-
grepen. 

F.Engels an Joseph Bloch 21/22 sept. 1890 
(MEW 37, p. 463-464). 

(Om het onderstaande fragment te kunnen begrijpen, is 
het nodig te weten, dat de legitimisten in Frankrijk, om

M streeks 1848-1852, de tij4 waarover Marx hier schrijft, de 
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M aanhangers waren van het zgn. wettige koningsgeslacht 
der Bourbons - afstammelingen dus van Lodewijk XIV -
en de Orléanisten de aanhangers van het huis van een 
zijtak der Bourbons, die afstammen van de Graaf van 
Orléans, het zg. burgerkoningschap. Hun pretendent is 
een kleinzoon van Louis Philippe d'Orléans, die regeerde 
van 1830-1848. Philippe van Orléans meebeslissend over 
het lot van zijn verwant Lodewijk XVI (geguillotineerd in 
1793) had de historische woorden gesproken: La mort 
sans phrase! Deze tak steunt op de geldaristokratie en de 
industriële bourgeoisie, terwijl de legitimisten steunen op 
het grootgrondbezit. In 1852 komt, na een vierjarige 
tweede republiek, ontstaan uit de revolutie van 1848, 
Napoleon 111, een neef van de grote keizer, aan de macht. 
Marx noemde het boekje over hem en de dagen van zijn 
machtsovername: De achttiende Brumaire van Louis Bo
naparte. Hij verwijst met deze titel naar 9 november 
1799, in de revolutionaire taal genoemd 18 Brumaire 7, 
de dag waarop Louis Bonapartes grote voorbeeld, de 
latere keizer Napoleon I, het directoire ten val brengt en 
zichzelf diktatoriale bevoegdheden toekent onder de titel 
van Eerste Consul. De staatsgreep van Napoleon III op 2 
december 1851, ,die voorlopig de ondergang van het par
lementaire stelsel in Frankrijk bezegelt, wordt door Marx 
de tweede editie van deze 18e Brumaire genoemd). 
Bij nadere beschouwing van de situatie en van de partijen 
verdwijnt intussen deze oppervlakkige schijn, waardoor 
de klassenstrijd en de bijzondere fysionomie van deze 
periode versluierd worden. I,.egitimisten en Orléanisten 
vormden, zoals gezegd, de twee grote frakties van de 
partij van de orde. Wat deze frakties aan hun pretendenten 
bond en wat ze onderling uit elkaar hield, was dat werke
lijk niets anders dan lelie en driekleur, huis Bourbon en 
huis Orléans, verschillende schakeringen van het royalis
me, was dat eigenlijk wel de geloofsbelijdenis van het 
royálisme? Onder de Bourbons had het grootgrondbezit 
geregeerd met zijn papen en lakeien, onder de Orléans de 
haute finance, de grote industrie en de grote handel, 
d.w.z. het kapitaal, met zijn gevolg van advocaten, pro
fessoren en mooipraters. Het legitieme koningschap was 

M alleen maar de politieke uitdrukking voor de geërfde heer-
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M schappij van de heren van de grond en het land, zoals de 
Julimonarchie (= Orléans) slechts de politieke uitdruk
king was voor de geüsurpeerde heerschappij van de bur
gerlijke parvenu's. Wat derhalve die frakties uit elkaar 
hield, waren geen zogenaamde principes, het waren hun 
materiële bestaansvoorwaarden, twee verschillende soor
ten van eigendom, het was de oude tegenstelling van stad 
en land, de rivaliteit tussen kapitaal en grondbezit. Dat 
tegelijkertijd oude herinneringen, persoonlijke vijand
schappen, angst en hoop, vooroordelen en illusies, sym
pathieën en antipathieën, overtuigingen, geloofsartikelen 
en principes hen aan het ene of het andere koningshuis 
bonden, wie ontkent het? 
Op de verschillende vormen van eigendom, op de sociale 
bestaansvoorwaarden verheft zich een hele bovenbouw 
van verschillende en eigenaardig gevormde gevoelens, 
illusies, denkwijzen en levensbeschouwingen. De klasse 
als geheel schept en vormt die vanuit haar materiële 
grondslagen en geeft gestalte aan de maatschappelijke 
verhoudingen die daarbij passen. Het afzonderlijke indivi
du, dat door traditie en opvoeding aan deze denkwijzen 
deelkrijgt, kan zich verbeelden dat ze de eigenlijke mo
tieven en het uitgangspunt van zijn handelen vormen. 
Als Orléanisten en Legitimisten zichzelf en de andere 
fraktie probeerden wijs te maken, dat zij werden geschei
den door de aanhankelijkheid aan twee koningshuizen, 
dan is toch later door de feiten bewezen, dat juist omge
keerd hun gescheiden belang de vereniging van de twee 
koningshuizen verbood. En zoals men in het partikuliere 
leven een onderscheid maakt tussen wat een mens van 
zichzelf denkt en zegt, en dat, wat hij werkelijk is en doet, 
zo moet men in de hist.orische strijd nog veel meer de 
frasen en inbeeldingen van de partijen onderscheiden van 
hun werkelijke organisme en hun werkelijke belangen en 
hun voorstelling onderscheiden van hun realiteit. Orléa
nisten en Legitimisten bleken in de republiek naast elkaar 
te staan met dezelfde aanspraken. Dat elk der beide partij
en de restauratie van het eigen Koningshuis wilde doorzet
ten, betekende niets anders, dan dat twee grote belangen, 
waarin de bourgeoisie was verdeeld, grondeigendom en 

M kapitaal, ieder zijn eigen suprematie en de onderwerping 
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M van de ander probeerde te herstellen. Wij spreken van 
twee belangen van de bourgeoisie, want het grootgrond
bezit was, ondanks zijn koketteren met het feodalisme en 
de trots op zijn afkomst, door de ontwikkeling van de 
moderne maatschappij volledig verburgerlijkt. 

M 

Zo hebben de Tories in Engeland zich lange tijd inge
beeld, dat zij een hartstocht hadden voor het Koning
schap, de Kerk en de schoonheden van de oude Engelse 
konstitutie, tot de dag van het gevaar hun de bekentenis 
ontrukte, dat zij alleen maar een hartstocht voor grondren
te hadden. 

Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte 
(Kap. lIl) 

(MEW 8, p. 138-140). 
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DIALEKTIEK 

Het begrip dialektiek heeft de notie dialoog in zich; de 
dialektiek is dan ook de methode van het dialogische denken, 
van het denken als tweegesprek, waarin het pro en contra, het 
ja en neen momenten zijn in de voortgang van het denkpro
ces. Wil men echter niet in een oeverloos twistgeding belan
den, dat zou ontstaan als het gesprek in de uitwisseling van 
betrekkelijke beweringen blijft hangen, dan is men genood
zaakt het absolute te stellen. Hiermee zijn meteen al twee 
lijnen gegeven, die men in de geschiedenis der wijsbegeerte 
als het om de dialektiek gaat, kan onderscheiden. 
Aanvankelijk kan men de dialektiek strikt beperken tot de 
kunst van het voeren van een gesprek. Men probeert in het 
gesprek de tegenspraken en tegenstellingen te boven te ko
men, om zo de waarheid te vinden. Bij de eleaat Zeno is de 
dialektiek de kunst, waardoor hij laat zien in welke tegen
spraken de wijsbegeerte komt door het 'vele' en de 'bewe
ging'; hij ondersteunt zo de leer van de eleaten, dat het zijn 
één en onveranderlijk is, en dat veelheid en beweging slechts 
schijn zijn. Daarmee is het ene, onbewegelijke zijn absoluut 
gesteld. Bij Sokrates daarentegen vinden wij het maieutische 
leergesprek; de wijsgeer weet, dat hij niets weet, maar in een 
slaaf zit de hele euclidische wiskunde. Dialektiek is hier het 
leergesprek, dat uitloopt op een wetend niet-weten. Het ge
sprek moet de herinnering aan de waarheid wakker roepen; 
bij het komen tot kennis heeft de mens alleen maar verlos
kundige hulp nodig; de kennis zelf is al aanwezig, zij moet 
alleen nog maar gebaard worden. In de middeleeuwse scho
lastiek vinden wij in zekere zin deze dialektiek terug: door 
het houden van disputaties wordt geprobeerd door te stoten 
naar de waarheid. Maar wel is de dialektiek dan formeel 
geworden: zij heeft eigenlijk alleen maar te maken met de 
woorden en begrippen, de definities en de gevolgtrekkingen; 
zij beslaat dus eigenlijk het terrein van de formele logica. Als 
zodanig was de dialektiek een van de zeven artes liberales 
(vrije kunsten). 
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De slechte naam, die de dialektiek bij sommigen heeft, is te 
wijten aan de Sofisten. Zij verstaan onder de dialektiek de 
kunst om het foute als waar voor te stellen, dus door een 
sofisme de schijn van waarheid te bereiken. Men kan dan met 
de dialektiek alles 'bewijzen' hetgeen uiteraard allerlei kan
sen biedt tot rhetorische misleiding en stemmingmakerij. Dit 
ligt in de lijn van deze school, die de burger de weg naar het 
succes wilde openen: welsprekendheid voor het gerecht en in 
de volksvergadering. De platoonse Sokrates is' met deze 
mensen nogal eens in de weer. Sokrates kwam daarbij toch 
op voor de waarheid en daarmee voor het absolute. Die lijn 
loopt dan naar Plato, want deze verstond onder dialektiek het 
gesprek van de (onsterfelijke) ziel met zichzelf - en de ziel 
moet onsterfelijk zijn, omdat zij de eeuwige ideeën van 
waarheid, goedheid en schoonheid niet uit de ervaring ken
nen kan, maar zich deze uit de eeuwigheid (de pre-existentie) 
herinnert. Dialektiek wordt van daaruit door Plato uitge
bouwd tot zg. dialektikè technè of epistèmè; het is de metho
de om door scheiding en samenvoeging van begrippen, dus 
door logische operaties, tot de samenvoeging in de hoogste 
idee te komen. Daarmee zijn wij weer geheel en al in de sfeer 
van het absolute, dat denkers als Plato terecht menen te 
mogen stellen om zo een eind te maken aan het oeverloos 
relatieve, waaraan de Sofisten hun kracht ontlenen. 

Ondanks hun kwade naam, komt aan· de Sofisten toch een 
klein gelijk toe. Dat zien wij bij Aristoteles, die de dialektiek 
uit de ontologische samenhang haalt en haar geheel en al ziet 
als een methode van induktieve aard. De syllogismen zijn 
dwingend, apodiktisch, voorzover de conclusies formeel kor
rekt worden getrokken, maar langs induktieve weg worden 
beweringen opgezocht en opgesteld, die als vooronderstellin
gen van het apodiktische konkluderen kunnen gelden. Die 
methode, als induktieve methode, is niet dwingend, maar 
waarschijnlijk; het is een proberende methode. In tegenstel
ling tot de filosofische kennis zelf, leidt de dialektiek dus niet 
tot onomstotelijke waarheid. Als de dialektiek uit de ontolo
gie wordt gehaald en niet meer gezien wordt als gesprek van 
de ziel met zichzelf terwille van de anamnese der waarheid, 
en zij wordt betrokken op de ervaringswerkelijkheid, is het 
dan niet met het absolute gedaan? Het schijnt, dat de dialek-
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tiek moet voeren óf tot een sprong in het absolute óf tot een 
blijven steken in de betrekkelijkheid. 

Kant heeft de dialektiek een nieuwe betekenis gegeven en de 
problematiek wezenlijk verder gebracht. Voor hem is de 
dialektiek de logica van de schijn, want zij brengt inderdaad 
een metafysika voort, die de mens, als hij kritisch denkt, 
helemaal niet blijkt te kunnen kennen als ware het een gege
ven werkelijkheid. Het is namelijk kritisch onmogelijk aan 
de ideeën - god, wereld, ziel- een transcendente werkelijk
heid toe te schrijven. Kants transcendentale methode pro
beert dit dogmatisme te vermijden zonder in het relativisme 
te verzanden. De genoemde ideeën hebben wij nodig om tot 
kennis te komen; de absolute idee is dan veeleer een projektie 
van onze rede dan een werkelijkheid op zichzelf. Deze pro
jektie is regulatief noodzakelijk, màar omtrent het werkelijk
heidskarakter zijn wij onbevoegd, onkundig. Daarmee was 
de metafysika teneinde en in zoverre ook de dialektiek als 
logika van die schijn. Maar in de transcendentale dialektiek 
vindt zij toch haar voortzetting. De transcendentale dialek
tiek is de methode waarmee onthuld wordt hoe de metafysika 
tot paralogismen en antinomieën voert, zodat wij tevreden 
zullen moeten zijn met een analogische betekenis en een 
regulatieve funktie van de metafysische projekties. Vandaar 
dat de ideeën van God, vrijheid en onsterfelijkheid bij Kant 
terugkeren als postulaten van de praktische rede, d.w.z. hij 
neemt deze ideeën onbewezen aan omdat de ethiek niet 
zonder deze regulatieven kan; de redelijke wet, wil zij on
voorwaardelijk gelden, vereist eenvoudig het aannemen van 
deze axiomatische projekties. Maar het kennen blijft onbe
kwaam en onbevoegd om er realiteit aan toe te schrijven, op 
straffe van zich in logische inkonsekwenties en tegenspraken 
te verwarren. 

Werd bij Kant de dialektiek tot de kritiek van de metafysika, 
Hegel gaat verder en verheft de dialektiek tot alternatief van 
de metafysika. De dialektiek is bij hem een methode van 
kennen, die diametraal tegenover de metafysika staat en haar 
vervangt. Kant beperkte de kritische dialektiek tot het sub
jekt, Hegel ziet er een methode in die denken en zijn beide 
recht doet. De dialektiek is zowel de innerlijke wetmatigheid 
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van het denkproces (Selbstbewegung des Denkens) als var 
het proces der werkelijkheid. Als kenmethode vat de dialek
tiek het voorwerp als een eenheid van tegenstellingen. Dia
lektiek wordt dan gedefinieerd als de leer van de identiteit del 
tegenstellingen. De grondwet der beweging is dat zij dOOI 
tegenstellingen heengaat. Zijn en niet-zijn worden opgehe
ven in het worden. De dialektiek kan zo aan het denken en 
aan de werkelijkheid recht doen, terwijl de metafysika altijd 
in de fout vervalt slechts één van de beide tegenstellingen te 
erkennen en die te verabsoluteren, en dan vervalt men in een 
'synthese', die geen synthese is, want één der theses wordt 
eenvoudig geschrapt. 

Met de grondwet der beweging is de beroemde hegeliaanse 
drieslag van these, anti-these en synthese gegeven. Overi
gens gebruikt, naar kenners zeggen, Hegel zelf deze drieslag 
niet met zoveel woorden. Worden is de synthese van zijn en 
niet zijn. Heraclitus en Parmenides worden in deze synthese 
om zo te zeggen verzoend. Alle tegenstellingen komen voort 
uit het absolute en vinden daarin hun wederzijdse relativiteit; 
door de tegenstellingen heen komt de wereldgeest tot bewust
zijn van zichzelf. Dialektiek is zo bij Hegel eigenlijk nog 
steeds zelfgesprek van de geest met zichzelf, maar van de 
absolute geest. 
In de dialektiek gaat de filosofie de 'trinitarische' gangen van 
deze geest na, hoe hij zich door de theses en antithesen heen 
ontwikkelt. Dialektiek is bij Hegel het heen-en-weer-ge
sprek, het 'wereldgesprek' van de 'wereldvormer' met zich
zelf. In de dialektiek der daaruit voortkomende tegenstellin
gen kan alles geplaatst worden. Zelfs de Goede Vrijdag 
wordt tot alleen maar een ceremonie van de eeuwige opstan
ding. Filosofie als wetenschap van het absolute relativeert 
alles. Het is ook duidelijk, dat deze filosofie uitgaat van een 
fundamenteel vertrouwen daarin, dat er innerlijke verwant
schap is tussen de menselijke geest en de wereldgrond. 

De geschiedenisfilosofie van Hegel is belangrijker dan zijn 
natuurfilosofie. Daarom zullen wij een paar voorbeelden van 
dialektische ontwikkeling geven in de sfeer der geschiedenis
filosofie. Zo'n drieslag is bijv. subjektieve geest, objektieve 
geest, absolute geest. De subjektieve geest ontwikkelt zich in 
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fasen: de individu maakt zich los uit de natuur, het bewust
zijn ontwikkelt zich en zo komt het tot de theoretische, de 
praktische en de vrije geest. De objektieve geest valt ook in 
drieën uiteen: recht, moraliteit en zedelijkheid. In het recht 
komt de gerechtigheid uiterlijk op ons af. De wet is zonder 
uitzondering geldig, zij het objektief. De straf is de eigen 
redelijkheid der persoon van de misdadiger, die aan hem 
voltrokken wordt; hij heeft recht op straf als vergelding, want 
onrecht moet genegeerd worden. In de moraliteit wordt het 
recht subjektief, de norm gaat uit van de subjektieve wil. 
Moraliteit is inzoverre negatie van het objektieve recht als 
uiterlijkheid. Moraliteit is subjektief en innerlijk. In de vraag 
naar het goede wijst deze subjektiviteit echter reeds boven 
zichzelf uit. De zedelijkheid is de synthese van het uiterlijke 
recht en de innerlijke moraliteit: .zij is sociale vormgeving 
van de vrije wil tot gemeenschap. Dus niet zoals bij Kant, bij 
wie alleen de vrije wil van de individu goed is, is bij Hegel 
'goed': een norrnativiteit in gemeenschap en staat, die boven 
het individuele geweten uitgaat. In staat en gemeenschap 
komt het tot de identiteit van vrije wil en realiteit, van 
moraliteit en legaliteit. De burgerlijke maatschappij is een 
willekeurige massa van individualiteiten, maar deze indivi
duen zijn in een hoger verband opgenomen, in de subjektief
objektieve éénheid van de tegendelen van wet en geweten, 
van uiterlijke orde en innerlijke wil, en daar is de' enkeling 
geen doel in zichzelf, maar middel tot het einddoel: de 
verwerkelijkte zedelijke idee, de eenheid van idealiteit en 
realiteit, de staat! De geschiedenis ontwikkelt zich naar deze 
verwerkelijking der absolute idee toe. De wereldgeschiedenis 
is het proces van deze ontwikkeling. Zo is de redelijkheid 
van de geschiedenis achteraf doorzien; het is in de wereldge
schiedenis, in een terugblik, redelijk toegegaan. Maar de 
geschiedenis is in deze grootse wijsbegeerte ook eigenlijk ten 
einde gekomen. Het einde is met Hegel principieel bereikt. 
Het schouwende subjekt is retrospektief, het komt te laat, en 
kan alleen nog maar zeggen, dat het allemaal tot deze apothe
ose goed is geweest. De filosoof registreert achteraf de gang 
der wereld. Zijn geest, zijn denkende, beschouwende geest is 
ten diepste ook het subjekt dat de geschiedenis voortgebracht 
heeft, maar als Hegel dat aan het licht brengt, kan de geest 
meteen op zijn lauweren gaan rusten en terugblikken. Niet 
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ten onrechte noemde iemand deze filosofie een 'contempla
tieve Godsleer' . In de staat, als eenheid van franse moraliteit 
en pruisische legaliteit, als eenheid van revolutionaire vrij
heid en ambtenaarlijke plicht, in de staat die zó de absolute 
idee verwerkelijkt, is het Christendom tot zijn geseculariseer
de vervulling gekomen onder de monarchie der germanen. 
Hiermee echter is ook de dubbelzinnigheid van Hegel gege
ven. Men kan de accenten op het linkse of rechtse moment 
van deze geforceerde en dus wankele apotheose leggen. Al 
het geestelijke is werkelijk, wordt dan een revolutionair pa
rool; al het werkelijke is geestelijk een conservatief wacht
woord. En daarom lijkt het soms of de idee het subjekt van de 
hele natuur- en cultuurgeschiedenis is, dan weer of in de idee 
zich alleen reflekteert wat zich toedraagt in de konkrete 
verhoudingen tussen de mensen. 
Het eerste is de spekulatieve inhoud van Hegels filosofie: 
daarin heerst het denkproces, dat in een zelfstandig subjekt is 
veranderd; de werkelijkheid is alleen maar de uiterlijke ver
schijning van deze idee. Op de tweede manier heeft Hegel in 
de linkse, jong-hegelse school gewerkt. Het is dan mogelijk 
zich van de geest tot de mens te wenden, van de idee tot de 
behoefte, en van de bewegingen van het hoofd tot de mate
riële belangen. Dit leidt dan bij Marx tot zijn materialistische 
dialektiek, waarin hij Hegel op zijn voeten zet. Voor hem is 
de materiële werkelijkheid geen verschijning van de idee, 
maar omgekeerd is de idee niets anders dan het in het men
senhoofd omgezette en overgezette, materiële. De begrippen 
zijn de afbeeldingen van de werkelijke dingen, maar niet de 
dingen afbeeldingen van de verschillende fasen van het zich 
ontwikkelende, absolute begrip. En daaruit komt dan een 
geheel nieuwe visie op de dialektiek voort, een dialektiek die 
niet alleen anders is dan die van Hegel, maar die daarvan het 
direkte tegendeel is. 
Wij zouden kunnen spreken van konkreet-geworden dialek
tiek, ontdaan van alle mystifikaties van Hegel, die de ge
schiedenis voorzag van een spekulatief ideëel subjekt. Dat 
subjekt is er niet! zegt Marx. Dialektiek is voor hem de 
bewegingswet van de materie, dus een reëel proces, en wel 
een proces dat open is. Bij Hegelligt in de grond van de zaak 
alles vast, want proces, geschiedenis, tijd vallen bij hem, als 
het erop aankomt weg, oftewel zij vormen eigenlijk een 
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omweg; zoals zo vaak in het religieuze denken, geldt ook bij 
Hegel: de aanvang is bepalend voor het einde, dat dan ook 
niet veel meer zijn kan dan de openbaring, de bewustwording 
van het begin. Vanuit het einde wordt bij Hegel het begin 
geprojekteerd. 
Bij Marx is het proces open en het gaat door tegenstellingen 
heen naar het toturn. Of praktisch gezegd: door de dialektiek 
leerde Marx zien, dat het nieuwe door de naden van het oude 
heenbreekt, en werd hij in staat gesteld tot hoopvolle ana-

"lyses: in de ellende is niet alleen de ellende te ontdekken, 
maar ook het keerpunt. Zo kwam hij boven de filosofie van 
de misère (die een misère in de filosofie was) uit, boven het 
franse utopische socialisme, dat hem overigens zeer diep 
beïnvloed en geraakt heeft. 
Wat Marx in de dialektiek ontdekte is door de Duits-Jaco
bijnse dichter Hölderlin in een geniale flits gezien: Wo die 
Gefahr wächst, wächst das Rettende auch! De oplossing 
komt niet van buiten, maar zit in het probleem en groeit met 
het dialektische rijpen ervan. In het proletariaat hebben wij 
met de negatie van het mens zijn van doen, maar juist vanwe
ge deze kumulatie van ontmenselijking ook met de voorwaar
de tot een negatie van die negatie, de voorwaarden dus tot 
een 'bewarende opheffing' van de arbeidersmassa, bewarend 
en reddend hun menszijn, wegdoend en afschaffend de uit
buiting, verlating en knechting en zo hen verheffend, zo hen 
ópheffend tot het niveau van vrije, gelukkige en waardig 
levende mensen. De dialektiek is voor Marx geen spel meer 
met begrippen, met het denken, geen spekulatie over een 
ideëel subjekt, maar de methode om de wetmatigheid te 
analyseren van de ontwikkelingen in de geschiedenis, zoals 
die uitgaan van de ekonornische krachten verhoudingen en 
van de klassenstrijd. Het is van het hoogste belang dit te 
beseffen, als wij Marx willen verstaan. Als Marx in zijn 
theorie het begrip klasse en klassenstrijd uit de burgerlijke 
ekonomie overneemt, dan doet hij dat van stonde aan in dit 
dialektische kader en dat betekent: zijn filosofie is daarvan 
een 'praktische filosofie' (Gramsci), omdat zij geen filosofie 
van de klassenmaatschappij is, maar een filosofie van de 
opheffing der klassen, een filosofie die niet de zoveelste 
interpretatie van de wereld geeft, maar haar op verandering 
betrekt op een wijze die revolutionaire praxis mogelijk 
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maakt. De klassieke duitse filosofie heeft Marx de middelen 
geleverd, die hem tot deze 'greep' op de ekonomie in staat 
stelden. 

Nu moet echter dringend een voor de hand liggend en altijd 
weer optredend misverstand worden weggenomen. De dia
lektiek is geen leer, waarmee Marx de geschiedenis te lijf 
gaat, nog veel minder is zij een geheel van theoretische 
begrippen en inzichten, die dogmatisch aan de werkelijkheid 
der geschiedenis zouden worden opgelegd, al kan de dialek
tiek daartoe ontaarden. Engels heeft in de Anti-Dühring de 
dialektiek gedefinieerd als de wetenschap van de algemene 
bewegings- en ontwikkelingswetten van de natuur, de maat
schappij en van het denken. Het is dus een methode, dat wil 
zeggen een instrument om te analyseren. Net als bij Hegel, 
geldt ook bij Marx: de eenheid van denken en zijn, maar -
om zo te zeggen - op de voeten gezet, want het zijn konditio
neert het bewustzijn en niet omgekeerd. De methode der 
analyse wordt al analyserend afgeleid uit het objekt en steeds 
ook weer kritisch bijgesteld - zelfs de algemeenste begrippen 
zijn niet star-onveranderlijk, maar bewegen mee. En ook: de 
theorie vindt in de praxis plaats en niet in de afgetrokkenheid 
van een (vermeende) ruimte naast of boven de praxis. Dit 
brengt mee, dat de dialektiek als theorie en als methode 
verstaan moet worden, zonder tussen die beide een scheiding 
te maken. Methodisch gaat de dialektiek altijd van het bij
zondere naar het algemene en wordt zo tot theorie, maar zij 
gaat ook steeds weer van de algemene theorie terug tot het 
bijzondere; methodisch gaat de dialektiek dus heen en weer 
tussen theorie en praxis, zonder zich van de praxis, waarin 
ook de theorie ligt, los te maken of er zich boven te verhef
fen. De theorie blijft in het veranderingsproces van de praxis 
betrokken, en kan en mag mitsdien nooit tot een leer of 
dogma worden. Zij dient voortdurend weer in de praxis 
beproefd te worden. Goed verstaan, is de dialektiek van 
Marx onverenigbaar met alle vormen van dogmatisme, voor
oordelen en 'eeuwige waarheden' (metafysika). Omdat het 
materiële proces open is en het objekt van onderzoek een 
oneindig proces is, is ook het dialektisch denken zonder 
einde. Daarom kan er ook geen afsluitende, afrondende ver
klaring omtrent de totale samenhang der materiële en geeste-
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lijke ontwikkeling worden gegeven (tegen Hegel!), want zo 
een definitieve uitspraak gaat tégen de geest van de dialektiek 
in en is onwetenschappelijk. De dialektiek is steeds betrok
ken op de werkelijkheid; daarvan losgemaakt, op zichzelf 
genomen, is zij leeg en formeel - maar zo mag zij ook niet 
worden genomen. Haar taal verwijst altijd, als reflektie van 
de werkelijkheid der materie, terug naar de materiële werke
lijkheid, terwijl haar taal tegelijkertijd openstaat voor ver
nieuwing, toespitsing en uitbreiding vanuit de nieuwe inzich
ten die door deze terugkeer worden verworven. En zo maar 
door! De dialektiek mag zich niet afsluiten voor feiten uit 
haar onderzoeksobjekt, die het wellicht noodzakelijk maken 
stukken van zelfs haar meest algemene theorieën te herzien. 
Een wending in de ontwikkeling van het kapitalisme kan 
bijvoorbeeld meebrengen, dat de theorie van de Verelendung 
moet worden veranderd; of veranderingen in de burgerlijk
parlementaire staat eisen bijstelling van de theorie van de 
diktatuur van het proletariaat. Marx heeft zelf voorzien, dat 
een zeer algemeen begrip als klassenstrijd maar een beperkte 
tijd meegaat - immers in de klassenloze maatschappij is hij er 
niet meer. Maar de dialektiek is dan niet afgelopen! 

Men kan de dialektiek van het objekt en dus ook de zg. 
objektieve dialektiek niet afleiden uit het hoofd, men kan 
haar niet afleiden uit de formuleringen der dialektische kate
gorieën. Dialektiek is het zich bewust worden en doordenken 
van de dialektiek der werkelijkheid. Natuurlijk geschiedt er 
bij de doordenking ook zoiets als deduktie en andere logische 
operaties, maar het resultaat is altijd een voorlopige theorie, 
die teruggaat naar de bijzondere praxis om daar in de veran
deringspraktijk te worden getoetst. Zo vindt opnieuw de 
konfrontatie plaats met de objektieve dialektiek, waarvan de 
subjektieve dus nooit loskomt. De dialektiek kan dan ook 
onmogelijk deterministisch worden verstaan. Dialektiek en 
determinisme sluiten elkaar evenzeer uit als dialektiek en 
dogmatisme! Wij zien dit in, als wij bedenken, dat er in de 
dialektiek een voorrang van de werkelijkheid is boven de 
mogelijkheid, in zoverre de dialektiek altijd reflektie van de 
realiteit is. Wat werkelijk is moet mogelijk zijn, anders was 
het zo niet. En dat geldt inderdaad zonder uitzondering. 
Gaan wij nu de werkelijkheid bestuderen, dan vragen wij 
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naar de voorwaarden waaronder de gegeven werkelijkheid 
mogelijk is. Waarom gebeurt iets? Dat is de vraag. Dat is 
alleen een zinvolle vraag, als 'het' ook niet had kunnen 
gebeuren. Met andere woorden: mogelijkheid impliceert on
zekerheid - het kan ook niet gebeuren. Maar wat werkelijk 
is, dat is als mogelijkheid van het onmogelijke gescheiden, 
want het is nu eenmaal wel zo gebeurd. 
Voorzover deze werkelijkheid echter tot de mogelijkheden 
behoort, geldt ook van haar dat zij niet had kunnen plaatsvin
den. Noodzakelijk gedetermineerd zijn dan de mogelijkhe
den (en onmogelijkheden) onder bepaalde omstandigheden. 
Wat gerealiseerd wordt is dus niet toevallig, gezien vanuit de 
mogelijkheid, maar wat wetmatig is, in de zin van gedetermi
neerd, is alleen wat kan geschieden. Het dialektisch inzicht 
in de wetmatigheid van het mogelijke, daar gaat het om. Dat 
wordt echter niet door deduktie uit een abstrakte theorie 
gevonden, maar door bestudering van de werkelijkheid, die 
immers mogelijk moet zijn en dus ook op de voorwaarden 
van haar mogelijkheid is te onderzoeken. Zo verschaft de 
dialektiek inzicht in wat kan geschieden, dus in de wetmatig
heid der mogelijkheid. Omdat nu de werkelijkheid de realisa
tie is van vele mogelijkheden, die elk op zich op wetmatighe
den berusten, is toch de werkelijkheid toevallig. De dialek
tiek zegt nu, dat inzicht in de noodzakelijkheid en wetmatig
heid der mogelijkheden daarom vrijheid is, omdat de mens 
daardoor mogelijkheden kan scheppen en het mogelijke kan 
variëren. 
Robert Haveinann heeft de dialektiek vergeleken met vals 
spelen aan de roulette: door het van een ijzeren deeltje 
voorzien van de balletjes kunnen wij met magneetjes de 
mogelijkheden zo manipuleren, dat er winst uitkomt. Wij 
dirigeren het toeval, door beïnvloeding der wetmatige moge
lijkheden, in de baan van ons geluk. 

De dialektiek is niet uit pure wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid in de wetmatigheid van het mogelijke geïn
teresseerd, maar omdat alle toestanden afgeschaft moeten 
worden waaronder de mens een geknecht en vernederd we
zen is. De pointe van de dialektiek is de humaniteit, want 
arbeid - dit nam Marx van Hegel over - is zelfproduktie van 
de mens. De dialektiek is niet kontemplatief en in die zin niet 
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theoretisch, hoe theoretisch ze anderszins moge zijn. Het 
menselijke subjekt is aktief en op verandering en produktie 
gericht. Het objekt wordt dan ook vanuit en onder dit ge
zichtspunt benaderd, dus niet als objekt dat van het subjekt 
gescheiden is en alleen maar beschouwd wordt, maar als 
objektieve werkelijkheid, d.w.z. ook de materiële werkelijk
heid zelf is menselijke praxis, is zinnelijke aktiviteit. De 
mens is enerzijds het ensemble van de maatschappelijke 
verhoudingen, d.w.z. de mens, ook als subjekt, is objekt van 
invloeden! Maar anderzijds is dat ensemble van sociale ver
houdingen een arbeidend wezen, dat zowel de natuurlijke als 
de maatschappelijke, dus alle materiële omstandigheden hu
maniserend omzet, d. w .z. de mens, als objekt, is subjekt van 
verandering! Zo is de subjekt-objekt-scheiding in de dialek
tiek opgeheven. De dialektiek, van de natuur en van de mens 
en zi jn maatschappij beide, is de methode om de ontwikke
lingsgeschiedenis van beide in haar wetmatige mogelijkhe
den te leren kennen -, terwijl daarbij zowel natuur als maat
schappij ook qua objekt gezien worden als zinnelijke aktivi
teit, als praxis. 
De dialektiek heeft daarbij de humanisering als richting, zij 
heeft het totum als horizon, en gaat uit van de eenheid van 
denken en zijn, met voorrang van het laatste. Immers de 
materie zelf heeft intensieve mogelijkheden, die, zeker niet 
zonder toevalligheid, hebben geleid tot de mens - en die 
intensieve mogelijkheden zijn niet uitgeput. 
Er ligt een warme fiducie in de materie aan de dialektiek ten 
grondslag. Dialektiek is de analyse van de kansen van deze 
mens in de naaste .en verdere toekomst. 
Volgens Engels, in zijn Dialektiek der natuur, kent de dialek
tiek drie grondwetten, t.w.: 

1. de wet van de eenheid en de strijd der tegenstellingen; 
2. de wet van het omslaan van kwantitatieve in kwalita

tieve verandering; 
3. de wet van de negatie der negatie. 

Over deze wetten tenslotte nog een paar opmerkingen. 

ad 1 
De struktuur, de beweging en ontwikkeling van alle mate
riële en ideële dingen wordt bepaald door de tegenstellingen, 
die in deze dingen zitten. De dingen staan niet los van elkaar 
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maar bepalen elkaar, zij kunnen niet zonder elkaar bestaan. 
Er is een eenheid, die stabiliserend werkt, maar tegelijkertijd 
een strijd die dit dynamische evenwicht vroeg of laat ver
stoort. De eenheid is relatief, maar de strijd is absoluut. 
Engels-heeft deze wet al getracht uit te werken voor de hele 
natuurlijke en sociale werkelijkheid. Met zijn dialektiek der 
natuur zullen wij ons hier niet bezighouden, het zou een 
kennis veronderstellen, waarover ik helaas niet beschik. 
Een goed voorbeeld van deze wet, lijkt mij, is: vorm en 
inhoud. Deze beide horen bij elkaar, ze zijn één. De inhoud 
beeldt zichzelf in de vorm uit, terwijl de vorm aan de inhoud 
beantwoordt. Maar er treedt heel vaak tegenstrijdigheid op, 
ja het is zelfs zo, dat waar, bijv. in een kunstwerk een 
eenheid van inhoud en vorm is bereikt, deze temeer spreekt 
en ontroert naar mate zij ook laat zien, dat zij op die tegen
strijdigheid is veroverd. De inhoud kan echter ook de vorm 
stukbreken, hij barst er a.h. w. uit. Men zou revoluties kun
nen definiëren als omwentelingen, plotselinge ingrijpende 
veranderingen, die voortkomen uit de tegenstelling van vorm 
en inhoud. De inhoud barst door de vorm heen. Ook echter 
kan omgekeerd de vorm zo vast, ja versteend zijn, dat hij de 
inhoud in zijn levenloosheid vereeuwigt en verandering te
genhoudt. De maatschappelijke produktie is ook een eenheid 
en strijd van tegenstellingen, m.n. die van de natuur en de 
maatschappij. De materiële produktiekrachten ontwikkelen 
zich voortdurend (wij zouden ze de inhoud kunnen noemen), 
terwijl de produktieverhoudingen, de eigendomsverhoudin
gen betrekkelijk constant blijven (wij zouden ze de vorm 
kunnen noemen). De tegenstelling tussen deze inhoud en 
deze vorm is de motor van het maatschappelijk ontwikke
lingsproces, dat niet alleen kontinu verloopt, maar ook dis
kontinue sprongen maakt. Een revolutionaire verandering 
treedt vooral daar op, waar antagonistische tegenstellingen 
op elkaar botsen. Deze tegenstellingen zijn n.l. binnen het 
systeem, waarin ze zich voordoen, onverzoenbaar. Hun op
heffing brengt dus een exploderen van de vorm onherroepe
lijk mee. Zo een antagonisme vormen de klassen (bourgeoi
sie en proletariaat, gedefinieerd als eigenaars van de produk
tiemiddelen en de van hen afhankelijke niet-eigenaars, die 
gedwongen zijn hun arbeidskracht te vervreemden) in het 
burgerlijk-kapitalistisch systeem. 
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ad 2 
De wet van de door kwantitatieve verandering bewerkte 
kwalitatieve omslag, wil een materialistische en dus natuur
lijke, niet-metafysische verklaring geven voor het verrassen
de feit, dat zich in de werkelijkheid kwalitatieve veranderin
gen voordoen. Met deze wet breekt het dialektisch materia
lisme heen door het evolutionisme, dat alleen kwantitatieve 
verandering kent, al moet men de kwalitatieve aspekten in de 
evolutiehypothese van Darwin niet onderschatten. 
Engels geeft een aardig voorbeeld in zijn Anti-Dühring: Hij 
roept Napoleon daarbij als getuige aan. Deze heeft namelijk 
het gevecht beschreven van de slecht-rijdende, maar gedisci
plineerde franse kavalerie met de Mammelukken, die de 
beste ruiters waren als het op het gevecht van man tot man 
aankwam, maar niet gedisciplineerd waren. Napoleon zegt 
dan: 'Twee Mammelukken waren drie Fransen zonder meer 
de baas; honderd Mammelukken stonden gelijk aan honderd 
Fransen; driehonderd Fransen waren driehonderd Mamme
lukken gewoonlijk de baas; maar duizend Fransen versloe
gen altijd weer vijftienhonderd Mammelukken '. Dus bij een 
bepaald getal, een bepaalde grootte van de ruiterafdeling 
begint de kwaliteit van de discipline de doorslag te geven, 
omdat dan pas de gesloten orde en de planmatige inzet van de 
groep mogelijk is. 

Betekent dit nu bijv. hoe groter het aantal proletariërs, hoe 
groter de kans op een revolutie? Dat is veel te eenvoudig 
gesteld! Het is, om zo te zeggen een dogmatische toepassing 
van dialektische theorie. En die is altijd fout! Men zal de 
grond van de toename van het proletariaat moeten analyse
ren, pas dan kan men zeggen waarheen zij leiden kan en, 
aangenomen een adekwaat handelen, ook leiden zal. 
Inderdaad schept de bourgeoisie een proletariaat, dat stijgt in 
tal, zolang de burger zijn bestaansvoorwaarden bevordert en 
verbetert. Het systeem zal worden verstoord, als een van 
beide deelsystemen een kwantitatief overwicht heeft bereikt. 
Dit is echter een uiterst vereenvoudigd model, de werkelijk
heid is gekompliceerder. Immers het kwantitatieve overwicht 
kan niet eenvoudig worden verstaan als het voorhanden zijn 
van een groot en geconcentreerd proletariaat. Dat zal zeker 
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niet automatisch tot een socialistische revolutie leiden. Er 
komen vragen bij van organisatie, bewustwording, politieke 
en ideologische strijd. De franse ruiterij moest gediscipli
neerd zijn cim bij een bepaalde getalsterkte de overhand te 
krijgen op de Mammelukken, die én nog groter in aantal én 
betere individuele ruiters zijn! 

ad 3 
Ook de negatie der negatie is een grondwet van de dialektiek 
der ontwikkeling. Bij Hegel was deze wet een ontwikkelings
wet van de absolute idee. Het midden is bij hem het schep
pende, wederbarende element, maar het is daarmee tegelijk 
het ontkennende, het negérende, het opheffende element, dat 
de eindige, verstandelijke bepaling doorbreekt e!l haar opheft 
tot het spekulatieve begrip. Zo ontwikkelt zich de absolute 
geest, die Hegel achteraf, dus vanuit het einde, in zijn gan
gen naspeurt. Het scheppende midden van de tegenstelling 
zijn en niet-zijn is het worden. Immers, wat wordt, dat is en 
dat is niet. Zo is 'worden' de 'negatie van de negatie' van 
zijn. Of 'zijn en niet-zijn' worden in het 'worden' aufgeho
ben. Zo heeft Hegel een geweldige dynamiek in zijn filosofie 
gebracht, zij het een beweging, die precies tot stilstand kwam 
op het punt waar hij zelf stond, want dat was voor hem de 
apotheose. 
Marx zette Hegel op zijn voeten, d.w.z. hij zag in deze 
dialektiek geen wetten van de absolute geest, maar wetten 
van de materie en haar ontwikkeling. Door de negatie der 
negatie wordt steeds een hogere vorm van ontwikkeling be
reikt, want de ontkenning is geen eenvoudige vernietiging, 
maar veeleer de overwinning van een vroeger stadium, waar
van de positieve kanten bewaard blijven en de negatieve door 
ontkenning worden opgeheven. Men zou kunnen stellen dat 
de volgorde positie ~ ontkenning ~ ontkenning der ontken
ning (= positie) de figuur van een eenvoudig terugkeren tot 

" de oorspronkelijke positie is. Maar dat wordt door Marx, op 
voetspoor van Hegel ontkend. De ontkenning der ontkenning 
ligt op hoger niveau dan de oorspronkelijke positie. Wij 
hebben dus met een spiraalbeweging te doen; in die bewe
ging is de terugkerende beweging tegelijk een verheffende. 
In de materialistische dialektiek is deze negatie der negatie, 
die uit de tegenstelling voortkomt, om zo te zeggen de 
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aandrijfas der ontwikkeling, terwijl de tegenstelling de motor 
is. 

Wij ontlenen een voorbeeld van negatie der negatie aan de 
Anti-Dühring van Engels. Het aardige van het voorbeeld is, 
dat het aan Rousseau is ontleend en die schreef zijn beschou
wing 20 jaar voor Hegels geboorte. Engels wil daarmee 
terzijde ook aantonen, dat de negatie der negatie, zoals hij 
zelf zegt: een heel eenvoudige, elke dag voorkomende proce
dure is, die ieder kind kan begrijpen, als je de geheimzinnig
doenerij van de idealistische filosofie er maar uithaalt. Het 
voorbeeld is Rousseau's gelijkheidsleer. In de natuurlijke 
toestand van wilden waren de mensen gelijk. Maar zij had
den ook nog geen taal, want die leidt reeds tot verschillen. 
Toch hadden deze taalloze dieren iets dat uitging boven hun 
soortgenoten: de perfektibiliteit. Zij konden zich verder ont
wikkelen. Dat werd de oorzaak van de ongelijkheid. Het 
ontstaan van de ongelijkheid is dus een vooruitgang, maar 
tegelijk toch ook een achteruitgang. De verdere schreden 
vooruit gingen ten koste van de soort en ten bate van de 
individu. 
Men kultiveerde het land, maar dat leidde tot knechtschap. 
IJzer en koren hebben de mens geciviliseerd, maar het men
sengeslacht geruïneerd. Hoe meer de civilisatie vooruitgaat, 
des te meer neemt de ongelijkheid toe. De mensen nemen 
vorsten aan om hun vrijheid te beschermen, niet om ze te 
vernietigen. Maar de vorsten worden onderdrukkers. Tot op 
de spits der tegenstelling: voor de despoot zijn allen weer 
gelijk; er is geen andere wet meer dan de wet van de heer. De 
toespitsing der tegenstelling als nulpunt. De despoot wordt 
met geweld verjaagd en hij is de laatste die zich over geweld 
beklagen kan. Dat is de negatie der negatie, waaruit opnieuw 
de gelijkheid der mensen voortkomt. Is dit de oorspronkelij
ke gelijkheid? Neen, want die was er één van wilden zonder 
taal. Het is de hogere gelijkheid van mensen, die samen een 
sociaal kontrakt hebben gesloten. De onderdrukkers worden 
onderdrukt, dat is de negatie der negatie. 

Ook hier moet gewaarschuwd worden voor de deterministi
sche opvatting. Marx wil niet zeggen of bewijzen, dat de 
negatie der negatie historisch noodzakelijk is. Hij gaat dia-
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lektisch uit van de historische werkelijkheid en laat zien, dat 
de negatie der negatie achter deze werkelijkheid als moge
lijkheid ligt. Dat inzicht leidt tot een zicht op de wetmatig
heid als kans, bepaalde dingen te verwerkelijken. De negatie 
der negatie zelf is geen vroedvrouw, nog minder is zij een 
barende vrouw. In dit beeld correct gesteld is de materie de 
barende vrouw, de dialektiek met haar wetten (o.a. de nega
tie der negatie) de verloskunde; er is dus nog plaats genoeg 
voor de handelende mens als vroedmeester, die, als hij zijn 
werk naar behoren wil doen, de verloskunde, de dialektiek 
moet beheersen. Overigens niet als dogma, want elke keer 
dat hij helpt bij een baring, of die nu lukt of mislukt, moet de 
ervaring ervan teruggebracht worden naar en opgenomen in 
de verloskunde. -

De vergelijking met de verloskunde maakt ons tevens duide
lijk, dat de materialistische dialektiek nooit een bouwwerk, 
nooit een systeem kan en mag worden. Dit is het verschil 
tussen de dialektische logika, als methode tot analyse van de 
tegenstellingen die het materiële proces voortdrijven, en de 
zuivere logika, waarin het gaat om een analyse in zuivere 
begrippen. In de zuivere logika, bij de analyse van de be
gripsbepaling moet het zuiver en volledig niet-dialektisch 
toegaan. De begrippen moeten zuiver gescheiden worden en 
tegenover elkaar gesteld; de konsekwenties daaruit moeten 
zorgvuldig geanalyseerd en gesystematiseerd worden. En 
dan geldt zonder meer bijv. het 'principe van de tegenspraak' 
(principium contradictio nis , dat verbiedt te stellen 
a A la. *). Deze zuivere logika kan uitgroeien en is ook 
uitgegroeid tot een indrukwekkend, systematisch opgezet 
bouwwerk. Dat kan echter niet met de dialektiek. Wij zullen 
trachten hun beider verhouding en hun verschillen nog wat 
nader toe te lichten. 
Op de grondwet der dialektiek, dat bij de negatie der negatie 
geen terugkeer plaatsvindt tot het oorspronkelijke uitgangs
punt, maar dat dit oorspronkelijke op een hoger niveau gere
produceerd wordt, berust ook, dat ons denken en analyseren 
tot resultaten leidt. Wie wetenschappelijk werkt moet meten 

* A = en,a = niet-a. 
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en tellen, wordt er terecht gezegd. Willen wij echter tellen, 
dan moeten wij gelijk bij gelijk zoeken en die op één noemer 
brengen, anders heeft tellen geen zin. Het feit echter dat 
tellen een noemer vergt, brengt mee, dat wij het gelijke 
(identieke) bijeenbrengen en het verscheidene (niet-iden
tieke) buiten beschouwing laten (hier vindt dus een negatie 
plaats). Wij rukken voorlopig dus een dialektische tegenstel
ling uit elkaar. Verder laten wij bij de wetenschappelijke 
analyse veel van wat essentieel is voor een zaak buiten 
beschouwing (ook dit is een negatie), wij concentreren ons 
op de bepaalde kant, die wij tot objekt kiezen. 
Wij opereren in deze fase met de middelen van de zuivere 
logika, met analyse en scheiding. Het 'principe van de tegen
spraak' (a A --, a) is voluit geldig. Hiermee is het weten
schappelijke kenproces niet afgelopen. Na analytisch te heb
ben geopereerd, moet nu wat wij gevonden hebben met het 
geheel worden samengevoegd tot een eenheid. Deze synthese 
is, als negatie van de negatie (de scheiding der telbare eenhe
den is een bepaling en dus een negatie), niet een simpele 
terugkeer tot het oorspronkelijke, maar een verrijkte terug
keer - op een hoger niveau. Er is kennis en inzicht ver
worven. 

De logika die geldt in de analyse is zuiver, dat wil zeggen: 
wij kunnen haar uit ons hoofd ontwikkelen. Haar regels zijn 
streng en niet-dialektisch. De logika echter die in de dingen 
zelf zit, de dialektiek zit niet in ons hoofd. Zij moet aan de 
werkelijkheid zelf worden ontwikkeld, stap voor stap, en kan 
geen afgerond systeem worden. Die dialektiek is niet zuiver, 
maar materialistisch om zo te zeggen. Haar terrein ligt buiten 
het geldingsbereik van het principe van tegenspraak; het is er 
niet relevant. Het principe op dat niveau wel hanteren leidt 
tot verabsolutering van één kant van de dialektische spanning 
en dat leidt tot metafysika. 

Wij zullen trachten deze rijkelijk abstrakte beschouwingen 
met een voorbeeld, weer ontleend aan de medische weten
schap, te illustreren. De vroegere geneeskunde kende de 
diagnose '(vliegende) tering'. Dit begrip is door de ontwik
keling van de medische wetenschap achterhaald; het is geen 
'noemer' meer waarop geteld, gewogen en gemeten kan 
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worden. Stellen wij ons echter op het standpunt van de oude 
medische wetenschap, die deze 'eenheid' door negatie van 
het andere, dat ervan verschilt, in de aandacht had gezet, dan 
is de diagnose 'geen tering' op iemand gesteld, die kennelijk 
ten ondergaat aan alle symptomen die toen voor deze ziekte 
karakteristiek geacht werden, eenvoudigweg fout. Dat was 
toen fout en het is nog fout! Maar dit geldt, afgezien van de 
ontwikkeling der medische wetenschap, die door synthese 
(negatie der negatie) van allerlei bestudeerde en behandelde 
gevallen van tering (met steeds verfijnder middelen overi
gens) tot de conclusie is gekomen, dat tering een niet-goede 
diagnose is, een slechte 'noemer' dus. De tering blijkt name
lijk allerlei diagnoses onder één noemer te brengen: t.b.c., 
longkanker, longontsteking en misschien nog wel meer. 
In dit .licht is de diagnose tering dus fout en in zoverre zou 
dan de toen (en formeel gesproken ook nu nog) foute diagno
se niet-tering goed zijn, want het 'is' inderdaad bijv. long
kanker. Overigens is natuurlijk ook longkanker een noemer, 
die een beperkte gelding heeft: de ontwikkeling gaat door 
(vandaar de aanhalingstekens om het woordje is). Het is van 
hieruit volkomen duidelijk, dat in het ene model, het oude, 
even streng geldt: dit is tering of geen tering, als in het 
andere, het moderne: dit is longkanker of geen longkanker. 
Maar bezien wij de ontwikkeling der medische wetenschap 
als voortdurend doorgaande synthetisering van via analyse 
gewonnen inzichten, dan zijn wij buiten het bereik van deze 
regel. Hij blijft op zijn gebied wel gelden. Maar op het 
niveau der synthetisering, om zo te zeggen historisch-dialek
tisch, kun je wel degelijk zeggen: dit is tering en geen tering. 
De begrippen ontwikkelen ook! 
Heb je dat ingezien, dan zul je ook moeten inzien, dat dit 
ook, althans op dit niveau, van longkanker kan worden 
gezegd: dit is longkanker en geen longkanker. Maar de 
diagnosticus aan het ziekbed dient een strenge diagnose te 
stellen; hij is aan het principe gebonden en zal in het geldend 
model tot een ja of neen moeten komen, - tenzij hem dat 
bijzondere geval voor ogen komt, dat binnen het model niet 
onderscheidbaar is, dan zal hij met analyse terugkeren tot de 
synthese, waarvan dan het een en ander op losse schroeven 
blijkt te staan. Als het handhaven van het zonder meer 
geldende principe van tegenspraak binnen een model tot 
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ongerijmdheden leidt, mag men met het principe geen loopje 
nemen. Er zit dan niets anders op dan het model zelf op de 
helling te zetten en zo bij te stellen, dat het principe weer 
handhaafbaar is. Zo moet dat ook met bepaalde gevallen van 
tering zijn gegaan. De analyse ervan heeft tot ongerijmdhe
den geleid, zodat men een ander model heeft opgebouwd. Nu 
ook binnen dat vernieuwde model kunnen zich gevallen gaan 
voordoen, die onderzocht en geanalyseerd met nieuwe en 
betere methoden, tot ongerijmdheden binnen dat model lei
den. Dat zijn als men tot synthese van de gewonnen analyti
sche inzichten overgaat, revolutionaire momenten! Heerst er 
dan echter een metafysika in de geneeskunde, dat wil zeggen 
heeft men het medische model zelf verabsoluteerd, geldt van 
het model zelf dat het niet mag worden tegengesproken 
(principium contradictionis als metafysika!), dan leidt dit 
ertoe, dat men óf met de logika binnen het model een loopje 
gaat nemen (het principe wordt ondermijnd!) óf de noodzaak 
van vernieuwing leidt tot een grondslagenkrisis, een heksen
ketel in de medische wereld. Het laatste is er oorzaak van dat 
veel vernieuwers op verzet stuiten en voor halfgaar worden 
aangezien. Het spelen met de formele logika buiten haar 
geldingsbereik is een gevaarlijke zaak. Het is alsof men in 
haar strenge regels van waarheidsvinding iets van het godde
lijk houvast terugvindt. Ook hier jaagt Marx ons uit de 
geborgenheid van onze metafysische en religieuze heilige 
huisjes. 

Engels heeft aan iedere afzonderlijke wetenschap de eis ge
steld, dat zij zelf haar positie in de totale samenhang der 
dingen bepaalt en beseft. Dan blijft er voor de filosofie over 
de zuivere logika en de dialektiek. 

Citaten 

M Bij Hegel is de dialektiek de zelfontwikkeling van het 
begrip. Het absolute begrip is niet alleen van eeuwigheid 
àf - wáár is onbekend - aanwezig, het is ook de eigenlijke 
levende ziel van de hele bestaande wereld. Het ontwikkelt 
zichzelf door alle voorstadia heen ( ... ), dan veruiterlijkt 

M (entaüssert) het zich, door zich in de natuur te veranderen, 
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M waar het zonder bewustzijn van zichzelf, verkleed als 
natuurnoodzakelijkheid een nieuwe ontwikkeling door
maakt en tenslotte in de mens weer tot bewustzijn van 
zichzelf komt; dit zelfbewustzijn mi werkt zich in de 
geschiedenis boven zijn eigen onbehouwenheid uit, tot 
eindelijk het absolute begrip weer volmaakt tot zichzelf 
komt in de hegelse filosofie. Bij Hegel is dus de dialekti
sche ontwikkeling, die in natuur en geschiedenis aan de 
dag komt, d.w.z. de oorzakelijke samenhang van de pro
gressie van laag naar hoog, die zich door alle zig-zag-be
weging en momentane terugval heen doorzet, alleen maar 
de afspiegeling van zelfbeweging van het begrip, die 
ergens plaatsvindt, men weet niet waar, maar in ieder 
geval onafhankelijk van welke denkende mensenhersens 
ook. Deze ideologische omkering moest ongedaan ge
maakt worden! Wij vatten de begrippen in ons hoofd weer 
materialistisch op als de afbeeldingen van werkelijke din
gen, in plaats van de werkelijke dingen als afbeeldingen 
van deze of gene fase van het absolute begrip. Daarmee 
werd de dialektiek gereduceerd tot de wetenschap van de 
algemene wetten der beweging, zowel van de uiterlijke 
wereld als van het menselijke denken - twee series van 
wetten, die zakelijk identiek zijn, maar die in de wijze 
waarop ze zich uitdrukken inzoverre verschillend zijn, dat 
de menselijke kop ze bewust kan toepassen, terwijl ze in 

, de natuur en tot heden in de mensengeschiedenis op onbe
wuste wijze, in de vorm van uiterlijke wetmatigheid te
midden van een eindeloos aantal toevalligheden de over
hand nemen. Daarmee echter werd de begripsdialektiek 
zelf alleen maar tot de bewuste reflektie van de dialekti
sche beweging van de werkelijke wereld, en daarmee 
werd de hegelse dialektiek op zijn kop, of eigenlijk van 
zijn kop, waarop hij stond, weer op de voeten gezet ( ... ). 

Hiermee was echter de revolutionaire kant van de hegelse 
filosofie weer opgenomen en tegelijkertijd bevrijd van de 
idealistische garnering, die bij Hegel zijn konsekwente 
doorvoering had verhinderd. De grote grondgedachte, dat 
de wereld niet als een complex van kant en klare dingen 
moet worden opgevat, maar als een complex van proces-

M sen, waarin de schijnbare stabiele dingen niet minder dan 
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M de afbeeldingen daarvan in het denken in ons hoofd, de 
begrippen, een ononderbroken verandering van worden en 
vergaan doormaken, waarbij ondanks alle schijnbare toe
valligheid en alle momentane achteruitgang toch tenslotte 
een progressieve ontwikkeling de overhand neemt - deze 
grote grondgedachte is, met name sinds Regel, zo zeer tot 
het gewone bewustzijn doorgedrongen, dat hij in zijn 
algemeenheid nog wel nauwelijks tegenspraak vindt. 
Maar dit met de mond belijden is nog wel iets anders dan 
het in de werkelijkheid en détail op ieder gebied, dat 
onderzocht gaat worden, door te voeren. Gaat men bij het 
onderzoek steeds van dit gezichtspunt uit, dan kan men 
ook geen definitieve oplossingen en eeuwige waarheden 
meer eisen; men is zich de noodzakelijke beperktheid van 
alle inzicht, die men verwerft, bewust, en ook de bepaald
heid door de omstandigheden, waaronder ze verworven 
is; maar men laat zich ook niet meer imponeren door de 
onoverwinnelijke tegenstellingen van waar en fout, goed 
en slecht, identiek en verschillend, noodzakelijk en toe
vallig, zoals deze opgeld doen in de nog steeds populaire 
oude metafysika, men weet, dat deze tegenstellingen al
leen maar relatieve geldigheid hebben, dat wat heden als 
waar geldt zijn verborgen foute zijde, die later naar voren 
komt, evengoed heeft als het heden fout genoemde zijn 
ware kant, waardoor het vroeger als waar kon gelden; dat 
wat men beweert wetmatig te zijn samengesteld is uit 
louter toevalligheden en dat het zogenaamd toevallige de 
vorm is, waarachter zich de wetmatigheid verbergt - en
zovoort. 

F. Engels, Ludwig Feuerbach und der 
Ausgang der klassischen deutschen 

Philosophie. 
(MEW 21, 292-294) 

Proletariaat en rijkdom zijn tegenstellingen. Zij vormen 
als zodanig een geheel. Ze zijn beide ontwikkeld door de 
wereld van de privaateigendom. Het gaat om de bepaalde 
plaats, die beide in de tegenstelling innemen. Het is niet 
voldoende ze te verklaren tot twee kimten van één geheel. 
De privaateigendom als privaateigendom, als rijkdom, is 

M gedwongen, zichzelf en daarmee zijn tegenstelling, het 
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M proletariaat,in leven te houden. Dit is de positieve zijde 
van de tegenstelling: de zelfgenoegzame privaatei
gendom. 
Het proletariaat is omgekeerd als proletariaat gedwongen, 
zichzelf en daarmee de tegenstelling, waardoor hij be
paald wordt, op te heffen (aufzuheben). Dat is de nega
tieve zijde van de tegenstelling, de onrust die erin zit, de 
ontbonden en zich ontbindende privaateigendom. De be
zittende klasse en de klasse van het proletariaat vertonen 
dezelfde menselijke zelfvervreemding. Maar de eerste 
klasse voelt zich in deze vervreemding welgedaan en 
erkend, hij kent de vervreemding als zijn eigen macht en 
bezit daarin de schijn van een menselijke existentie; de 
tweede voelt zich in de vervreemding vernietigd, ziet er 
zijn eigen onmacht in en de werkelijkheid van een onmen
selijke existentie. Hij is, om een uitdrukking van Hegel te 
gebruiken, in de verworpenheid de opstand tegen deze 
verworpenheid, een opstand, waartoe hij noodzakelijk 
gedreven wordt door de tegenspraak die er is tussen zijn 
menselijke natuur met zijn levenssituatie, die nl. de open
hartige, besliste en omvattende ontkenning van deze na
tuur is. 

Binnen de tegenstelling is de privaatbezitter dus de kon
servatieve, de proletariër de destruktieve partij. Van de 
eerste gaat de aktie tot behoud van de tegenstelling, van 
de ander de aktie tot de vernietiging ervan uit. 
De privaateigendom drijft weliswaar zichzelf door zijn 
nationaalekonomische voortgang in de ontbinding, maar 
alleen door een ontwikkeling, die van hem niet afhangt, 
hem niet bewust is en tegen zijn wil ingaat en die in de 
aard van de zaak gelegen is, n.l. omdat de privaateigen
dom het proletariaat als proletariaat voortbrengt, dus de 
ellende die zich van zijn eigen geestelijke en fysieke 
ellende bewust is, de ontmenselijking die zich van de 
eigen ontmenselijking bewust is en die daarom die ont
menselijking zal opheffen. Het proletariaat voltrekt het 
oordeel, dat de privaateigendom door het voortbrengen 
van het proletariaat over zich heen haalt, omdat het het 
oordeel voltrekt, dat de loonarbeid over zichzelf heen-

M haalt, omdat loonarbeid rijkdom voor anderen en ellende 
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M voor jezelf voortbrengt. Als het proletariaat zegeviert, dan 
is het daardoor geenszins tot de absolute kant van de 
maatschappij geworden, want het zegeviert alleen door 
zichzelf en zijn tegendeel op te heffen (aufzuheben). Dan 
is dus zowel het proletariaat als zijn tegendeel, waardoor 
het bepaald wordt, verdwenen. 

Als de socialistische auteurs deze wereldhistorische rol 
aan het proletariaat toeschrijven, dan gebeurt dat geens
zins ( ... ), omdat zij de proletariërs voor goden aanzien. 
Veeleer omgekeerd. Omdat het afzien van alle menselijk
heid, zelfs van alle schijn van menselijkheid, in het prole
tariaat, dat gevormd is, praktisch tot zijn hoogtepunt is 
gekomen, omdat in de levensvoorwaarden van het prole
tariaat alle levensvoorwaarden van de huidige maatschap
pij in hun onmenselijke spits zijn samengevat, omdat de 
mens zichzelf is kwijtgeraakt, maar tegelijkertijd niet al
leen zich theoretisch is bewustgeworden van dit verlies, 
maar ook tegelijkertijd zonder meer gedwongen is, door 
de nóód, waar niet onderuit is te komen, die niet meer 
goed is te praten en die absoluut gebiedend is (hij is de 
praktische uitdrukking van de wetmatigheid), in opstand 
te komen tegen deze onmenselijkheid, daarom kan en 
moet het proletariaat zichzelf bevrijden. Het kan zichzelf 
echter niet bevrijden zonder zijn eigen levensvoorwaarden 
op te heffen. Het kan zijn eigen levensvoorwaarden niet 
opheffen, zonder alle menselijke levensvoorwaarden van 
de huidige maatschappij, die in zijn eigen situatie samen
komen, op te heffen. Het doorloopt niet tevergeefs de 
harde, maar stalende school van de arbeid. Het gaat er niet 
om, wat deze of gene of zelfs het hele proletariaat intussen 
zich als doel voor ogen stelt; het gaat erom wat het 
proletariaat is en wat het in en vanuit dit zijn historisch zal 
zijn gedwongen te doen. Zijn doel en zijn historische aktie 
tekent zich in zijn eigen levenssituatie evenals in de hele 
organisatie van de huidige burgerlijke maatschappij aan-

M schouwelijk en onherroepelijk af. 
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M (In Das Elend der Philosophie, voor 't eerst in 1847 in de 
Franse taal verschenen en geschreven als antwoord op La 
Philosophie de la Misère van Proudhon, typeert Marx op 
een bepaald moment de verschillende ekonomische scho
len: de fatalistische, de romantische, de humanitaire en 
de filantropische. Al deze scholen raken in tegenspraak 
verward, omdat zij zich spreekbuis maken van de bour
geoisie. Wij citeren eerst een alinea, waarin Marx de 
oorzaak aanwijst van deze optredende verwarring; men 
probeert het onverzoenlijke te verzoenen. Men wil een 
synthese binnen het systeem en dat kan niet. Mogelijk is 
alleen een revolutionaire synthese, dus een negatie der 
negatie. 
Vervolgens citeren wij een stuk, waarin Marx de humani
taire school der ekonomen kritisch beschrijft en dan een 
gedeelte over de socialisten en kommunisten. Wij eindi
gen dit citaat met het slot van het boek). 
- de humanitaire school, aan wie de slechte zijde van de 
huidige produktieverhoudingen ter harte gaat. Deze pro
beert, om haar geweten te sussen, de werkelijke kontras
ten, zo goed als dit gaat, te bemantelen; zij beklaagt 
oprecht de nood van het proletariaat, de teugelloze kon
kurrentie van de bourgeoisie onderling; zij raadt de arbei
ders aan matig te zijn, vlijtig te werken en weinig kinde
ren te verwekken; zij geeft de bourgeois de goede raad, bij 
zijn ijver om te produceren met overleg te werk te gaan. 
De hele theorie van deze school bestaat in eindeloze 
onderscheidingen tussen theorie en praxis, tussen princi
pes en resultaten, tussen idee en toepassing, tussen inhoud 
en vorm, tussen wezen en werkelijkheid, tussen recht en 
feit, tussen de goede en de slechte zijde. 

De filantropische school is de vervolmaking van de huma
nitaire school. Zij loochent de onvermijdelijkheid van de 
tegenstelling, zij wil van alle mensen bourgeois maken; 
zij wil de theorie verwerkelijken, voorzover die zich van 
de praktijk onderscheidt en het antagonisme niet insluit. 
Vanzelfsprekend is het in theorie gemakkelijk, van de 
tegenstellingen af te zien, waarop men in de praktijk bij 
elke stap stuit. Deze theorie zal dan wel de geïdealiseerde 

M werkelijkheid worden. De filantropen willen dus de kate-
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M goneen bewaren, die de burgerlijke toestanden tot uit
drukking brengen, zonder de tegenspraak, die er het we
zen van uitmaakt en die er niet van te scheiden is. Zij 
beelden zich in, de burgerlijke praktijk ernstig te bestrij
den en ze zijn nog meer bourgeois dan de anderen. 

Zoals de ekonomen de wetenschappelijke vertegenwoor
digers van de bourgeoisklasse zijn, zijn de socialisten en 
kommunisten de theoretici van de klasse van het proletari
aat. Zolang het proletariaat nog niet genoeg ontwikkeld is, 
om zich als klasse te konstitueren en dus ook de strijd van 
het proletariaat met de bourgeoisie nog geen politiek ka
rakter draagt; zolang de produktiekrachten in de school 
van de bourgeoisie nog niet genoeg ontwikkeld zijn, om 
de materiële voorwaarden te laten doorschijnen, die nood
zakelijk zijn tot bevrijding van het proletariaat en tot de 
vorming van een nieuwe maatschappij - zolang zijn deze 
theoretici alleen maar utopisten, die, om wat te doen aan 
de behoeften van de onderdrukte klassen, systemen uit
denken en zoeken naar een vernieuwende wetenschap. 
Maar naarmate de geschiedenis doorgaat en de strijd van 
het proletariaat zich duidelijker aftekent, is het niet meer 
nodig, de wetenschap in hun hoofd te zoeken; ze hebben 
zich alleen maar rekenschap te geven van dat, wat zich 
voor hun ogen afspeelt, om zich tot orgaan daarvan te 
maken. Zolang ze de wetenschap zoeken en alleen maar 
systemen maken, zolang zij aan het begin van de strijd 
staan, zien zij in de ellende alleen de ellende, zonder de 
revolutionaire, omwentelende kant daarin te zien, waar-

_ door de oude maatschappij op de schroothoop zal worden 
geworpen. Van dit ogenblik af aan wordt de wetenschap 
een bewust produkt van de historische beweging en houdt 
ze op doctrinair te zijn: zij is revolutionair geworden 
( ... ). 

Een onderdrukte klasse is de levensvoorwaarde van iedere 
maatschappij die op de klassentegenstelling is opge
bouwd. De bevrijding van de onderdrukte klasse houdt 
dus wetmatig de schepping van een nieuwe maatschappij 
in. Wil de onderdrukte klasse zich kunnen bevrijden, dan 

M moet er een peil bereikt zijn, waarop de produktiekrach-
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M ten, die reeds verworven zijn, en de maatschappelijke 
instituties, die gelden, niet meer naast elkaar kunnen be
staan. Van alle produktie-instrumenten is de revolutionai
re klasse zelf de grootste produktiekracht. De organisatie 
der revolutionaire elementen als klasse vooronderstelt, dat 
alle produktiekrachten, die in de schoot van de oude 
maatschappij zich kunnen ontvouwen, ook inderdaad vol
ledig bestaan. 

Betekent dit, dat er na de val van de oude maatschappij 
een nieuwe klasseheerschappij zal zijn, die in een nieuw 
politiek geweld uitloopt? Neen. De voorwaarde van de 
bevrijding van de arbeidende klasse is de afschaffing van 
alle klassen -. Alleen bij een stand van zaken, waarbij er 
geen klassen en geen klassentegenstelling meer zijn, zul
len de maatschappelijke evoluties ophouden politieke re
voluties te zijn. 

K. Marx, La Misère de philosophie 1847 
Kap. 11, § 1 (zevende opmerking) en § 5. 

(MEW 4, 142 v, 181 v.). 

(In een 'Nachwort' (1873) bij de tweede druk van Das 
Kapital beantwoordt Marx een recensent van de eerste 
druk, die in het Petersburgse tijdschrift 'De europese 
bode' de methode van het kapitaal had beschreven en 
gekritiseerd. De kritiek kwam erop neer dat Marx een 
duitse idealist lijkt te zijn, maar als 't er op aankomt 
oneindig realistischer is dan zijn voorgangers van de 
ekonomische kritiek. Uit Marx' antwoord citeren wij het 
volgende). 
- iets anders dan de dialektische methode heeft hij (de 
recensent) niet geschilderd. 

De wijze, waarop de zaak wordt gepresenteerd, moet 
weliswaar formeel onderscheiden worden van de wijze 
waarop zij wordt onderzocht. Het onderzoek moet zich de 
stof in detail toeëigenen, het moet zijn verschillende 
vormen van ontwikkeling analyseren en er de innerlijke 
samenhang van opsporen. Pas als dit werk is volbracht, 
kan de werkelijke beweging adekwaat worden weergege-

M ven. Gelukt dat en weerspiegelt zich nu het leven van de 
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M stof ideëel, dan kan het er UItzIen alsof men met een 
konstruktie a priori te maken heeft. 

Mijn dialektische methode is fundamenteel van die van 
Hegel niet alleen verschillend, maar zelfs haar direkte 
tegendeel. Voor Hegel is het denkproces, dat hij onder de 
naam van idee zelfs in een zelfstandig subjekt verandert, 
de demiurg van de werkelijkheid, die slechts de uiterlijke 
verschijning is van de idee. Bij mij is omgekeerd het 
ideële niets anders dan het materiële, dat in het hoofd van 
de mens is omgezet en overgezet. 

De gemystificeerde kant van de dialektiek van Hegel heb 
ik dertig jaar geleden reeds gekritiseerd, in een tijd toen 
zij nog de mode van de dag was. Maar toen ik het eerste 
deel van het Kapitaal uitwerkte vond het betreurenswaar
dige, aanmatigende en middelmatige epigonendom, dat 
tegenwoordig in het kulturele Duitsland spraakmakend is, 
er een welgevallen in Hegel te behandelen, zoals de brave 
Moses Mendelssohn in Lessings tijd Spinoza heeft behan
deld, namelijk als 'dode hond'. Daarom beleed ik open
lijk, dat ik een leerling van deze grote denker ben en 
koketteerde zelfs hier en daar in het hoofdstuk over de 
waardetheorie .met een voor hem karakteristieke wijze van 
uitdrukken. De mystifikatie, die de dialektiek in Hegels 
handen onderging, verhindert op geen enkele wijze, dat 
hij haar algemene bewegingsvormen voor 't eerst op een 
opvallende en bewuste wijze heeft weergegeven. Zij staat 
bij hem op haar kop. Men moet haar arnkeren, om de 
rationele kern in de mystieke huls te ontdekken. 

In haar gemystificeerde vorm werd de dialektiek in Duits
land mode, omdat zij het bestaande in een lichtglans 
scheen te zetten. In haar rationele gestalte is zij voor de 
burgers en hun doktrinaire woordvoerders een ergernis en 
een gruwel, omdat zij tot het positief begrip van het 
bestaande tegelijk ook het begrip van de negatie, van de 
onvermijdelijke ondergang ervan rekent en iedere vorm, 
die ontstaan is, opvat in de stroom van de beweging en 
dus ook beziet op haar vergankelijke zijde, en omdat zij 

M zich door niets laat imponeren en naar haar wezen kritisch 
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M en revolutionair is. 

I
K. Marx, Nachwort zur zweiten Auflage 

des Kapitals, 1873. 
M (MEW 23, P 27 v.). 
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DIKTATUUR 
VAN HET PROLETARIAAT 

Diktatuur van het proletariaat, is in zekere zin geen gelukkig 
trefwoord, als het om Marx en Engels zelf gaat. Het is echter 
een vast begrip geworden, zodat het van belang is de beteke
nis, die Marx er zelf aan hechtte, kort in het licht te stellen. 
Reeds in 1847 schreef Marx, dat het proletariaat na de val 
van de oude maatschappij geen nieuwe klasse heerschappij 
zou vestigen, omdat deze zou uitlopen op een nieuw politiek 
geweld. De bevrijding immers van de arbeidende klasse is de 
afschaffing van iedere klasse. Wat doet de arbeidende klasse 
dan wel na de overwinning op de bourgeoisie? Marx' ant
woord hierop is, dat zij in de loop der ontwikkeling in de 
plaats van de oude burgerlijke maatschappij een associatie 
zal stellen, die de klassentegenstelling uitsluit, en dus zal er 
geen eigenlijke politieke macht meer zijn. Immers - dat moet 
goed vastgehouden worden - de politieke macht, de staat is 
de officiële uitdrukking van de klassentegenstelling binnen 
de burgerlijke maatschappij. Dit betekent niet, dat Marx op 
het standpunt staat, dat de sociale strijd alleen tot een sociale 
revolutie leidt, neen: de maatschappelijke beweging sluit de 
politieke in zich en omgekeerd. De klassenstrijd moet ook op 
politiek niveau worden uitgevochten. Maar in perspektief 
geldt wel, dat maatschappelijke ontwikkelingen zullen kun
nen ophouden tot politieke revoluties te leiden, dán namelijk 
als er geen klassen en klassentegenstellingen meer zijn, dus 
als de politieke macht als staatsmacht over personen verdwe
nen is. Zo eindigt Marx zijn beroemde geschrift over 'De 
ellende van de filosofie'. 
In het Kommunistisch Manifest (febr. 1848 gepubliceerd) 
ligt het niet anders. In de loop der ontwikkeling na de 
proletarische revolutie verdwijnen de klassenonderscheidin
gen en komt allengs alle produktie in handen van de geasso
cieerde individuen. Als dat zover is, verliest de publieke 
macht zijn politieke karakter, want politieke macht is de 
georganiseerde macht van een klasse ter onderdrukking van 
een andere. 
Maar nu brengt Marx een nuancering aan. Hij blijft de vraag, 
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of het proletariaat dat zich in de strijd tegen bourgeoisie 
noodzakelijkerwijs tot klasse verenigt, na de overwinning 
klasseheerschappij blijft uitoefenen, beantwoorden met neen. 
Immers, door de opheffing van produktieverhoudingen die 
wordt doorgevoerd, verdwijnt de arbeidersklasse als klasse, 
of liever: zij heft zich op. Maar zegt Marx - en daarmee 
nuanceert hij wat in 'De ellende van de filosofie' al was 
aangeduid, als hij daar zegt, dat de sociale strijd een politieke 
revolutie insluit - de proletarische klasse maakt zich door de 
politieke revolutie tot heersende klasse en heft als heersende 
klasse met machtsmiddelen (het duitse gewaltsam hoeft niet 
per se met gewelddadig te worden vertaald, al kan het dat 
insluiten) de oude produktieverhoudingen op. Daarmee is 
aangeduid wat later met de terminus technicus diktatuur van 
het proletariaat zal worden benoemd. Goed verstaan is er 
geen wezenlijk verschil met het stuk van een jaar eerder. Ook 
het Kommunistisch Manifest ziet als uiteindelijk perspektief 
een associatie van vrije, met en aan elkaar zich ontwikkelen
de, individuen. 

Het is duidelijk, dat de diktatuur van het proletariaat een 
stadium is, dat ligt tussen de val van de bourgeoisie, die ter 
aarde ligt maar nog niet dood is, en de klassenloze maat
schappij, waarin de staat is afgestorven. In dat stadium gaat 
het om de destruktie van de oude verhoudingen en krachten 
en de opbouw van het nieuwe. De politieke revolutie veran
dert nu eenmaal niet alles bij toverslag. Het is met de verove
ring van de politieke macht in de staat niet gedaan; de 
staatsmacht moet als heerser over personen verdwijnen. Wij 
zullen trachten te laten zien, hoe Marx dit zich ongeveer 
heeft voorgesteld of beter, hoe hij zich door revolutionaire 
gebeurtenissen van 1848-1852 en door die van 1871 te dezer 
zake heeft laten verhelderen. Immers hij bouwde zijn dialek
tiek niet op in en uit zijn hoofd, maar in reflektie op de 
sociaal-politieke beweging van zijn dagen. 
Marx heeft een zorgvuldige analyse gemaakt van de februari
revolutie in 1848 in Frankrijk en van de hele ontwikkeling 
erna tot de staatsgreep van Napoleon Bonaparte op 2 decem
ber 1851. Marx vat dit kort zo samen: de franse bourgeoisie 
verzette zich tegen de heerschappij van het werkende proleta
riaat, zij heeft het lompenproletariaat aan de macht gebracht, 
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met de chef van de Vereniging van de tiende december aan 
het hoofd (Louis Bonaparte dus). Zo werd de sociale repu
bliek een frase en de parlementaire republiek begraaft zich
zelf. Men laat zich smadelijk naar huis sturen. Het eindigt in 
de diktatuur van één man. De bourgeoisie die de staatsmacht 
gebruikte om iedere beweging te onderdrukken, was nu zelf 
slachtoffer geworden van de paniek die ze gezaaid had. 
Bonaparte maakt er handig gebruik van. Hij zet het parle
ment opzij en zet de uitvoerende macht op de troon. En dat is 
hij zelf. Daarmee is zelfs de schijn van autonomie - in het 
parlement gerepresenteerd - verdwenen; alle klassen moeten 
nu voor het geweld zwichten, ook het proletariaat dat van 
zijn leiders is beroofd. De uitvoerende macht is een gigan
tisch apparaat, een geweldige bureaukratische en militaire 
organisatie, met een half miljoen ambtenaren en een even
groot leger. Het is ontstaan in de tijd van de absolute monar
chie, toen de centralisatie op gang kwam. De eerste franse 
revolutie had deze centralisatie voortgezet en ook de omvang 
van het apparaat uitgebreid. Napoleon (I) voltooide deze 
staatsmachinerie. Kortom: alle omwentelingen vervolmaak
ten deze machinerie inplaats van haar te breken. De partijen, 
die afwisselend om de heerschappij vochten, ging het altijd 
weer om dat apparaat in handen te krijgen. Maar hoe ook, 
steeds was de bureaukratie het middel om de klasseheer
schappij van (afwisselende groepen van) de heersende klasse 
uit te oefenen: een instrument van de heersende klasse dus. 
Onder Napoleon III werd de staat volkomen zelfstandig ge
maakt, al ontleent de keizer zijn macht aan kleine boeren en 
lompenproleten. Later - op 12 april 1871 - schrijft Marx aan 
Ludwig Kugelmann: 'Als je nog eens het laatste hoofdstuk 
van mijn' Achttiende Brumaire' nakijkt, zul je vinden, dat ik 
als eerstvolgende poging van de franse revolutie uitspreek, 
niet meer zoals totnogtoe de bureaukratisch-militaire staats
machinerie uit de ene hand in de andere over te dragen, maar 
haar te breken' - Dat is voor Marx de les van 1848-1851. De 
politieke revolutie, waartoe de sociale revolutie worden 
moet, betekent zeker overname van de macht door de prole
tarische klasse die de heerschappij grijpt, maar het mag geen 
overname van het apparaat zonder meer zijn, het apparaat 
moet worden gebroken, want het is voor de proletarische 
revolutie en haar verdere ontwikkeling een onbruikbaar, ja 
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gevaarlijk verdrukkingsapparaat. 

Marx heeft de 'Parijse Kommune' (1871) als een poging, als 
door hem bedoeld,om de diktatuur van het proletariaat door 
te voeren geëvalueerd. Op 18 maart 1871 werd in Parijs de 
kreet aangeheven: Leve de kommune! 'De proletariërs van 
Parijs', aldus het Centrale Comité 'hebben temidden van de 
nederlagen en het verraad van de heersende klasse begrepen, 
dat het uur geslagen heeft, waarop zij de toestand moeten 
redden ... Zij hebben begrepen, dat het hun hoogste plicht en 
absolute recht is, zich tot meesters van hun eigen lot te 
maken en de regeringsmacht te grijpen'. Maar, zegt Marx, de 
arbeidersmassa kan de komplete staatsmachinerie niet een
voudig in bezit nemen en voor haar eigen doeleinden in 
beweging zetten. Meer en meer is de staatsmacht sinds de 
grote revolutie een macht ter onderdrukking juist van het 
proletariaat geworden. Na elke revolutie is het onderdruk
kend karakter van de staat openlijker tevoorschijn getreden. 
De parlementaire staatsvorm houdt de heersende klasse bij
een, ondanks haar frakties, maar opent een afgrond tussen 
hen en de anderen. Uit angst voor de proletarische opstandig
heid maakt men de uitvoerende macht steeds sterker, totdat 
deze zich van de staatsmacht meester maakt. De bourgeoisie 
kan niet meer regeren, het proletariaat kan nog niet regeren. 
In dat vacuüm treedt Keizer Napoleon III op. De Kommune 
is daarvan de direkte tegenstelling. Reeds in februari 1848 
klonk de roep om de sociale republiek, zonder monarchie, 
zonder klasseheerschappij. 
Nu, de Kommune is die sociale republiek. Het eerste dekreet 
van de Kommune was: afschaffing van het staatsleger, ver
vanging ervan door het gewapende volk. De Kommune was 
samengesteld uit gemeenteraadsleden, die direkt gekozen 
waren en terugroepbaar. Zij vormde een werkend lichaam, 
uitvoerend en wetgevend, niet parlementair. De politie werd 
ontdaan van haar politiek karakter en tot een afzetbaar werk
tuig van de Kommune gemaakt. Zo ook de ambtenaar. Er 
waren geen openbare ambten meer in privaateigendom. Ieder 
kreeg een gewoon arbeidsloon. Ook het geestelijk onder
drukkingsapparaat, de macht van de geestelijken, werd ge
broken. Onderwijs werd gratis en algemeen toegankelijk. 
Rechters moesten ook worden gekozen en waren verantwoor-
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delijk aan de Kommune en afzetbaar. Men begon volgens dit 
model ook een schets te maken van de nationale organisatie. 
Door de Kommunale wetgeving wilde men de eenheid van de 
natie organiseren. Zo probeerde men werkelijk de oude 
staatsmacht te vernietigen en een alternatief te scheppen, 
waarmee de sociale republiek gediend zou zijn. Marx zegt 
letterlijk: 'de staatsregeling van de Kommune zou aan het 
lichaam van de maatschappij alle krachten hebben teruggege
ven, die tot dusver werden opgeteerd door de parasitaire 
uitwas 'staat', die vegeteert op de maatschappij en haar vrije 
ontplooiing belemmert. ( ... ) De Kommune was in wezen 
een regering van de arbeidersklasse, het resultaat van de 
strijd der producerende klasse tegen de zich toeëigenende 
klasse, de eindelijk ontdekte politieke ·vorm waaronder de 
ekonomische bevrijding van de arbeid zich kon voltrekken'. 
Marx heeft deze ervaringen van de Parijse Kommune van 
groot belang gevonden. In de voorrede op de nieuwe druk 
van het Kommunistisch Manifest van 24 juni 1872 zegt hij en 
zegt Engels, dat zij nog steeds achter de principes van het 
Kommunistisch Manifest staan, maar dat de praktische toe
passing er nu anders moet uitzien en dan noemen ze met 
name de ervaringen van de februari revolutie van 1848, maar 
nog veel meer die van de Parijse Kommune, toen het proleta
riaat voor de eerste maal twee maanden lang de politieke 
macht in bezit had. En toen is vooral het bewijs geleverd, dat 
de staatsmachine niet alleen moet worden overgenomen, 
maar omgebouwd, veranderd en gebroken. 

Daar ligt dan ook Marx' kritiek op de Kommune, zoals wij 
weten uit een brief aan Ludwig Kugelmann van 12 april 
187l. Daar stelt hij dat de Kommune is verslagen, omdat ze 
te goedmoedig was. Men had naar Versailles moeten optrek
ken. Maar uit gewetensskrupules liet men het goede moment 
voorbijgaan. De tweede fout is, dat het Centrale Comité te 
vroeg zijn macht uit handen heeft gegeven, om voor de 
Kommune plaats te maken. Dat is alweer die eerwaardige 
gewetensvolheid ! 
Het is duidelijk, dat de nadere uitwerking van de gedachte 
van de diktatuur van het proletariaat zal aanknopen, zowel bij 
wat de Kommune aan omzetting van de politieke macht 
gepresteerd heeft, als bij de kritiek op haar falen door skru-
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pules. Welke konklusies Marx en Engels getrokken hebben, 
kan de lezer leren uit de citaten, die wij onder dit artikel 
geven. 

De konklusies schijnen mij gemakkelijk te trekken. De dikta
tuur van het proletariaat is niet het doel van de proletarische 
revolutie, maar een fase waar zij doorheen gaat. De klassen
strijd wordt niet alleen sociaal en ekonomisch gestreden, 
maar ook politiek. Hij vindt haar hoogtepunt in de demokra
tische republiek. De arbeidersbeweging onttrekt zich in die 
fase niet aan de participatie in de politieke machtsstrijd. Maar 
zij denkt niet, dat zij door het verkrijgen van een meerderheid 
nu ook de macht heeft het kommunisme in te voeren. In de 
doelstelling is er enigheid onder alle socialisten, ook de 
anarchistische, n.l. dat de staat als vervreemdende autoriteit 
moet verdwijnen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. 
Want de staat berust op de klassentegenstelling en is een 
dwang- en geweldsmiddel in handen van de heersende klas
se. De arbeidersklasse is echter geen heersende klasse gewor
den als haar partij de meerderheid in het parlement heeft. 
Daartoe is meer nodig. De 'diktatuur van het proletariaat' 
betekent, dat de staat via een omzetting en verandering in de 
richting van zijn opheffing moet worden gestuurd. De ophef
fing echter is afhankelijk van de 'opheffing der klassentegen
stellingen! M.a. w. die veronderstelt ook de opheffing van de 
proletarische klasse als heersende klasse. Het proces tussen 
het overnemen van de macht in de staat, de politieke revolu
tie, en de afschaffing van de staat, heet diktatuur van het 
proletariaat. De diktatuur is sekundair: hij is overgenomen 
van de diktatuur der bourgeoisie, die er door wordt ongedaan 
gemaakt. De diktatuur van de bourgeoisie is er één van een 
minderheid over een meerderheid, vaak onder demokratische 
dekmantel. De diktatuur van het proletariaat is in die zin 
zeker demokratischer, want het proletariaat vormt een over
grote meerderheid. Het proces, dat tussen de politieke revo
lutie en de klassenloze maatschappij ligt, is door Marx en 
Engels niet uitputtend beschreven, omdat dat niet mogelijk 
was, want zij hadden er geen historisch materiaal voor. De 
Parijse Kommune is hun model van diktatuur van het proleta
riaat. De Kommune heeft inderdaad de staat diepgaand ver
anderd, zowel wat de verkiezing, als de vertegenwoordiging 
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betreft. Zij heeft de bureaukratie afgeschaft, een volksleger 
gesticht enz. enz. Het voornaamste kenmerk van deze fase is 
wel, dat dwang overbodig wordt, omdat de tegenstellingen 
verdwijnen, maar die verdwijnen niet vanzelf. De burger
klasse is verslagen, maar nog niet verdwenen, nog niet dood. 
Evenmin als men onder de burgerlijke heerschappij van pro
letarische zijde verwachten mag dat men bepaalde eisen met 
wettige middelen kan stellen en verwerkelijken, zo min kan 
deze verslagen burgerij verwachten, dat haar de macht niet 
zou worden ontnomen. De diktatuur van het proletariaat is 
belangrijk in de diskussie met het anarchisme, dat door 
theoretische aversie van staat en politiek, de arbeidersklasse 
in feite uitlevert aan de macht van de heersende klasse; de 
staat laat zich alleen afschaffen, als men er de macht over 
verovert en hem vervolgens in een proces, dat samengaat met 
een sociaal-ekonomisch bevrijdingsproces, omzet en veran
dert van een dwangmiddel in een administratieve funktie van 
de, inmiddels gegroeide, socialistische samenleving. De dik
tatuur van het proletariaat is de laatste fase van de klassen
strijd na de overwinning in zijn grootste veldslag, maar nog 
voor het winnen van de hele oorlog; een· fase, waarin de 
resten van het vijandelijk leger moeten worden opgespoord 
en onschadelijk gemaakt. Maar tegelijkertijd is het de fase, 
waarin het proletariaat moet leren met de macht om te gaan 
als een zaak, die uitgaat boven het klassebelang, omdat zij 
uiteindelijk de vrijheid en het geluk van vrije mensen in een 
vrije associatie zonder klassen heeft te dienen. Diktatuur van 
het proletariaat is geen macht om de macht, maar macht die 
als beheersing van personen afneemt en als administratie van 
zaken toeneemt. 

Citaten 

M (Tussen 18 en 28 maart 1875 schreef F. Engels een brief 
aan zijn vriend August Bebel, waarin hij kritisch ingaat 
op het zg. Programma van Gotha, waarin staat dat de 
duitse arbeiderspartij de 'vrije staat' nastreeft. Wij cite
ren de alinea die op dit punt betrekking heeft). 
De vrije volksstaat is in de vrije staat veranderd. Gramma

M tikaal genomen is een vrije staat zodanig, dat de staat vrij 
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M is tegenover zijn burgers, dus een staat met een despoti
sche regering. Men zou dat hele geklets over de staat 
moeten laten vallen, in het bijzonder wèl na de Kommu
ne, die al geen staat in de eigenlijke zin meer was. De 
volks staat is ons door de anarchisten tot vervelens toe 
onder de neus gewreven, hoewel reeds het geschrift van 
Marx tegen Proudhon en daarna het Kommunistisch Ma
nifest direkt zeggen, dat met de invoering van de socialis
tische maatschappij-ordening de staat zich vanzelf ont
bindt en verdwijnt. Daar nu de staat toch slechts een 
voorbijgaand instituut is, waarvan men zich in de strijd, in 
de revolutie bedient, om zijn tegenstander 'gewaltsam' 
(d.i. met machtsmiddelen, met dwang, evL met geweld, 
LS.) eronder te houden, is het puur onzin over een vrije 
volksstaat te spreken: zolang het proletariaat de staat nog 
gebruikt, gebruikt het die niet in het belang van de vrij
heid, maar om zijn tegenstanders eronder te houden, en 
zodra van vrijheid kan worden gesproken, houdt de staat 
op als zodanig te bestaan. Wij zouden daarom willen 
voorstellen overal in plaats van staat 'Gemeinwesen' te 
zetten, een goed oud-duits woord, dat het franse 'Kom
mune' heel goed kan vertegenwoordigen. 

F. Engels, Brief an Bebel. 
MEW 19,6-7 

(Op dezelfde zaak gaat Marx in in een stuk, dat heet 
Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpar
tei, dat hij op 5 mei 1875 aan Wilhelm Bracke toezond). 
Ik kom nu tot de demokratische alinea. A. 'Freiheitliche 
Grundlage des Staats'. Eerst, volgens 11, streeft de duitse 
arbeiderspartij naar 'de vrije staat'. Vrije staat? Wat is 
dat? Het is geenszins het doel van de arbeiders, die van 
hun beperkte onderdanenverstand af zijn, de staat 'vrij' te 
maken. In het duitse rijk is de 'staat' bijna zo 'vrij' als in 
Rusland. De vrijheid bestaat daarin, de staat uit een boven 
de maatschappij staand orgaan te veranderen in een or
gaan dat aan de maatschappij dienstbaar is, en ook heden 
ten dage zijn de staatsvormen vrijer of onvrijer in de mate, 
waarin zij de 'vrijheid van de staat' beperken. 
De duitse arbeiderspartij toont - althans, als zij het pro

M gramma aanneemt, - hoe de socialistische ideeën haar 
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M maar oppervlakkig raken, omdat zij de staat als een zelf
standig wezen behandelt, in plaats van de bestaande maat
schappij (en dat geldt ook voor elke toekomstige!) als 
fundament van de bestaande (of van een toekomstige voor 
een toekomstige maatschappij) te behandelen, een zelf
standig wezen wel te verstaan dat zijn eigen 'geestelijke 
en zedelijke fundamenten en vrijheid' bezit. 
En dan helemaal het verwarde misbruik, dat het program
ma van de woorden 'huidige staat', 'huidige maatschap
pij' maakt, en het nog verwarder misverstand, dat het 
aangaande de staat sticht door eisen aan hem te stellen. 
De 'huidige maatschappij' is de kapitalistische maat
schappij die in alle kultuurlanden bestaat, meer of minder 
vrij van middeleeuwse bijmenging, meer of minder door 
de historische ontwikkeling van elk land gemodificeerd, 
meer of minder ontwikkeld. De 'huidige staat' wisselt 
echter met de landsgrens. Hij is anders in het pruisisch
duitse rijk dan in Zwitserland, anders in Engeland dan in 
de Ver. Staten. 'De huidige staat' is dus een fiktie. 
Toch hebben de staten van de verschillende kultuurlanden 
allemaal, ondanks hun bonte verscheidenheid in vorm, 
gemeen, dat zij op de bodem van de moderne burgerlijke 
maatschappij staan, alleen meer of minder ontwikkeld in 
kapitalistische zin. Zij hebben dus ook bepaalde wezenlij
ke karaktertrekken gemeen. In die zin kan men van het 
'huidige staatswezen' spreken, in tegenstelling tot de toe
komst, waarin zijn tegenwoordige wortel, de burgerlijke 
maatschappij, is afgestorven. Dan is de vraag: Welke 
verandering zal het staatswezen in een kommunistische 
maatschappij ondergaan? M.a.w., welke maatschappelij
ke funkties blijven dan over, die analoog zijn aan de 
huidige staatsfunktie? Deze vraag is alleen wetenschap
pelijk te beantwoorden en je komt nog geen vlooiesprong 
dichter bij dat probleem ook al zet je duizend keer het 
woord volk voor staat. 
Tussen de kapitalistische en kommunistische maatschap
pij ligt de periode der revolutionaire omwenteling van de 
ene in de andere. Met die periode gaat een politieke 
overgangsperiode gepaard, waarin staat niet anders zijn 
kan dan de revolutionaire diktatuur van het proletariaat. 

M Het programma echter heeft noch met het laatste noch met 
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M het toekomstige staats wezen van de kommunistische 
maatschappij iets te maken. Zijn politieke eisen bevatten 
niets anders dan de alom bekende demokratische litanie: 
algemeen kiesrecht, direkte wetgeving, volksrecht, volks
leger etc. Het zijn alleen maar echo's van de burgerlijke 
volkspartij, van de bond van vrede en vrijheid. Het zijn 
alleen maar eisen, die, voorzover niet overdreven en fan
tastisch, reeds gerealiseerd zijn. Alleen ligt de staat, 
waarbij zij horen, niet binnen de direkte rijksgrens, maar 
in Zwitserland, de Ver. Staten enz. Dat type 'toekomst
staat' is ook huidige staat, zij het buiten 'het raam' van 
het Duitse Rijk bestaand. 
Maar men heeft één ding vergeten. Daar de duitse arbei
derspartij uitdrukkelijk verklaart, zich binnen 'de huidige 
nationale staat', dus haar eigen staat, het pruisisch-duitse 
Rijk, te bewegen (haar eisen waren anders ook groten
deels zonder zin, omdat men alleen maar eist wat men nog 
niet heeft), dan echter zou men één ding niet mogen 
vergeten, namelijk dat al die schone zaakjes berusten op 
de erkenning van de zg. Volkssouvereiniteit, dat ze daar
om alleen in een demokratische republiek op zijn plaats 
zijn. 
Omdat men niet de moed heeft - en dat is wijs, want de 
toestanden gebieden voorzichtigheid - de demokratische 
republiek te eisen, zoals de arbeidersprogramma's onder 
Louis-Philippe en onder Louis Napoleon deden, - had 
men toch ook niet in het foefje moeten vluchten, dingen te 
verlangen, die alleen in een demokratische republiek zin 
hebben, en wel van een staat, die niets anders is dan een 
militair despotisme, verbloemd met parlementaire vor
men, gemengd met feodale toevoegingen en tegelijk door 
de bourgeoisie beïnvloed, bureaukratisch in elkaar getim
merd, door de politie beschermd - en dan die staat boven
dien nog plechtig te betuigen, dat men hen dergelijke 
dingen 'met wettige middelen' meent te kunnen op
dringen. 
Zelfs de vulgaire demokratie, die in de demokratische 
republiek het duizendjarige rijk ziet en er geen vermoeden 
van heeft, dat juist in deze staatsvorm van de burgerlijke 
maatschappij de klassenstrijd definitief moet worden uit-

M gevochten - zelfs die vulgaire opvatting staat nog toren-
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M hoog boven dit soort demokratendom binnen de grenzen 
van wat de politie goedvindt en de logika verbiedt. 

K. Marx, Kritik des Gothaer Programms 
(IV) (1875) 

MEW 19, 27-29. 

(Hieronder volgt een gedeelte van een stuk dat Marx in 
december 1872 - januari 1873 schreef voor een Italiaans 
verzamelwerk: de Almanacco Repubblicano. Engels' ar
tikel over de autoriteit is er ook voor geschreven. Dit boek 
moet een theoretische basis geven aan de strijd tegen het 
anarchisme. Het artikel van Marx begint met een honend 
ironische weergave van het standpunt zijner tegenstan
ders. Daaruit citeren wij.) 
'De arbeidersklasse mag zich niet als politieke partij kon
stitueren, zij mag onder geen voorwendsel een politieke 
aktie ondernemen, omdat de strijd tegen de staat de erken
ning van de staat is, en dat is in tegenspraak met de 
eeuwige principes ( ... ). 
Als de arbeiders zich in hun politieke strijd tegen de 
burgerlijke staat verenigen, alleen maar om koncessies te 
bereiken, dan sluiten ze kompromissen, en dat is in tegen
spraak met de principes!( ... ) 
Als de politieke strijd van de arbeidersklasse gewelddadi
ge vormen aanneemt, als de arbeiders in plaats van de 
diktatuur van de bourgeoisie hun revolutionaire diktatuur 
stellen, dan begaan zij de verschrikkelijke misdaad van 
principe schennis , omdat zij terwille van de bevrediging 
van hun armetierige profane behoeften van alledag, ter
wille van het breken van het verzet der bourgeoisie, de 
staat een revolutionaire en voorbijgaande vorm geven, 
i. p. v. de wapens neer te leggen en de staat af te 
schaffen.( ... ) 
In één woord, de arbeiders moeten met hun armen over 
elkaar gaan zitten en hun tijd niet aan politieke en ekono
mische bewegingen verdoen ( ... ). In hun praktische leven 
van alledag moeten de arbeiders de gehoorzaamste 
dienaars van de staat zijn, maar in hun innerlijk moeten ze 
zo krachtig mogelijk tegen het bestaan van de staat protes
teren en hem hun diepe theoretische verachting betuigen 

M door het kopen en lezen van traktaten over de afschaffing 
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M van de staat; zij moeten er zich echter voor hoeden, een 
ander verzet tegen de kapitalistische orde te plegen dan 
deklamaties over de maatschappij der toekomst, waarin 
het bestaan van deze gehate orde zal ophouden'. 

K. Marx, Der politische Indifferentismus 
(1874 gepubliceerd) 
MEW 18, 299-300. 

(Uit F. Engels' stuk Van der Autorität (okt. '72-maart 
'73) voor de Almanacco Repubblicano). 
Alle socialisten zijn het erover eens, dat de politieke staat 
en daarmee de politieke autoriteit ten gevolge van de 
komende sociale revolutie zullen verdwijnen, en dat bete
kent, dat de publieke funkties hun politiek karakter ver
liezen en in eenvoudige administratieve funkties verande
ren, die de echte sociale belangen behartigen. Maar de 
anti-autoritairen eisen, dat de autoritaire politieke staat in 
één klap wordt afgeschaft, voor nog de sociale voorwaar
den vernietigd zijn, op basis waarvan hij ontstaan is. Zij 
eisen, dat de eerste akte van de sociale revolutie de af
schaffing van de autoriteit is. Hebben de heren nooit een 
revolutie gezien? Een revolutie is stellig het autoritairste 
ding, dat er is; zij is de daad, waardoor een deel der 
bevolking het andere deel zijn wil oplegt door middel van 
geweren, bajonetten en kanonnen, dus met de autoritairste 
middelen die denkbaar zijn; en de overwinnende partij 
moet, als zij niet tevergeefs wil hebben gestreden, deze 
heerschappij duur verlenen door de schrik, die hun wa
pens de reaktionairen inboezemen. Zou de Parijse Kom
mune één dag bestaan hebben, als zij zich tegenover de 
bourgeois niet van deze autoriteit van het bewapende volk 
had bediend? Kan men hen integendeel niet verwijten, dat 
zij zich er niet in voldoende mate van bediend heeft? 

Friedrich Engels, Von der Autorität 
(1874 gepubliceerd) 

M MEW 18, 308. 

69 



IDEOLOGIE 

In 1801 verscheen in Parijs een boek van de hand van Destutt 
de Tracy getiteld: Les éléments d'idéologie. 
De schrijver komt uit de school van Condillac en geldt als 
een van de grondleggers van de richting der ideologen, een 
van de uitlopers der verlichting. Zij verwierpen - als goede 
verlichters - alle metafysika en probeerden de geestesweten
schappen antropologisch en psychologisch te funderen. Ideo
logie is 'La science des idées', deze ideeën probeert men te 
verstaan als bewustzijnsinhouden die ontstaan uit de zinne
lijkheid, uit oe empirie. De ideeën worden dus teruggebracht 
op grondelementen, die natuurwetenschappelijk exakt ken
baar zijn. Voor Destutt de Tracy hoort de ideologie dan ook 
tot de zoölogie! Dit alles geheel in de geest der verlichting, 
immers deze probeert een rationele en dus algemene basis te 
geven aan de wetenschap, waarop dan een niet vervreemden
de politieke orde kan worden opgetrokken. Wetten dienen te 
rusten op ontwijfelbare kennis en die rust op haar beurt op de 
empirie. Alleen zo is een sociale harmonie bereikbaar, die op 
een algemene instemming, een redelijke koncensus berust. 
Naast Condorcet en Siéyès heeft ook de jonge Bonaparte tot 
deze school behoord. De ideologen hebben een geweldige 
invloed gehad op de hele kultuurpolitiek van het revolutio
naire Frankrijk (het Institut National en de École polytechni
que o.a. zijn stichtingen van deze groep). Toch dankt het 
woord 'ideoloog' zijn zegegang slechts indirekt aan deze 
illustere mensen. Het woord werd een scheldwoord. De ideo
logen keerden zich namelijk tegen hun oude aanhanger Na
poleon; toen deze caesaristische neigingen ging vertonen. De 
keizer schold hen toen - op zijn beurt - voor 'ideologen' en 
wilde daarmee hun denken diffameren. Sindsdien verstaat 
men onder ideologen onpraktische, irreële denkers. Denken 
dat ideologisch is faalt in de praxis. De maatstaf waaraan het 
denken gemeten wordt is de politieke praktijk, het praktische 
handelen. De geest, die spreekt uit de slogan' geen woorden, 
maar daden', doortrekt van meet af aan het scheldwoord 
ideologie! Tegenover het rationalisme der revolutie breekt 
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zich een praktisch-politiek irrationalisme baan. Ideologie is 
gezwets. Het woord geeft uiting aan de verachting van de 
machtmens voor intellektuelen. Het pragmatisme verdringt 
het rationalisme. 

Wij maakten gewag van deze ontstaansgeschiedenis van het 
woord, omdat wij er twee dingen uit kunnen leren. Het 
woord ideologie heeft van oorsprong de afwijzing der meta
fysika in zich. Ideologie wil empirisch, rationeel, algemeen 
inzichtelijk zijn, zij wil een nieuwe, algemeenverbindende 
grondslag leggen van wetenschappelijke aard onder de poli
tiek, de wetgeving, de maatschappijordening. In deze zin kan 
men in Marx een voortzetter zien van de lijn der verlichting. 
Ook hij wil een wetenschappelijk socialisme, ook hij is een 
verwerper van alle religie en metafysika. Ook hij is op zoek 
naar een ideologie waardoor een bevrijdend revolutionair 
handelen gestimuleerd en gericht kan worden. Maar - en dit 
is het tweede - de ideologie der verlichting is niet onaange
vochten gebleven. Ideeën zijn niet reeds waar, omdat ze 
psychologisch en antropologisch gefundeerd zijn, uit de er
varing afgeleid zijn en in een school uitgewerkt en doorge
dacht. Het waarheidskriterium is de (politieke) praxis, want 
de hoogste ideeën zijn niets waard, als zij geen praktische 
greep mogelijk maken op de sociale en ekonomische werke
lijkheid. Doen ze dat niet, dan helpt de rationaliteit der 
ideeën niets, helpt het ook niet, dat ze niet-religieus en 
niet-metafysisch zijn, ze zijn toch onwaar. De vraag waar 
Marx voor komt te staan is, hoe een wetenschappelijk kom
munisme te ontwikkelen, dat in zijn redelijkheid overtuigend 
is, en dat tegelijkertijd werkelijk greep heeft op de politiek
sociale werkelijkheid. In het kader van deze vraag moeten 
wij Marx' ideologiekritiek zetten. 
Een belangrijke vraag is dan of de ideologie, zoals zij voor
geeft te doen, de religie en de metafysika wel werkelijk heeft 
afgelegd. Wij zullen laten zien, hoe Marx zijn tijdgenoot 
Feuerbach op dit punt kritiseert. Hij waàrdeert in hem, dat hij 
heeft laten zien hoe de mens in de fantastische werkelijkheid 
der religie, in het Jenseits, op zoek is naar zichzelf en wel 
naar zichzelf als übermensch, naar het beste wezen van 
zichzelf. Het geloof in het Jenseits, is het geloof in de 
vrijheid van de subjektiviteit uit de beperkingen en begren-
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zingen van de natuur, het geloof in het Jenseits is dus het 
geloof van de mens in zichzelf!, heeft Feuerbach gezegd. Het 
gaat Marx ook om dat geloof van de mens in zichzelf! Maar 
het is niet in het Jenseits te vinden. Daar vindt de mens alleen 
maar de schijn van zichzelf; op zoek naar zijn ware werke
lijkheid vindt hij geen übermensch, maar een onmens. De 
religie maakt de mens dus niet tot mens, integendeel! 
De mens zoekt zichzelf tevergeefs in de religieuze werkelijk
heid: hij vindt alleen een weerschijn van zichzelf, modern 
gezegd: een projektie. De religie is een schepping van de 
mens en niet omgekeerd. Tot zover gaat Marx met Feuerbach 
mee. Maar dan begint zijn kritiek op hem in te zetten. Marx 
vraagt: maar waarom projekteert de mens een religieuze 
werkelijkheid, waarom is hij dáár op zoek naar zijn ware 
wezen? Dat doet de mens niet zomaar. Dan moet die mens 
zijn 'ware wezen', zijn vrijheid, zijn subjektiviteit, nog niet 
verworven hebben. Of hij moet zijn 'ware wezen' al weer 
verloren hebben. Het laatste is zelfs waarschijnlijker, want 
anders zou hij niet op zoek gaan. Kennelijk mist de mens 
iets, voelt hij een gebrek, voelt hij zich beroofd. 

Dat nu is het uitgangspunt van Marx' kritiek op Feuerbachs 
religiekritiek: de mens is van zijn ware wezen beroofd en van 
daaruit is de religie ideologisch verklaarbaar. Het is niet de 
mens eigen, dat hij religieus projekteert en illusioneert, maar 
deze projektie komt voort uit de Entfremdung die op haar 
beurt uit de arbeidsdeling en de privaateigendom voortkomt. 
De mens is geen wezen dat ergens buiten de wereld zit, maar 
een wezen in een bepaalde maatschappij en in een bepaalde 
staat en wel een maatschappij die beheerst wordt door de 
klassentegenstelling en een staat, die het instrument tot on
derdrukking van de massa is in handen van de heersende 
klasse. En zó is de mens beroofd geraakt van zijn ware 
wezen. Ook de zuiverheid van zijn bewustzijn is hem ontno
men, want die verkeerde wereld, die gespleten gemeenschap, 
die klassenmaatschappij weerspiegelt zich in zijn bewustzijn, 
dat daardoor een verkeerd, een 'vals' bewustzijn wordt. 
Marx kan niet zo recht toe recht aan in de rationaliteit van het 
empirisch bewustzijn geloven als de oude (ideologische) 
school der verlichting. Men kan niet in plaats van het waar
heidskriterium 'God' (en alles wat niet uit God is, is ver-
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vloekt) eenvoudigweg het kriterium der empirische werke
lijkheid nemen, zoals de 'ideologen' à la Destutt de Tracy 
deden, want de politiek-sociale werkelijkheid is een verkeer
de wereld, een jammerdal vol tegenstellingen. Wie de pro
jektie van God (als ideaalwezen van de mens) wil terugne
men, zal moeten beseffen, dat die projektie er niet voor niets 
was: de mens, die zichzelf in de hemel zoekt, werd op aarde 
van zijn wezen beroofd. Een ideologiekritiek van de religie 
leert ons, dat er iets grondig mis moet zijn met de werkelijk
heid waarin de mens zich bevindt, die zichzelf gaat zoeken 
waar hij niet te vinden is. Kennelijk vindt hij zichzelf dan 
niet waar hij zichzelf moet zoeken. 
Als de religie, volgens Marx, de algemene theorie van deze 
wereld is, dan zal de specifieke praktijk in deze wereld wel 
verschrikkelijk zijn. Als zij het encyklopedisch kompendium 
van de wereld is, dan is die wereld kennelijk een onoverzich
telijke chaos. Als zij de populaire logika van de wereld is, 
dan is het volk ongetwijfeld in een onredelijk zwoegen en 
lijden bevangen. Als zij haar spiritualistisch point d'honneur 
is, dan is de mens materieel blijkbaar tot schande en schade 
gedoemd. Als zij het enthousiasme der wereld is, dan leeft de 
mens zonder twijfel als een gebrokene, zonder élan. Als zij 
de morele sanktie der wereld is, dan wordt de mens op aarde 
de heiligheid der geldende geboden ingepeperd. Als zij de 
plechtige volmaking der wereld is, dan is het handelen van de 
mens droevig stukwerk. Als zij de grond van troost en recht
vaardiging is, dan weet de mens in de wereld niet waar hij ze 
zoeken moet, het recht en de troost. Als dat echter allemaal 
zo is, dan kan de mens de projektie alleen terugnemen, als hij 
het verkeerde bewustzijn van waaruit hij religieus is overwint 
en dat zal hij alleen doen als hij de verkeerde wereld heeft 
verslagen, waarvan de religie het geestelijke aroma is, dat 
met zijn hogere geuren de stinkboel op aarde mag verhullen. 
Een verkeerde wereld leidt tot een verkeerd bewustzijn. Kon
kreet: het menselijk ongeluk doet hem grijpen naar illusies. 
Bij Marx is religie geen priesterbedrog, dat ideologisch al
leen maar ontmaskerd behoeft te worden, maar zelfbedrog, 
illusie. In die illusie drukt de mens, kontrastmatig, zijn 
ellende uit, maar de daad van het illusioneren is toch ook een 
protest, een machteloos protest, maar een protest. De religie 
kan niet eenvoudig weggeredeneerd worden door er een op 
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empirie gebaseerd zuiver bewustzijn, een ideologie in de zin 
der verlichters, voor in de plaats te zetten, want die ideologie 
zou dan ~venzeer een verkeerd bewustzijn van een verkeerde 
wereld weerspiegelen. Zo kun je wel bedrog ontmaskeren, 
maar zo kun je zelfbedrog niet opheffen! De religie moet 
inderdaad worden opgeheven in de drievoudige zin van 
Marx' dialektiek: weggedaan, bewaard en verheven. Wegge
daan moet het illusoire, het opium der religie. Bewaard I110et 
het protest, de stuwkracht achter de (machteloze) daad. Ver
heven moet worden de illusie van geluk tot werkelijk geluk 
en het protest tot een geest van vrijheid. Maar om het protest 
te bewaren moet de illusoire projektie worden teruggenomen 
en om de projektie terug te nemen moet de verkeerde wereld 
worden veranderd en om de wereld te veranderen is een 
effektief protest nodig. Is dit geen duivelse cirkel? Marx' 
antwoord luidt: men kan het samenvallen van het veranderen 
van de wereld en de verandering van het bewustzijn van de 
mens (zijn zelf verandering) alleen maar begrijpen en ratio
neel verstaan als revolutionaire praxis (3de Feuerbachthese). 
Om tot die revolutionaire praxis te komen is het nodig, dat 
het aan de mensen, die geknecht en onderdrukt worden, 
wordt mogelijk gemaakt zichzelf te vinden, hun subjektivi
teit, hun vrijheid, hun daadkracht te hervinden. Een kriti
scher religiekritiek dan die van Feuerbach moet hier de dienst 
bewijzen. Feuerbach denkt, dat het met een algemeen en 
abstrakt humanisme is op te lossen; hij roept, idealistisch, op 
tot naastenliefde, tot een ik-gij-verhouding, maar hij vergeet 
dat wij in een maahchappij leven, waar mensen waren en dus 
middelen (en g\:L'1l doel) voor elkaar zijn. Een kritischer 
kritiek vergeet dat niet en begaat dus ook niet de fout de 
mensen na de illusie der religie, de illusie der religieloosheid 
(der rationaliteit, der idealiteit, der liefde) te prediken, alsof 
dat onder de gegeven omstandigheden mogelijk zou zijn. Een 
kritischer kritiek verheldert de geknechte massa in zijn situa
tie. Daarbij kan de kritiek der verlichters, de kritiek ook van 
Feuerbach gebruikt worden. Zij hebben de illusie doorge
prikt, de projektie aangewezen. Maar daarmee is het niet 
gedaan. De geknechte en onderdrukte mens moet in bewe
ging komen; het proletariaat moet ontwaken. En dan is Marx 
weer de dialektikus! Hij zegt: het doorprikken van de illusie, 
de terugname van de projektie, het blootleggen van de ver-
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bloemde ketenen moeten leiden tot ontgoocheling en teleur
stelling; de geknechte mens wordt met zijn neus op de ontzet
tende feiten gedrukt. En die ontgoocheling zal omslaan in 
verstand, in ratio, in een zuiver en dus revolutionair bewust
zijn; tenminste als aan die mens in zijn verdrukte situatie 
tegelijkertijd - vanuit een kritiek van het recht, van de poli
tiek, van de materiële ontwikkelingen een uitzicht wordt 
geboden, dat het protest effektief kan zijn, omdat in het 
gevaar inderdaad het reddende groeit! Hier blijkt dus de 
noodzaak van Marx' ekonomische analyses, van de hele 
marxistische dialektiek, van meerwaarde-, van koncentratie-, 
van akkumulatietheorieën enz. enz. 
Het zijn inzichten in de wetmatigheden die in het materiële 
gelden en die aan de ontgoochelde mens, van wiens positie 
uit Marx denkt, een uitzicht op bevrijding bieden, omdat zij 
evenzovele mogelijkheden zijn die vanuit de rechte kennis 
kunnen worden waargenomen en ten goede gerealiseerd. Dat 
maakt de kategorische imperatief, alle toestanden af te schaf
fen waarin de mens een vernederd en geknecht en verlaten 
wezen is, tot meer dan een slag in de lucht. Van hieruit is 
revolutionaire praxis mogelijk! 

Eén ding is na het voorgaande in ieder geval duidelijk. Men 
kan religie en metafysika afzweren, wegrationaliseren en 
zeggen zich geheel rationeel te oriënteren op de werkelijk
heid, en toch in de kortste keren in ideologie in negatieve zin 
belanden, omdat men vergeet de werkelijkheid in zijn dub
belzinnigheid, de maatschappij in zijn klassenkarakter te 
onderkennen en te analyseren. Hoe is het in de geschiedenis 
tot deze vreemde lichtzinnigheid bij de filosoof gekomen, dat 
hij zozeer aan de geest op zichzelf vertrouwen schenkt en 
denkt dat hij - vanuit de geest - de wereld regeert? Bij de 
beantwoording van deze vraag raken wij de wortels van 
Marx' ideologiekritiek. 
Ideologie zou geen ideologie in onkritische zin zijn, als zij 
zich niet aan een illusie, een zelfbedrog zou schuldig maken. 
Ideologie is wel een produkt van het bewustzijn; zij wordt 
voortgebracht door mensen, die denken. Maar deze denkers 
zijn zich niet bewust van de werkelijke drijfkracht van het 
denken. Die drijfkracht is de planmatigheid van de menselij
ke arbeid, waardoor hij zichzelf in standhoudt en ontplooit in 
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de geschiedenis. De mensen produceren hun materiële leven 
zelf, zij brengen zelf hun levensmiddelen voort. En zo brengt 
de mens zichzelf voort. Wat de mens is, dat is hij in deze 
produktie. Maar deze produktie is een zaak van de sociale 
mens, zij veronderstelt koöperatie, en dus verkeer tussen de 
individuen. In dat verkeer maken ze voorstellingen van de 
natuur en voorstellingen van elkaar. Deze voorstellingen 
drukken dus altijd hun onderlinge verhoudingen uit (werke
lijk of illusoir, dat doet er even niet toe). Deze voorstellingen 
maken de gezamenlijke (zelf)produktie mogelijk, zij bewerk
stelligen de produktie, het verkeer, hun maatschappelijk en 
politiek gedrag. Naast deze geest van het werkelijke indivi
du, dat onder materiële voorwaarden leeft en brood, drank, 
onderdak en kleding behoeft en daarvoor zelf te zorgen heeft, 
naast deze geest van de mens, die met anderen in kontakt 
staat om planmatig,'kultiverend', het menselijk leven gestal
te te geven, is er geen andere, aparte geest, die van elders 
komt. Waar die zg. andere, aparte geest vandaan komt zullen 
we straks zien. 

De mensen produceren dus hun eigen voorstellingen. Hun 
bewustzijn kan nooit iets anders zijn dan het bewuste zijn, 
het bewuste levensproces van de mens. Als er derhalve valse 
voorstellingen worden gemaakt, als men zichzelf iets wijs
maakt, dan hangt dat samen met de maatschappelijke pro
duktiewijze, met de wijze waarop de mens in zijn behoeften 
voorziet en de wijze waarop hij dat georganiseerd heeft en de 
tussenmenselijkebetrekkingen die daarvan het gevolg zijn. 
Ideologie in negatieve zin komt daar dus vandaan. Waar 
komt nu die ideologie vandaan, die in de geest de eigenlijke 
drijfkracht van de geschiedenis ziet? Waar komt de ideologie 
vandaan dat het handelen in het denken gefundeerd is? Waar 
komt de ideologie vandaan van een aparte geest, die elders 
vandaan komt, en die de wereld regeert? Waar komt dat 
eigenaardige zelfbewustzijn van idealistische filosofen van
daan? Het antwoord kan niet anders luiden dan: dat zij moet 
samenhangen met de maatschappij en de tegenstellingen die 
daar zijn. Immers bewustzijn is een maatschappelijk produkt, 
dat op menselijk niveau optreedt omdat het instinkt bij plan
matige arbeid niet voldoet en dus bewust instinkt moet wor
den. Men kan ook zeggen het bewustzijn is in de plaats 
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gekomen van het instinkt. Aanvankelijk verhoudt de mens 
zich vanuit dit nog nauwelijks uit het instinkt vrijgekomen 
bewustzijn tot de natuur als een ongrijpbare, geweldige 
macht, maar tegelijk toch ook met het bewustzijn, dat het 
noodzakelijk is een menselijke maatschap te hebben en niet 
alleen te staan. Het is nog nauwelijks meer dan het bewust
zijn van zelfbehoud en kuddebewustzijn. Maar vanuit dit nog 
beperkte bewustzijn van natuur en maatschappij gaat de ont- . 
wikkeling verder. Door groei van de produktiviteit en ver
meerdering der behoeften wordt dit natuur- en maatschappij
bewustzijn ontwikkeld. De bevolking neemt toe. Daardoor 
komt het tot de zg. deling van de arbeid. Oorspronkelijk is 
deze deling alleen maar de deling van de arbeid bij de 
geslachtsdaad en de voortplanting, vervolgens deling van de 
arbeid tengevolge van de natuurlijke aanleg, bi jv. lichaams
kracht. Het wordt pas werkelijk arbeidsdeling, als er een 
deling van materiële en geestelijke arbeid optreedt. Van dat 
ogenblik af kan zich het bewustzijn inbeelden iets anders te 
zijn dan het bewustzijn van de bestaande praxis. Van dat 
ogenblik af kan het bewustzijn zich van de wereld emancipe
ren en overgaan tot de reine theorie, theologie, filosofie, 
moraal enz. Daar komt dus de ideologie vandaan, dat de 
geest de wereld regeert. Want met de splitsing van de maat
schappij in klassen, valt de geestelijke arbeid meer en meer 
aan de heersende klasse toe. Deling van arbeid en privaatei
gendom zijn eigenlijk identieke uitdrukkingen; de arbeidsde
ling zegt over de aktiviteit van de arbeid hetzelfde wat privaat
eigendom zegt over het produkt van de arbeid. 
Arbeidsdeling zegt: er ontstaat een klasse die niet werkt in de 
zin van produktie-aktiviteit; die dus bijv. alleen' geestelijk' 
arbeidt. Privaateigendom zegt: er is een klasse die zich de 
produkten van de arbeid toeëigent. In zo een maatschappij 
geldt: de heersende ideeën zijn de ideeën der heersenden. Zij 
beschikken over de vrije tijd, de school, de pers, - zij kunnen 
de geest organiseren. Zo gaat de geest het primaire lijken. 
Het bewustzijn verzelfstandigt tegenover de materiële basis. 
En door deze zelfstandige geest, die de wereld regeert, kan 
deze klasse ideologisch haar macht een rechtvaardiging, een 
morele sanktie, een rationele stralenkrans geven. Deze ideo
logie is zeer geschikt om als religie te funktioneren voor 
mensen, die zich verlicht wanen en de religie denken achter 
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zich gelaten te hebben. Wie de materiële macht heeft, heeft 
de geestelijke macht. En wie de geestelijke macht heeft, 
heeft daarmee een middel in handen vanuit het eigen (zij het 
verkeerde) bewustzijn het bewustzijn van de anderen te beïn
vloeden en de massa af te houden van bewustwording - maar 
toename van de ontgoocheling is niet vermijdbaar. 

Is nu het burgerlijk bewustzijn verkeerd, omdat het burgerlijk 
is? Zo heeft Marx het niet gesteld. Integendeel! Toen de 
burgerlijke klasse in de achttiende eeuw nog een opkomende 
klasse was, toen zij haar zelfbevrijding uit de feodale banden 
nog niet voltooid had, was zij een revolutionaire klasse met 
een progressieve ideologie. Juist toen was zij zich als klasse, 
die worstelde met de krachten die haar in haar ontplooiing 
trachtten te belemmeren, bewust van haar materiële positie; 
zij kende haar belangen. En van daaruit was zij ook in staat 
de maatschappelijke werkelijkheid tot op bepaalde hoogte te 
kennen en te doorzien. Als zij het ideologische parool, vrij
heid, gelijkheid en broederschap aanheft, dan probeert zij 
met deze idealen haar eigen belangen als het gemeenschappe
lijk belang van alle leden der maatschappij uit te drukken. 
Daartoe is elke opkomende klasse die naar de macht streeft 
gedwongen: zij moet haar belangen een algemene vorm ge
ven, zij moet haar gedachten tot een ideologie maken, tot een 
ideologie zoals de ideologen à la Destutt de Tracy haar 
verstonden: algemene, rationeel inzichtelijke, op de empirie 
gebaseerde en dus bindende ideeën. De opkomende klasse 
treedt als vertegenwoordigster van het geheel op. En zolang 
een klasse opkomend is, is deze algemeenheid van haar 
belang zeker niet zonder meer zelfbedrog of illusie, maar tot 
op grote hoogte juist. Daarom noemde Siéyès de derde stand, 
die nog niets was, ook tegelijk: alles. Daarmee ziet hij hem 
niet langer als stand, maar als dynamische klasse. Vrijheid 
betekende voor die klasse: vrijheid van beweging, vrijheid 
om te ondernemen en te handelen, vrijheid het eigen lot te 
bepalen en zijn eigen geluk te zoeken. 
Gelijkheid betekende voor haar: gelijkheid voor de wet, voor 
elk individu gelijke mogelijkheden. Daarmee werden de ide
alen konkreet gemaakt en wel op het hoogste niveau van 
materialisering, dat toen gehaald kon worden. De overwin
ning van deze burgerlijke klasse in en na de franse revolutie 
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heeft inderdaad veel betekend voor de bevrijding van brede 
groepen, ook voor mensen die niet tot de burgerklasse be
hoorden. De politieke vrijheid gaf ook hun mogelijkheden, 
die tot op vandaag niet zijn uitgewerkt. Maar maatschappe
lijk kon de vierde stand, het proletariaat zich niet verheffen, 
althans niet als klasse. Alleen voor zover een proletariër kans 
zag - en hij kreeg, zij het spaarzamelijk, die kans - zich tot 
de bourgeoisie op te werken, kon hij zich verheffen. 
Want de gelijkheid bracht alleen broederschap voor hen die 
tot de burgerklasse behoorden of gingen behoren. De proleta
rische klasse als klasse stond erbuiten. Zo staat de heerschap
pij van de burgerij op een bredere basis dan die van koning en 
adel, maar de tegenstelling met de onderdrukte klasse wordt 
er des te schrijnender door. En in die tegenstelling vindt de 
algemeenheid van de burgerlijke ideologie haar grens. In het 
aangeZicht van die tegenstelling wordt het parool van vrij
heid, gelijkheid en broederschap een holle frase, pure ideolo
gie. Als de burgerij eenmaal de macht heeft wordt haar 
filosofie met de dag regressiever - en hoe regressiever , des te 
idealistischer; hoe idealistischer, des te meer ook ideologisch 
in de negatieve zin. Want de ontwikkelingen in de produk
tiekrachten en -verhoudingen leiden tot een juist omgekeerde 
tendentie; het is niet zo, dat steeds meer proletariërs opstij
gen naar bourgeois niveau , maar omgekeerd: er vindt een 
proletarisering plaats, steeds meer kleine burgers vallen terug 
in het proletariaat. Het kapitaal akkumuleert en koncentreert 
zich. En zo verscherpt de tegenstelling: de materiële ontwik
keling logenstraft de ideologie. Maar de bourgeois laat zich 
er niet door gezeggen, want hij wil zijn heerschappij, zijn 
macht, zijn kapitaal behouden. En dus houdt hij aan de 
verouderde, allang verstarde idealen vast, hoewel hij ze niet 
meer progressief kan materialiseren. 'Zoals het is, is het goed 
- en wat regeert, is niet het geld, niet de kapitalist, maar de 
geest ... ', dat is de ideologie van de burger die voorgoed 
bourgeois satisfait is geworden. De verhoudingen van on
recht worden zo vereeuwigd! 
En alles en iedereen wordt tot middel om de macht van de 
burgerklasse te handhaven. De bourgeois brengt een verzake
lijkte wereld voort, waarin menselijke verhoudingen als za
ken, mensen als waren worden gezien en behandeld en waar
in de geest wordt dienstbaar gemaakt aan het klassebelang, 
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aan de macht. In die verblinding verliest deze klasse haar 
zicht op de objektieve wetmatigheid der ontwikkeling en haar 
uitsluitend de eigen belangen weerspiegelende ideologie 
raakt los van de maatschappelijke werkelijkheid. 
De ideologische versluiering' vindt haar hoogtepunt in de 
toespitsing van de historisch onvermijdelijke stelling, dat het 
klassebelang het algemene belang is, tot de these: het alge
mene is heersend, oftewel: de geest regeert. Er is dan ook 
een groep hoofdarbeiders vrijgesteld om deze geest voort te 
brengen. En inderdaad: het lijkt of ideeën en gedachten 
heersen. Alle verhoudingen tussen mensen kunnen nu afge
leid worden uit het begrip van de mens, uit zijn wezen. Men 
kan zich verbeelden, dat de denkers, de filosofen heersen, 
want zij produceren schijnbaar de heersende ideeën. Dat het 
de ideeën der heersenden zijn is verhuld door de ideologische 
nevel. 
Wat zet Marx hier tegenover? Men heeft wel gezegd: zijn 
eigen ware filosofie of zijn eigen ware politieke ekonomie. 
Maar dat is een slecht antwoord. Het zou onmiddellijk door 
de gerechtvaardigde objektie worden getroffen: maar is 
Marx' eigen denken dan a priori ideologie vrij , is het niet 
zijnsgebonden, weerspiegelt het niet de ekonomische tegen
stellingen, is zijn bewustzijn gevrijwaard tegen verkeerd
heid? Marx was dan ook het inzicht toegedaan, dat maar op 
één wijze het heersen en botsen van ideologieën kon worden 
overwonnen, en dat is als de voorwaarden ertoe en de basis 
ervoor wegvallen in een klassenloze maatschappij. Dán en 
geen dag eerder is het uit met de verblinding door eigenbe
lang, is het uit met alle ideologie. Maar zolang die maat
schappij zonder klassen, die waarachtige broederschap, er 
nog niet is, zal ideologie op ideologie botsen. Zo botst op de 
regressieve burgerlijke ideologie de ideologie van de arbei
dersklasse. Ook de praktische filosofie van de arbeidersklas
se, zoals Marx die uitwerkt, is een ideologie, maar een 
kritische, want zij is zich bewust het klassebelang van het 
proletariaat te vertolken. Het is een partijdige filosofie, die 
praktisch gericht is op de zelfbevrijding van de uitgebuite 
klasse.Het is dus een ideologie, die zich van haar karakter als 
ideologie bewust is. Deze wetenschap is dan ook veeleer een 
methode van dialektische analyse, een theorie in de praxis, 
die meegroeit met de ontwikkeling. Zij heeft geen vaste, 
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geen dogmatische inhoud. 

Ook de burgerlijke klasse had als opkomende klasse een 
zeker recht haar belang te generaliseren tot algemeen bélang. 
Veel meer heeft de arbeidersklasse daartoe het recht, want zij 
is de laatste klasse die zich bevrijdt, haar bevrijding betekent 
de opheffing der klassen en daarmee de opheffing van alle 
ideologische vervreemding. De praktische filosofie van de 
arbeidersklasse is dus nog een ideologie, maar één die in de 
materiële ontwikkeling waarmee zij in een levende wissel
werking staat, zich zal ontplooien tot een universeel-humane 
gelding. Dat deze ideologie zich ideologie weet te zijn, komt 
uit in de onverbloemdheid waarmee zij van de tegenstelling, 
van de klassenstrijd, van de noodzakelijke revolutie gewag 
maakt. Haar humanisme is niet vaag algemeen, maar gericht, 
materieel en konkreet. Het is dus niet zo, als zou Marx 
menen, dat deze ideologie niet zijnsgebonden zou zijn, hij 
weet zeer wel dat het proletarisch bewustzijn bij uitstek 
zijnsgebonden is, maar deze binding is progressief en kri
tisch. Door zijn positie, door zijn lot heeft het proletariaat 
een beter zicht op de dynamiek van de werkelijkheid dan de 
bourgeoisie, die, uit op het behoud van haar macht ideolo
gisch is verblind geraakt voor de wetmatigheden in de mate
riële ontwikkeling. Juist doordat het proletariaat onvermijde
lijk onder kapitalistische voorwaarden steeds dieper in de 
ellende wordt gedreven en de ontgoocheling toeneemt, ont
wikkelt zich bij deze klasse een nieuw bewustzijn. 
Het belang van deze klasse ligt bij verandering, bij het 
komen van het nieuwe en andere en daarom komt zij vanuit 
de toenemende ontgoocheling steeds meer tot haar verstand, 
ziet zij door alle verbloemingen en ideologische verhullingen 
heen, ziet zij de ongeest in de heersende geest (zij voelt het 
immers aan den lijve, de ellende, de honger, het onrecht) en 
begint haar ketenen te verbreken. Haar bewustwording, haar 
zelf opvoeding vindt plaats in een procesmatig revolutionaire 
praxis. Hoe meer het proletariaat tot objekt wordt gemaakt, 
tot middel, tot voorwerp, tot waar op de markt, des te meer 
ontwaakt haar subjekt-zijn, het bewustzijn van haar positie 
en gehoorzaamt zij aan haar historische roeping. 

Onder de burgerlijk-kapitalistische verhoudingen kan de ont-
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wikkeling van de produktiekrachten het proletariaat alleen 
maar toenemend onheil brengen; hoe meer kapitaal, des te 
groter de uitbuiting, hoe meer machines, des te groter de 
vervreemding. Zo wordt het proletariaat steeds meer gefor
ceerd tot een vastbesloten verweer tegen zijn vijand de bour
geoisklasse. Daarom gaat van haar het bewustzijn uit dat een 
grondige revolutie noodwendig is, het bewustzijn dat alleen 
het kommunisme de voorwaarden biedt voor de werkelijke 
ontplooiing van de menselijke arbeid der zelfproduktie. Na
tuurlijk kan dat bewustzijn overslaan naar andere groepen 
(sub-klassen). Het proletariaat gaat inzien, dat de staatsvorm 
uitdrukking is van de macht van de heersende klasse, die hem 
als instrument van beheersing en dwang gebruikt om haar 
bezit veilig te stellen en haar macht te handhaven. De strijd 
tegen deze klasse zal dus ook een politieke en politiek-ideo
logische vorm aannemen. 
In alle andere revoluties ging het eigenlijk alleen om een 
herverdeling van de arbeid aan andere personen, maar in de 
kommunistische wordt de arbeid als loonarbeid afgeschaft, 
de klasseheerschappij wordt opgeheven niet alleen van de 
bourgeoisie maar van alle klassen, ook in de toekomst, want 
er zullen geen klassen meer zijn. De proletarische klasse is 
juist die klasse, die onder het kapitalisme als klasse zich niet 
mag laten gelden en ook niet als zodanig erkend wordt, en 
daarom is die klasse anticiperend reeds de uitdrukking van de 
ontbinding aller klassen en nationaliteiten binnen de huidige 
maatschappij. Vanuit dit niets-zijn wordt deze klasse straks 
niet de heersende klasse - al mag het door deze fase heen
gaan -, maar brengt zij de klassenloze maatschappij tot 
stand. Tot de massale verwekking van dit kommunistische 
bewustzijn en de realisatie van zijn zaak, is een massale 
verandering van de mensen nodig. Die verandering wordt 
niet ideologisch-pedagogisch door boven de praxis zich be
vindende opvoeders aangebracht als gold het een nieuwe 
levensstijl (want dat is een waan), maar wordt voltrokken in 
een praktische beweging, een emancipatiestrijd, een revoluti
onair proces. 
Het kan alleen maar door een grondige revolutie, niet alleen 
en zelfs niet zozeer omdat de heersende klasse op geen 
andere wijze ten val gebracht kan worden (al is dat zo), maar 
vooral omdat de klasse, die de historische roeping heeft alle 

82 



klassen af te schaffen, alleen door een revolutionair proces 
heen ertoe kan komen de voorwaarden te scheppen waaron
der een waarachtig menselijke maatschappij kan worden op
gebouwd. Eén van die voorwaarden is: de opheffing van de 
arbeidsdeling, waardoor de vervreemding van hoofd en hand 
wordt opgeheven en aan alle ideologie een einde komt. 
De aanspraak op universaliteit van Marx' praktische filoso
fie, als ideologie van de proletarische klasse, berust niet op 
de waan als zou zij niet zijns gebonden zijn, maar vindt zijn 
rechtvaardiging in het toekomstig verloop van de historische 
ontwikkeling, die zal uitmonden in de klassenloze maat
schappij. De universaliteit oftewel het humanisme ervan be
rust dus niet op een inherente kwaliteit van de theorie, alsof 
die boventijdelijk en boven-materieel (ideëel) waar zou kun
nen zijn, maar is riskant en konkreet; de verifikatie ervan ligt 
in de revolutionaire praxis en haar welslagen. De verifikatie 
van de dialektiek, die geen dogmatiek is, maar eerder een· 
methode, ligt in de praxis. Zo heeft Marx de twee vragen die 
in het ideologieprobleem opgesloten liggen beantwoord, zo
wel die naar de niet-metafysische fundering ervan als die 
naar de uitvoerbaarheid in de sfeer van de macht. 

Citaten 

M (Einde 1843 - januari 1844 schreef Marx zijn Zur Kritik 
der Hegelschen Rechtsphilosophie, waarvan hij alleen de 
inleiding voltooide. In deze inleiding komt het beroemde 
stuk voor, waarin de religie het opium van het volk wordt 
genoemd.) 
De kritiek der religie is de voorwaarde van alle kritiek. 
Het profane bestaan van de dwaling is gekompromitteerd, 
nadat zijn hemels gebed voor altaar en huiselijke haard 
weerlegd is. De mens, die in de fantastische werkelijkheid 
van de hemel, waar hij een übermensch zoekt, alleen 
maar de weerschijn van zichzelf heeft gevonden, zal niet 
meer geneigd zijn, alleen maar de schijn van zichzelf te 
vinden, alleen maar de onmens te vinden daar, waar hij 
zijn ware werkelijkheid zoekt en moet zoeken. 

M Het fundament van de irreligieuze kritiek is: de mens 
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M maakt de religie, de religie maakt niet de mens. En wel is 
de religie het zelfbewustzijn en het zelfgevoel van de 
mens, die zichzelf óf nog niet gevonden heeft óf alweer 
verloren. Maar de mens is geen abstrakt wezen, dat buiten 
de wereld zit. De mens dat is de wereld van de mens, 
staat, maatschappij. Deze staat, deze maatschappij produ
ceren de religie, een verkeerd bewustzijn van de wereld, 
omdat ze een verkeerde wereld zijn. De religie is de 
algemene theorie van deze wereld, haar encyklopedische 
samenvatting, haar logika in populaire gedaante, haar 
spiritualistische point d 'honneur, haar enthousiasme, haar 
morele sanktie, haar plechtig sluitstuk, haar algemene 
grond van troost en rechtvaardiging. Zij is de fantastische 
verwerkelijking van het menselijk wezen, omdat het men
selijk wezen geen ware werkelijkheid bezit. De strijd te
gen de religie is dus indirekt de strijd tegen die wereld, 
waarvan het geestelijk aroma de religie is. 
De religieuze ellende is tegelijk de uitdrukking van de 
werkelijke ellende en het protest tegen die werkelijke 
ellende. 
De religie is de zucht van de benarde kreatuur, het ge
moed van een harteloze wereld, zoals zij de geest is van 
geestloze toestanden. Zij is het opium van het volk. 
De opheffing van de religie als illusoir geluk van het volk 
eist de stichting van zijn werkelijk geluk. De eis, de 
illusies over zijn toestand op te geven, is de eis, een 
toestand op te geven, die illusies nodig heeft. De kritiek 
der religie is dus in de kiem de kritiek' van het jammerdal, 
waarvan de stralenkrans de religie is. 

De kritiek heeft de denkbeeldige bloemen van de keten 
afgeplukt, niet opdat de mens de fantasieloze, troosteloze 
keten zou dragen, maar opdat hij de keten zou afwerpen 
en de levende bloem plukken. De kritiek van de religie 
ontgoochelt de mens, opdat hij denkt, handelt, zijn werke
lijkheid vormt als een ontgoocheld, tot zijn verstand geko
men mens, opdat hij zich om zichzelf en zo om zijn 
werkelijke zon gaat bewegen. De religie is alleen maar de 
illusoire zon, die zich om de mens heen beweegt, zolang 
deze niet om zichzelf beweegt. 

M Het is derhalve de opgave van de geschiedenis, nadat het 
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M hiernamaals van de waarheid verdwenen is, de waarheid 
van het leven hier en nu te vestigen. Het is allereerst de 
opgave van de filosofie, die in dienst van de geschiedenis 
staat, nadat de heilige gedaante van de menselijke zelfver
vreemding ontmaskerd is, de zelfvervreemding in haar 
onheilige gedaanten te ontmaskeren. De kritiek van de 
hemel wordt daarmee tot kritiek van de aarde, de kritiek 
van de religie tot kritiek van het recht, de kritiek van de 
theologie tot kritiek van de politiek ( ... ). 
Radikaal zijn is de zaak bij de wortel aanpakken. De 
wortel voor de mens is echter de mens zelf. Het evident 
bewijs voor het radikalisme der duitse theorie, dus voor 
haar praktische werking, is haar uitgaan van de vastbeslo
ten positieve opheffing der religie. De kritiek der religie 
eindigt met de leer, dat de mens het hoogste wezen voor de 
mens is en zijn moge; dus met de kategorische imperatief, 
alle verhoudingen omver te werpen, waarin de mens een 
vernederd, een geknecht, een verlaten, een verachtelijk 
wezen is, verhoudingen die men niet beter schilderen kan 
dan door de uitroep van een Fransman bij het plan een 
hondebelasting in te stellen: arme honden! men wil jullie 
als mensen behandelen! 

K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen 
Rechtsphilosophie, 1844 

(MEW 1, 378-379, 385). 

(Uit de Thesen über Peuerbach van voorjaar 1845). 

2 
De vraag, of aan het menselijk denken waarheid ten aan
zien van het objekt toekomt, is geen vraag van de theorie, 
maar een praktische vraag. In de praxis moet de mens de 
waarheid, d.i. de werkelijkheid en macht, de 'Diesseitig
keit' van zijn denken bewijzen. De strijd over de werke
lijkheid of niet-werkelijkheid van het denken - voorzover 
dat van de praxis geïsoleerd is, - is een puur scholastieke 
vraag. 

3 
De materialistische leer van de verandering van de om

M standigheden en van de opvoeding vergeet, dat de omstan-

85 



M digheden door de mensen moeten worden veranderd en 
dat de opvoeder zelf opgevoed moet worden. Daarvoor 
moet zij de maatschappij wel in twee delen splitsen, 
waarvan de ene boven de andere verheven is. Het samen
vallen van het veranderen der omstandigheden en de men
selijke aktiviteit of zelfverandering kan alleen maar als 
revolutionaire praxis begrepen en rationeel verstaan 
worden. 

8 
Al het maatschappelijk leven is wezenlijk praktisch. Alle 
mysteriën die de theorie aanleiding geven tot mysticisme, , 
vinden hun rationele oplossing in de menselijke praxis en 
in het begrijpen van die praxis. 

10 
Het standpunt van het oude materialisme is de burgerlijke 
maatschappij, het standpunt van het nieuwe de menselijke 
maatschappij of de maatschappelijke mensheid. 

11 
De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnter
preteerd; het komt er op aan, haar te veranderen. 

K. Marx, Die deutsche Ideologie 1845/46 
A Thesenüber Feuerbach 

(MEW 3, 5-7). 

De gedachten der heersende klasse zijn in ieder tijdperk de 
heersende gedachten, d. w. z. de klasse, die de heersende 
materiële macht van de maatschappij is, is tegelijkertijd 
haar heersende geestelijke macht. De klasse, die de mid
delen van de materiële produktie tot haar beschikking 
heeft, disponeert daarmee meteen over de middelen van 
de geestelijke produktie, zodat de gedachten van hen, die 
geen greep hebben op de middelen van geestelijke pro
duktie, in het algemeen aan haar onderworpen zijn. De 
heersende gedachten zijn verder niets dan de ideële uit
drukking van de heersende materiële verhoudingen, de als 
gedachten opgevatte heersende materiële verhoudingen; 
van de verhoudingen dus die een klasse nu juist tot heer
sende klasse maken, en dus: de produkten van haar heer-

M schappij. 
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M De individuen, die de heersende klasse uitmaken, hebben 
ook o.a. hun bewustzijn en denken daarvandaan; voorzo
ver ze dus als klasse heersen en de hele omvang van een 
tijdperk der geschiedenis bepalen, is het vanzelfsprekend, 
dat ze dit in hun volle uitgebreidheid doen, dus o.a. ook 
als denkenden, als producenten van gedachten heersen en 
de produktie en distributie van de gedachten van hun tijd 
regelen; dat dus hun gedachten de heersende gedachten 
van die tijd zijn. 
In een tijd bijv. en in een land, waar koninklijke macht, 
aristokratie en bourgeoisie om de heerschappij vechten, 
waar dus de heerschappij gedeeld is, verschijnt als heer
sende gedachte de doktrine van de scheiding der machten, 
die nu als een 'eeuwige wet' wordt uitgesproken. 

De arbeidsdeling, die wij reeds als één van de hoofdmach
ten van de geschiedenis totnogtoe hebben aangetroffen, 
uit zich nu ook in de heersende klasse als deling van de 
geestelijke en materiële arbeid, zodat binnen deze klasse 
het ene deel als de denkers van deze klasse optreedt (de 
aktieve, konceptieve ideologen ervan, die de uitwerking 
van de illusie van deze klasse omtrent zichzelf tot hun 
hoofdbroodwinning maken), terwijl de anderen zich te
genover deze gedachten en illusies meer passief en recep
tief gedragen, omdat zij in werkelijkheid de aktieve mede
leden van deze klasse zijn en minder tijd hebben, zich 
illusies en gedachten over zichzelf te maken. Binnen deze 
klasse kan deze splitsing zich zelfs tot een zeker antago
nisme en een zekere vijandschap van de beide delen ont
wikkelen, die echter bij gelegenheid van elke praktische 
botsing, waarbij de klasse zelf gevaar loopt, vanzelf weg
valt; de schijn valt daar dan ook weg alsof de heersende 
gedachten niet de gedachten der heersende klasse zouden 
zijn en alsof ze een macht zouden hebben die te onder
scheiden is van de macht van deze klasse. Het bestaan van 
revolutionaire gedachten in een bepaalde tijd vooronder
stelt het bestaan van een revolutionaire klasse ( ... ). 

Maakt men nu bij de opvatting van het historische verloop 
de gedachten van de heersende klasse van die klasse los, 

M verzelfstandigt men ze, blijft men erbij staan, dat in een 

87 



M bepaalde tijd deze en gene gedachten hebben geheerst, 
zonder zich te bekommeren om de voorwaarden der pro
duktie en om de producenten van deze gedachten, laat 
men dus de individuen en toestanden weg die aan die 
gedachten ten grondslag liggen, dan kan men bijv. zeg
gen, dat tijdens de heerschappij der aristokratie, de be
grippen eer en trouw enz., tijdens de heerschappij der 
bourgeoisie de begrippen vrijheid, gelijkheid en broeder
schap enz. heersten. De heersende klasse beeldt zich dat 
in het algemeen in. Deze geschiedenisopvatting, die alle 
historici vooral sinds de achttiende eeuw eigen is, zal per 
se op het fenomeen stuiten, dat er steeds abstraktere ge
dachten gaan heersen, d.w.z. gedachten die steeds meer 
de vorm van de algemeenheid gaan aannemen. Iedere 
nieuwe klasse namelijk, die zich in de plaats stelt van een 
vóór haar heersende, kan er niet buiten, al was het maar 
om haar doel te bereiken, haar belang als het algemeen 
belang van alle leden van de maatschappij voor te stellen, 
d.w.z. ideëel uitgedrukt: haar gedachten een algemene 
vorm te geven, ze voor te stellen als de enig rationele en 
algemeen geldende gedachten. De revolutionerende klas
se treedt van aanvang af, alleen al omdat ze tegenover een 
klasse staat, niet als klasse op, maar als vertegenwoordi
ger van de hele maatschappij, zij verschijnt als de hele 
massa der maatschappij tegenover de ene heersende klas
se. Zij kan dit doen, omdat in het begin haar belang 
werkelijk nog meer met het gemeenschappelijk belang 
van alle overige niet-heersende klassen samenhangt en 
zich onder de druk der verhoudingen totnogtoe nog niet 
als het specifieke belang van een specifieke klasse kon 
ontwikkelen. Haar overwinning is dan ook voor vele indi
viduen van andere klassen, die niet tot heerschappij ko
men, van nut, maar alleen voorzover zij die individuen nu 
in staat stelt zich tot de heersende klasse te verheffen. 
Toen de franse revolutie de heerschappij der aristokratie 
omverwierp, maakte zij het daardoor vele proletariërs 
mogelijk zich boven het proletariaat te verheffen, maar 
alleen voorzover ze bourgeois werden. Iedere nieuwe 
klasse brengt dus haar heerschappij op een bredere basis 
tot stand dan de tot dan toe heersende; maar de tegenstel-

M ling der niet-heersende klassen tegen deze heersende klas-
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M se zal zich daarentegen later des te scherper en dieper 
ontwikkelen. Door beide dingen komt het, dat de strijd 
tegen deze nieuwe heersende klasse, die gevoerd moet 
worden, weer heenwerkt naar een meer vastbesloten, radi
kalere negatie van de maatschappelijke toestanden dan 
alle klassen, die naar heerschappij streefden, voordien 
konden doen. 

K. Marx, Deutsche Ideologie (2) 
Ober die Produktion des Bewusstseins 

MEW 3, 46-48. 

Met het jaar 1830 trad de eens-en-vooral beslissende krisis 
in. De bourgeoisie had in Frankrijk en Engeland politieke 
macht veroverd. Van toen af kreeg de klassenstrijd, prak
tisch en theoretisch, meer en meer uitgesproken en drei
gende vormen. Hij luidde de doodsklok van de weten
schappelijke, burgerlijke ekonomie. Het ging er nu niet 
meer om, of dit of dat theorema waar was, maar of het 
nuttig was voor het kapitaal of schadelijk, aangenaam of 
onaangenaam, tegen de orde of niet. In de plaats van 
onzelfzuchtig onderzoek kwam betaalde woordenstrijd, in 
de plaats van onbevangen wetenschappelijke studie het 
boze geweten en de slechte bedoeling van de apologetiek. 

K. Marx, Das Kapital I, 
Nachwort zur zweiten Auflage 

MEW 23,21. 

(Uit een brief van Friedrich Engels aan Franz Mehring, 
d.d. 14 juli 1893 citeren wij nog een passage, waarin 
Engels een bekend misverstand over de positie van Marx 
probeert recht te zetten). 
Er ontbreekt overigens maar één punt, dat ook in de zaken 
van Marx en mij niet genoeg naar voren is gebracht; ons 
allen treft gelijke schuld op dit punt. Wij hebben allemaal 
namelijk vooral op de afleiding van de politieke, juridi
sche en andere ideologische voorstellingen en op de door 
deze voorstellingen gekonditioneerde handelingen, uit de 
ekonomische feiten het hoofdaccent gelegd en ook moeten 
leggen. Daarbij hebben wij de formele zijde verwaarloosd 
ten bate van de inhoudelijke: de manier waarop deze 
voorstellingen enz. tot stand komen. Dat gaf dus aan de 

M tegenstanders aanleiding tot misverstanden resp. misteke
ningen ( ... ). 
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M Ideologie is een proces, dat weliswaar door de zg. denker 
met bewustzijn wordt voltrokken, maar wel met een ver
keerd bewustzijn. De eigenlijke drijfkrachten, die hem 
bewegen,blijven hem onbekend, anders was het toch ook 
geen ideologisch proces. Hij beeldt zich dus verkeerde 
resp. schijnbare drijfkrachten in. Omdat het een denkpro
ces is, leidt hij de inhoud zowel als de vorm ervan uit het 
zuivere denken af, of dat van zichzelf of dat van zijn 
voorgangers. Hij werkt met alleen maar gedachtenmateri
aal, dat hij argeloos als door het denken voortgebracht 
overneemt en verder niet onderzoekt op een oorsprong, 
die verder ligt en van het denken onafhankelijk is en dit is 
ook nog vanzelfsprekend voor hem, omdat hem alle han
delen in laatste instantie voorkomt als door het denken 
gemotiveerd omdat hij er via het denken kennis van 
neemt. 

De historische ideoloog (historisch staat hier eenvoudig 
samenvattend voor politiek, juridisch, filosofisch, theolo
gisch, kortom voor alle gebieden, die tot de maatschappij 
behoren en niet alleen tot de natuur) - de historische 
ideoloog heeft dus op elk wetenschappelijk gebied materi
aal, dat zich zelfstandig uit het denken van vorige genera
ties heeft gevormd en in de hersens van deze opeenvol
gende generaties een zelfstandige, eigen ontwikkelings
gang heeft doorgemaakt. Uiterlijke feiten, die op het ei
gen of andere gebieden liggen, mogen w.L w. mede deze 
ontwikkeling bepaald hebben, maar deze feiten zijn ook 
volgens de stilzwijgende vooronderstelling zelf ook weer 
vruchten van een denkproces, en zo blijven wij altijd nog 
op het terrein van het pure denken, dat zelf de hardste 
feiten naar het schijnt op gelukkige wijze verteerd heeft. 

Het is deze schijn van een zelfstandige geschiedenis van 
de staatsvormen, van de ideologische voorstellingen op 
elk gebied, die de meeste mensen blind maakt. Als Luther 
en Calvijn de officiële katholieke religie, als Hegel Fichte 
en Kant voorbijstreeft, en ook Rousseau indirekt met zijn 
republikeinse 'Contrat Social' de konstitutionele Montes
quieu achter zich laat, dan is dat een gebeuren, dat binnen 

M de theologie, de filosofie, de staatswetenschap blijft, een 
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M étappe in de geschiedenis van deze denkgebieden vormt 
en helemaal niet boven dit denkgebied uitkomt ( ... ). 
Deze kant van de zaak, die ik hier alleen maar aanduiden 
kan, hebben wij allemaal meer verwaarloosd dan ze ver
dient ( ... ). 

M 

Daarmee hangt ook samen de stompzinnige voorstelling 
der ideologen: omdat wij de verschillende ideologische 
sferen, die in de geschiedenis een rol spelen, een zelfstan
dige historische ontwikkeling ontzeggen, zouden wij ze 
ook iedere historische werkzaamheid ontzeggen. Aan dit 
misverstand ligt de ordinaire, ondialektische voorstelling 
van oorzaak en gevolg als starre, tegengestelde polen ten 
grondslag, het absolute vergeten van wisselwerking. Dat 
een historisch moment, zodra het in de wereld is gekomen 
door andere, in laatste instantie ekonomische oorzaken, 
nu ook reageert op zijn omgeving en zelfs kan terugwer
ken op zijn eigen oorzaken, vergeten de heren vaak bijna 
expres. 

F. Engels, Brief an Mehring -
14 juli 1893. 

MEW 39, 96-98. 
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KLASSE EN KLASSENSTRIJD. 

Marx heeft het bestaan van klassen in de moderne maat
schappij niet ontdekt, dat hebben anderen vóór hem, reeds in 
de tweede helft van de achttiende eeuw gedaan. Het begrip 
klasse komt in de engelse ekonomie en sociale filosofie op 
als tegenbegrip tegen stand, hoewel het aanvankelijk nog wel 
als synoniem daarvan wordt gebruikt. Het begrip 'klasse' is 
een ideologisch wapen in de strijd van het burgerdom tegen 
de feodale standenmaatschappij. De standen, de kasten en 
gilden zijn natuurlijke posities, de verschillende handwerken 
zijn exklusief, men behoort door geboorte tot een bepaalde 
stand; zo is het nu eenmaal gegroeid en als zodanig is het in 
juridische vormen gegoten. Daar zitten wel sociaal-ekonomi
sche kondities achter, maar die treden niet in het bewustzijn, 
de ekonomische elementen zijn onontwarbaar met de poli
tieke en religieuze elementen verenigd. Zoals het is, zó is het 
natuurlijk; de standen zijn van God gegeven. Kasten en 
gilden, zegt Marx ergens (MEW 23, 360) ontspringen aan 
dezelfde natuurwet, die de verdeling van planten en dieren in 
families en soorten regelt, alleen wordt op een bepaald ont
wikkelingsniveau de erfelijkheid van kasten of de exklusivi
teit van gilden gedekreteerd als een maatschappelijke wet. 
Middels het begrip klasse probeert de burgerlijke sociale 
filosofie op een nieuwe wijze de maatschappij te verstaan, 
namelijk niet langer vanuit gegeven standen, gesloten kasten, 
exklusieve gilden, maar georiënteerd aan de ekonomische 
krachten en tegenkrachten. 
Klassen zijn - in deze filosofie - bezits- en vermogensgroe
pen, bijv. grote en kleine grondbezitters, baronnen en gentry , 
de kooplieden, de winkeliers, de kramers, pachters en kleine 
handwerkers. 
Marx heeft evenmin de ontdekking van de strijd der klassen 
op zijn naam staan. Een zekere tegenstelling is al min of 
meer met het begrip klasse, als tegenbegrip tegen stand, 
gegeven; 'klasse' is dynamisch. Deze dynamiek is al speur
baar in de woorden van Sieyès, die zei: Qu'est ce que Ie tiers 
état? Rien! Qu'est ce que Ie tiers-état? Tout! De derde 'stand' 
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- de burgerij onder feodale verhoudingen is niets, maar deze 
zelfde stand door de revolutie aan de macht gekomen zal de 
heersende klasse, zal tenslotte 'alles' zijn. Dat duidt ook het 
geloof in de heiligheid van de zaak der burgerlijke emancipa
tie aan: als de derde stand overwint, komt het onderste boven 
en zullen vrijheid, gelijkheid en broederschap zegevieren. 
Dat de vierde stand, de proletarische klasse het onvermijde
lijk produkt zal zijn van deze geëmancipeerde bourgeois 
wordt nog door bijna niemand (Babeuf is een uitzondering) 
gezien. De grote franse revolutionair en volksleider Jean 
Paul Marat, radikaal jacobijn, is de eerste die de revolutie 
ziet als een strijd van klassen, maar hij onderscheidt er nog 
vele zonder het beslissend antagonisme te ontdekken (adel, 
clerus, groot-bourgeoisie, geleerdenstand, kleine zakenlui, 
burgers, boeren en 'peuple' - en onder 'peuple' verstaat hij 
kleine handwerkers, arbeiders, dagloners, intellektuelen zon
der bezit.) Een man als Henri de Saint Simon heeft in zijn 
utopisch-socialistische maatschappijleer de tegenstelling in 
de 'industriële klasse', die hij onderscheidt, namelijk die 
tussen ondernemers en arbeiders, niet ontdekt. 

Welke ontdekking· heeft Marx dan wel gedaan? Hij vertelt 
het zelf in een brief aan zijn vriend Joseph Weydemeyer in 
New York, geschreven op 5 maart 1852: 'Wat mij nu betreft, 
mij komt de verdienste niet toe; het bestaan van de klassen in 
de moderne maatschappij of ook hun onderlinge strijd ont
dekt te hebben. Burgerlijke schrijvers hadden lang voor mij 
de historische ontwikkeling van deze strijd der klassen en 
burgerlijke ekonomen de ekonomische anatomie ervan be
schreven. Wat ik aan nieuws bracht was 
1) aan te tonen, dat het bestaan van klassen alleen maar aan 

bepaalde historische ontwikkelingsfasen der produktie ge
bonden is; 

2) dat de klassenstrijd onvermijdelijk tot de diktatuur van het 
proletariaat leidt; 

3) dat deze diktatuur zelf slechts de overgang tot de ophef
fing aller klassen en zo tot de klassenloze maatschappij 
vormt' 

(MEW 28, 507/08). 

Men kan de drie punten gemakkelijk samenvatten: Marx 
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heeft het door de burgerlijke filosofie en ekonomie geformu
leerde klassebegrip op de historische dialektiek betrokken. 
Toch komt hem, in principe althans, meer verdienste toe dan 
hij zich hier zelf toeschrijft. Het was namelijk nodig om tot 
een heldere definitie van klasse te komen wilde het begrip het 
door Marx beoogde doel kunnen dienen. Nu ligt daar wel een 
zwak punt, omdat Marx uitgerekend in het tweeënvijftigste 
hoofdstuk van zijn Kapital III is blijven steken en daar had hij 
de zaak der klassen systematisch willen ontwikkelen. Nu zijn 
wij genoodzaakt ons een beeld te vormen van zijn bedoeling 
door het bijeen lezen van relevante plaatsen. In ieder geval 
kan uit de brief aan Weydemeyer al gekonkludeerd worden, 
dat Marx geen ideoloog van de klassenstrijd wilde zijn; 
integendeel: hij zoekt naar het inzicht in de wetmatigheid van 
de opheffing der klassen, want daarom is het hem, vanuit de 
kategorische imperatief, alle toestanden af te schaffen, waar
in de mens een geknecht, vernederd en verachtelijk wezen is, 
te doen en om niets anders. Deze opheffing echter is geen 
utopische droom, maar zal voortkomen uit het antagonisme 
der klassen zelf. Zo wordt het franse utopisme door gebruik 
te maken van het begrip klasse, uit de engelse ekonomie, in 
het raam van de dialektiek (verkregen via het op zijn voeten 
zetten van een duitse filosoof) tot wetenschap. 
Overigens lijkt het eerste punt van de brief aan Weydemeyer 
in strijd te zijn met de klaroenstoot waarmee hoofdstuk I van 
het Kommunistisch Manifest aanvangt en waar het luidt: 'De 
geschiedenis van alle maatschappijen tot nu toe is de ge
schiedenis van klassenstrijd'. Is de klassenstrijd volgens 
Marx nu aan een bepaalde fase in de geschiedenis of aan de 
geschiedenis als zodanig gebonden? Er ligt maar een paar 
jaar tussen beide uitingen, maar blijkbaar beseft Marx, dat de 
spiraalbeweging der dialektiek het aannemelijk maakt dat in 
de oertijd er nog geen klassenstrijd was. In 1888 schrijft 
Engels in de engelse uitgave van het Manifest een noot bij dit 
begin. In 1847 was ons de voorgeschiedenis van de maat
schappij, die aan de schriftelijk overgeleverde geschiedenis 
voorafging onbekend. De organisatie van de oorspronkelijke 
kommunistische maatschappij werd beschreven door Lewis 
H. Morgan in zijn studie' Ancient Society or Researches in 
the Lines of Human Progress from Savagery, through Barba
rism to Civilization' die in 1877 uitkwam en die de voor-
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naamste bron vormt van Engels' studie over de oorsprong der 
familie van 1884. Marx en Engels waren dus van mening, dat 
in de geschiedenis van de maatschappij aanvang en einde 
'klassenloos' zijn. De klassenstrijd is een tussenfase, die 
overigens vele stadia doorloopt. 

De indeling van de maatschappij in klassen moet gemaakt 
worden, volgens Marx, in overeenstemming met de positie 
van een groep in het produktieproces. Een klasse wordt 
gevormd door die individuen en groepen, die binnen het 
gehele raderwerk van de maatschappij met elkaar in een 
gelijksoortige, door hun produktieverhoudingen bepaalde be
trekking staan. De ekonomische positie is doorslaggevend. 
Maar men moet niet op de uiterlijke schijn afgaan, het gaat 
niet om groepen, die alleen maar uit dezelfde soort op
brengst, uit gelijke inkomsten-bronnen leven. Zeker arbei
ders leven van hun loon, eigenaars van kapitaal uit de winst 
en grondbezitters van pacht en rente. Maar onder dit kriteri
urn zijn dan ook bijv. artsen en ambtenaren beide klassen, 
want zij horen ook tot maatschappelijke groepen wier inkom
sten respektievelijk uit dezelfde bronnen vloeien. Zoals be
kend deelt Marx de maatschappij echter niet in zoveel klas
sen op, al onderscheidt hij wel vele 'groepen' of subklassen. 
Wat hem als dialektikus interesseert zijn de tegenstellingen 
als drijfkrachten van de ontwikkeling der maatschappij. Hij 
zoekt naar de eigenlijke, antagonistische klassentegenstel
ling, die binnen het gegeven maatschappelijke systeem onop
losbaar is. Zijn definitie van klasse past programmatisch in 
dit streven. Voor hem zijn daarom bourgeoisie en proletariaat 
de enige, 'zuivere' klassen van de burgerlijke maatschappij, 
omdat alleen vanuit de bestaansvoorwaarden van deze beide 
klassen een zicht is te krijgen op de dynamiek van het 
kapitalisme in de richting van zijn zelfopheffing. Er zijn wel 
andere klassen (ambtenaren, kleinburgers, boeren), maar de
ze klassen zijn geen scheppingen van de moderne maatschap
pij, veeleer zelfs resten van de oude standenmaatschappij. 
Het uit hun situatie voortkomende belang is eigenlijk op het 
verleden gericht, op het remmen en tegenhouden van het 
kapitalisme. Maar van bourgeoisie en proletariaat geldt, dat 
zij beide vooruit willen: hun belang is progressief, zij het 
antagonistisch. Daarom is het methodisch van het hoogste 
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belang de aard en wijze der betrekking van deze beide klas
sen tot elkaar te analyseren. De aanname van twee klassen bij 
Marx komt niet-voort uit verblinding voor de 'pluriformiteit' 
in de moderne maatschappij, maar is van methodologische 
aard; zó kan hij zijn probleem helder stellen en zicht krijgen 
op de dynamiek en de richting en het doel van die dynamiek 
in de moderne maatschappij. Met het begrip 'klasse' komt 
Marx boven het te beperkte en verbrokkelde gezichtspunt uit, 
dat de maatschappelijke ontwikkeling de resultante zou zijn 
van realisaties van individuele vrije-wils-besluiten. Hij 
maakt methodologisch een wetenschap der maatschappij mo
gelijk, al zal hij nu moeten laten zien, hoe en waar een klasse 
uiteindelijk de geschiedenis van de moderne maatschappij 
maakt. Die klasse zal één van beide, proletariaat of bourgeoi
sie, moeten zijn en wel de ene in bondgenootschap met de 
ander, of de ander in strijd met de ene. Maar dan blijkt weer 
de vraag naar de aard en het wezen van hun beider verhou
ding de eigenlijke vraag te zijn. 
Want zo wordt beslist of een zogenaamde harmonie (in het 
belang van de een) of dat een strijd (in het belang van de 
ander) uiteindelijk historisch vrucht zal dragen. 

Omdat Marx de ontwikkeling dialektisch ziet uitgaan van de 
tegenstelling tussen de klasse, die het kapitalisme heeft te
weeggebracht en de klasse die erdoor is voortgebracht, is'hij 
niet geïnteresseerd in bijv. het kleinburgerdom dat onder het 
kapitalisme in de knel is geraakt, althans niet in deze 'klasse' 
als mogelijk subjekt van verandering. 
Dat zit er eenvoudig niet in. Het kleinburgerdom is een 
tussenklasse, een overgangsklasse, waarin de belangen van 
twee klassen samenkomen en hun spits verliezen. Het is 
begrijpelijk, maar irreëel, dat die klasse zich boven de klas
sen verheven voelt, tussen welker tegenstelling zij in feite 
platgedrukt wordt. Die benarde positie is niet te benijden, zij 
is echter geen uitgangspunt van veranderend handelen, om
dat deze klasse alleen maar de tegenstelling kan proberen af 
te zwakken en proberen te harmoniseren, terwijl - naar 
Marx' dialektisch inzicht - de progressie juist van deze 
tegenstelling moet uitgaan. De kleinburgerij als 'klasse' is in 
marxistische zin geen klasse, omdat zij een rest uit het 
verleden is, die in de dynamiek van de moderne maatschappij 
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onherroepelijk verdwijnen moet - in het proletariaat! 
De doelstellingen van deze groep, hoezeer ook vanuit het 
eigenbelang doordacht en welbegrepen, moeten steeds ster
ker ideologische vorm aannemen, omdat er voor hen alleen 
toekomst in het verleden was, maar zij zijn in het kapitalisme 
gedoemd te proletariseren en dus als zogenaamde 'klasse' 
onder te gaan. Hetzelfde geldt voor de kleine boeren. Ook 
die kunnen, hoewel zij in een gelijke situatie leven, geen 
betrekkingen met elkaar aanknopen, omdat zij geen werke
lijk verkeer met de maatschappij en zo met elkaar hebben. 
Hun produktie wijze isoleert ze van elkaar, brengt ze dicht bij 
de natuur, maar houdt ze ver van de maatschappij. Het is een 
verbrokkelde groep, die geen zicht op het geheel kan krijgen 
vanuit haar situatie. De gelijkheid van hun belangen leidt niet 
tot gemeenschappelijkheid en ze kunnen zich dus sociaal en 
politiek niet organiseren. Zo hebben wij dus een volgend 
kenmerk van Marx' klassebegrip gevonden: de klasse, die 
onder gelijke ekonomische bestaansvoorwaarden leeft en van 
andere klassen gescheiden is in leefwijze en belang, en die 
t.O. v. die andere klassen vijandig staat, vormt alleen dan 
werkelijk een klasse, als het besef van dit voor deze klasse 
specifieke belang uitgroeit tot een praktikabel bewustzijn van 
het geheel der maatschappelijke ontwikkeling en van daaruit 
tot de vorming van sociaal-ekonomische en politieke strijdor
ganen leidt. 

De arbeidersklasse voldoet aan dat kenmerk. Door de ekono
mische toestanden onder kapitalistische verhoudingen is de 
grote massa van de bevolking in arbeiders veranderd. De 
heerschappij van het kapitaal heeft hen in een gemeenschap
pelijke situatie gebracht en hun gemeenschappelijke belan
gen gegeven. De arbeiders vormen dus een klasse, tegenover 
het kapitaal. Maar om werkelijk een klasse te zijn moet 
daarbij komen, dat zij ook tot een klasse 'für sich selbst' 
wordt. Door de strijd tegen de antagonistische bourgeoisie
klasse wordt deze arbeidersklasse zich steeds meer bewust 
van het eigen klassebelang en kan dit ook steeds beter in het 
perspektief van de revolutionaire verandering plaatsen. Het 
groeit uit tot een inzicht in de wetmatigheid waarmee de 
opheffing der klassen komt. Dit bewustwordingsproces gaat 
hand in hand met een groeiende organisatie van de arbeiders-

97 



macht in vakbond en partij. Zo konstitueert de klasse an sich 
(de klasse dus zuiver volgens de definitie: een groep die een 
bepaalde positie in de produktieverhoudingen heeft) zich tot 
een klasse für sich selbst. En dat hoort erbij om werkelijk een 
klasse te zijn in Marx' zin. Zo komen wij nu tot de voorlopi
ge definitie: een klasse is een sociale groep, die op grond van 
haar plaats in de produktieverhoudingen, gemeenschappelij
ke belangen heeft van politieke en sociaal-economische aard, 
in tegenstelling staande tot die van een andere groep of 
groepen en die zich van deze belangen ook bewust wordt niet 
alleen theoretisch, maar ook praktisch door het vormgeven 
aan een strijdorganisatie. 
Hoewel Marx in het onafgemaakte slothoofdstuk van het 
Kapitaal van drie klassen (arbeid, kapitaal, grondeigendom) 
gewag maakt, lijkt het mij, dat toch de befaamde twee-klas
sen-tegenstelling de voorkeur verdient. Immers een zestal 
bladzijden eerder (MEW 25/p 886) zegt Marx dat het kapitaal 
de grondeigendom, zij het als een tegenstelling, die kennelijk 
niet antagonistisch is, insluit. 
Het grote citaat uit het Kommunistisch Manifest, dat wij 
onder dit artikel plaatsen spreekt hier boekdelen. De dialek
tiek van Marx vraagt naar de voorwaarden waaronder het 
geheel van de moderne kapitalistische maatschappij mogelijk 
is, maar niet zo dat die voorwaarde buiten, doch zo dat die 
binnen dat geheel wordt gezocht. Die voorwaarde is de 
tegenstelling tussen de bourgeoisie en het proletariaat, die het 
geheel beweegt en bepaalt. De kritiek zelf vindt niet plaats 
vanaf een niveau dat gelegen zou zijn boven die tegenstel
ling, maar - geheel anders: zij vindt vanuit een partijkeuze 
plaats. 
Kritiek die neutraal-verheven boven de tegenstelling zich 
beweegt, weerspiegelt ideologisch de positie van de midden
klasse. Proletariaat en rijkdom echter zijn als antagonistische 
tegenstelling niet - binnen het systeem - te bemiddelen. 
Beide komen uit de privaateigendom voort: bezitters en niet
bezitters van produktiemiddelen. De privaateigendom als 
rijkdom heeft als bestaansvoorwaarde het niet-bezittende, 
loonafhankelijke proletariaat. De bourgeoisie moet proletari
aat voortbrengen, zij kan niet zonder. Deze onderdrukte. 
klasse is de levensvoorwaarde van de burgermaatschappij. 
Het gaat erom inzicht te verwerven in de wijze waarop deze 
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tegenstelling in deze vorm is ontstaan, hoe zij zich zal ont
wikkelen en waarop dit proces van verandering zal uitlopen. 
Op welke gronden kan Marx zeggen, dat de bourgeoisie in de 
proletariërs zijn eigen doodgravers voortbrengt? De arbeiders 
zullen dus het vonnis over de bourgeoisie voltrekken; vanuit 
welke historische en ekonomische wetmatigheid uit meent 
Marx deze prognose te kunnen stellen? 
Marx acht de scheiding van de maatschappij in een uitbuiten
de en uitgebuite klasse het gevolg van de arbeidsdeling, die 
optreedt 2;odra de produktie meer begint op te leveren dan 
voor de eerste levensbehoeften hoogst noodzakelijk is. Zo
lang dat nog niet zo is heerst het oerkommunisme, dat hoort 
bij een primitieve produktie die alleen het hoognodige ople
vert. Gaat men echter deze grens voorbij, dan begint arbeids
deling en klassevorming. Er ontstaat een heersende klasse, 
die de produktiemiddelen zich toeëigent en zich zo meester 
maakt van de macht. De overgrote meerderheid van de be
volking blijft werkzaam in de direkte produktie. Daarmee is 
een tegenstelling geschapen, die op dit niveau onvermijdelijk 
is, maar die wel vereist dat zich een klasse vormt die verhin
dert dat deze tegenstelling tot wederzijdse vernietiging voert. 
Er ontstaan bemiddelende tussengroepen: arbeidsleiding, 
staatszaken, justitie, wetenschappen, kunsten etc. Zo komt 
het tot arbeidsdeling en klassentegenstellingen. De heersende 
klasse, eenmaal in het zadel, breidt Zijn macht steeds verder 
uit ten koste van de arbeidende klasse, met list, bedrog, roof 
en geweld. De uitbuiting neemt toe en daarmee ook de 
rijkdom, de akkumulatie . 

. Binnen het kapitalistische systeem werken alle methoden, die 
toegepast worden om de sociale produktiekracht van de ar
beid te verhogen, ten nadele van de arbeider. De arbeider 
wordt slachtoffer van beheersings- en exploitatiemiddeien, 
ook al worden deze humanistisch verzacht. Hij wordt tot een 
deelmens gemaakt, een aanhangsel van de machine. Zijn 
arbeid verliest de inhoud, wordt routine en sleur. Het werk 
wordt geestdodend, naarmate de wetenschap meer en meer 
dienstig wordt gemaakt aan de techniek en de efficiency. De 
arbeider wordt onderworpen aan despotische maatregelen. 
Zo wordt de meerwaarde opgevoerd, en daarmee de akkumu
latie. En die leidt omgekeerd weer tot verdere ontwikkeling 
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der genoemde methoden. Daaruit volgt, dat de akkumulatie 
de positie van de arbeider steeds meer zal moeten verslechte
ren. Hij wordt steeds afhankelijker van het kapitaal. Akku
mulatie van rijkdom aan de ene kant, is akkumulatie van 
ellende aan de andere kant. Dat is het antagonisme van de 
akkumulatie. 

En toch - evenzeer geldt dat op deze wijze steeds meer de 
produktiekrachten worden ontvouwd. En de volle ontvou
wing van de moderne produktiekrachten maakt het bestaan 
van een heersende klasse overbodig. Dan is het klassenon
derscheid een anachronisme geworden. De heersende klasse 
wordt zelfs een hindernis voor de ontwikkeling. Zo gaat de 
bourgeoisie bankroet. Dan blijkt het proletariaat, dat zich van 
zijn historische roeping steeds meer bewust is geworden, 
onder de voorwaarden der uitbuiting en dus onder de nood
zaak van verweer, van strijd, uitgegroeid te zijn tot een leger 
van doodgravers, die de laatste eer aan de bourgeoisie bewij
zen. Het voltrekt zijn historische missie: de opheffing der 
laatste klassentegenstelling en daarmee de opheffing van alle 
klassen. 

Uit deze analyse volgt de oproep aan de proletariërs zich tot 
de klassenstrijd te verenigen in de Kommunistische Internati
onale. Engels ziet drie kanten aan deze ene strijd: een theore
tische (ideologische, filosofische), een politieke en een prak
tisch-ekonomische (weerstand tegen de kapitalisten). Deze 
drie kanten zijn echter facetten van één zaak, één strijd, die 
als hij eensgezind en planmatig wordt gevoerd, gezien de 
wetmatigheid der kapitalistische ontwikkeling, tot een over
winning moet leiden. Kapitalisme kan eigenlijk alleen zolang 
bestaan als het expansief is en zich uitbreiden kan. Komt het 
aan zijn grens, dan slaat het om. Deze tegenspraak in het 
systeem is de grens waarop zowel het systeem zelf als het 
bewustzijn van de heersende klasse stuit, dat dan ook nooit 
over die grens heen kan denken. Het klassebewustzijn echter 
van de arbeiders heeft een wijdere horizon - het groeit in de 
strijd steeds meer uit tot een revolutionair bewustzijn, dat 
reikt tot over die grens. Niet dus een ethische verontwaardi
ging (al is die er terecht) over uitbuiting en knechting, die in 
strijd zijn met vrijheid, gelijkheid en broederschap (al zijn ze 
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dat), maar een door de ontwikkeling bepaalde groei van het 
zelfbewustzijn van een klasse, die een roeping heeft door wat 
zij is (en niet door wat zij zich voorstelt) zal de grote veran
dering, die er dialektisch inzit, voltrekken. 

Citaten 

M Uit het Kommunistisch Manifest: Bourgeois en Proleta
riër. 
(Bij deze titel geeft Engels in 1888 een noot: Onder 
bourgeoisie wordt de klasse van de moderne kapitalisten 
verstaan, die de bezitters der maatschappelijke produk
tiemiddelen zijn en de loonarbeid zich ten nutte maken. 
Onder proletariaat de klasse der moderne loonarbeiders, 

. die, omdat zij geen eigen produktiemiddelen bezitten, 
erop zijn aangewezen hun arbeidskracht te verkopen om 
te kunnen leven.) 
De geschiedenis van elke maatschappij tot nu toe is de 
geschiedenis van klassenstrijd. 
Vrije en slaaf, patriciër en plebejer, baron en lijfeigene, 
gildemeester en gezel, kortom onderdrukker en onder
drukte stonden voortdurend tot elkaar in tegenstelling en 
voerden een ononderbroken, nu eens verholen, dan weer 
open strijd, een strijd, die elke keer weer met een revoluti
onaire omzetting van de hele maatschappij eindigde of 
met de gemeenschappelijke ondergang der strijdende 
klassen. 
In de vroegere perioden der geschiedenis vinden wij bijna 
overal een volledige geleding der maatschappij in ver
schillende standen, een bonte scala van maatschappelijke 
posities. In het oude Rome hebben wij patriciërs, ridders, 
plebejers, slaven; in de middeleeuwen feodale heren, va
zallen, gilde-burgers, gezellen, lijfeigenen, en bovendien 
nog in bijna al deze klassen weer bijzondere schake
ringen. 
De moderne burgerlijke maatschappij, die uit de onder
gang van de feodale maatschappij is opgekomen, heeft de 
klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft alleen 
maar nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onder-

M drukking, nieuwe vormen van de strijd in plaats van de 
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M oude gezet. 
Onze tijd, de periode van de bourgeoisie, kenmerkt zich 
echter daardoor, dat hij de klassentegenstellingen heeft 
vereenvoudigd. De hele maatschappij splitst zich meer en 
meer in twee grote vijandige kampen, in twee grote klas
sen, die direkt tegenover elkaar staan: bourgeoisie en 
proletariaat ( ... ). 
Wij zien (dus), hoe de moderne bourgeoisie zelf het pro
dukt van een lange ontwikkelingsgang en van een serie 
omwentelingen in de wijze van produktie en verkeer is. 
Elk van deze trappen van ontwikkeling van de bourgeoisie 
werd begeleid door een daarmee korresponderende poli
tieke vooruitgang (van deze klasse). Zij was een onder
drukte stand onder de heerschappij van de feodale heren; 
een bewapende, zichzelf besturende associatie in de fran
se steden die zich van de feodale heren vrijmaakten (de 
zg. kommunes); in Italië en Duitsland vormde zij een 
onafhankelijke, stedelijke republiek; in Frankrijk een der
de belastingplichtige stand van de monarchie; vervolgens 
werd zij in de manufaktuurtijd een tegenwicht tegen de 
adel in de standenmonarchie of de absolute monarchie en 
in 't algemeen de belangrijkste basis van de grote monar
chieën; zo bevocht zij eindelijk na het opkomen van de 
grote industrie en van de wereldmarkt in de moderne 
demokratische staat de exklusieve politieke heerschappij. 
De moderne staatsmacht is alleen maar een commissie, 
die de gemeenschappelijke zaken van de hele bourgeoi
sieklasse beheert. De bourgeoisie heeft in de geschiedenis 
een hoogst revolutionaire rol gespeeld. 
De bourgeoisie heeft, waar zij de heerschappij heeft ge
kregen, alle feodale, patriarchale, idyllische verhoudin
gen verstoord ( ... ), zij heeft geen andere band tussen 
mens en mens overgelaten dan het naakte belang, de 
gevoelloze kontante betaling ( ... ). Zij heeft de persoonli j
ke waardigheid in de ruilwaarde doen opgaan en in plaats 
van de talloze gedokumenteerde en verworven vrijheden 
de ene gewetenloze handelsvrijheid gezet. Zij heeft met 
één woord in plaats van de met religieuze en politieke 
illusies verhulde uitbuiting, de open, onbeschaamde, di
rekte en dorre uitbuiting gezet. 

M De bourgeoisie heeft alle tot nu toe eerwaardige en met 
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M respekt bejegende aktiviteiten van haar stralenkrans be
roofd. Zij heeft de arts, de jurist, de paap en de poëet, de 
man van wetenschap in door haar betaalde loonarbeiders 
veranderd. ( ... ) 

De bourgeoisie kan niet bestaan zonder de produktie-in
strumenten, de produktieverhoudingen dus en alle maat
schappelijke verhoudingen voortdurend te revolutioneren. 
Het onveranderd bewaren van de oude produktiewijze was 
daarentegen de eerste bestaansvoorwaarde van alle vroe
gere industriële klassen. De voortdurende omwenteling 
van de produktie, de ononderbroken omverwerping van 
alle maatschappelijke toestanden, de eeuwige onzekerheid 
en beweging kenmerkt de tijd der bourgeoisie tegenover 
alle vroegere perioden ( ... ). 

De behoefte aan een steeds uitgebreidere afzet van haar 
produkten jaagt die bourgeoisie over de hele aardbol. 
Overal moet zij zich nestelen, overal bouwen, overal 
verbindingen leggen. 
De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de wereld
markt de produktie en konsumptie van alle landen een 
kosmopolitische vorm gegeven. Zij heeft tot groot ver
driet van de reaktionairen de nationale bodem onder de 
voeten der industrie weggetrokken. De oeroude nationale 
industrieën zijn vernietigd. Zij worden verdrongen door 
nieuwe industrieën ( ... ), door industrieën die niet meer 
alleen grondstoffen uit het eigen land verwerken, maar uit 
de verst afgelegen gebieden en waarvan de fabrikaten niet 
alleen in het eigen land zelf gebruikt worden, maar in alle 
delen der wereld tegelijkertijd ( ... ). 

De bourgeoisie ( ... ) heeft enorme steden geschapen, zij 
heeft het getal der steedse bevolking tegenover dat van het 
land in hoge mate vermeerderd ( ... ). De bourgeoisie heft 
meer en meer de versplintering van de produktiemiddelen 
van het bezit en van de bevolking op. 
Zij heeft de bevolking in agglomeraties bijeengebracht, de 
produktiemiddelen gecentraliseerd en de eigendom in 
weinig handen gekoncentreerd. Het noodzakelijke gevolg 

M was de politieke centralisatie. ( ... ) 
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M De bourgeoisie heeft in haar nauwelijks honderdjarige 
klassenheerschappij massalere en kolossalere produk
tiekrachten geschapen dan alle vroegere generaties teza
men ( ... ). 

Op een bepaald niveau van de ontwikkeling van deze 
produktie- en verkeersmiddelen kwamen de verhoudingen 
van de feodaal-maatschappelijke wijze van produceren en 
ruilen ( ... ), in één woord, de feodale eigendomsverhou
dingen niet meer overeen met de reeds ontwikkelde pro
duktiekrachten. Zij veranderden in evenzovele boeien. Zij 
moesten opgeblazen worden, zij werden dan ook opge
blazen. 

In haar plaats kwam de vrije konkurrentie ( ... ). De bur
gerlijke produktie- en verkeersverhoudingen, de burgerlij
ke eigendomsverhoudingen, de moderne burgerlijke 
maatschappij, die zulke geweldige produktie- en verkeers
middelen tevoorschijn heeft getoverd, lijkt op de heksen
meester, die de onderaardse machten, die hij heeft opge
roepen, niet meer vermag te beheersen ( ... ); de produk
tiekrachten, die de burger ter beschikking staan, dienen 
niet meer tot bevordering van de burgerlijke eigendoms
verhoudingen; integendeel, ze zijn te geweldig voor deze 
verhoudingen geworden, zij worden erdoor geremd, en 
zodra zij deze remming doorbreken, brengen zij de hele 
burgerlijke maatschappij in wanorde en bedreigen zij het 
bestaan van de burgerlijke eigendom.( ... ) 

Maar de bourgeoisie heeft niet alleen de wapens gesmeed 
die haar de dood brengen; zij heeft ook de mannen voort
gebracht, die deze wapens hanteren zullen - de moderne 
arbeiders, de proletariërs. 
In de mate waarin de bourgeoisie zichzelf, d.W.Z. het 
kapitaal ontwikkelt, in die mate ontwikkelt zich het prole
tariaat, de klasse der moderne arbeiders, die slechts zo
lang leven, als zij werk vinden, en die slechts zolang werk 
vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert. Deze ar
beiders, die zich als stukgoed moeten verkopen, zijn een 
waar als elk ander handelsartikel en dus gelijkmatig aan 

M alle wisselvalligheden van de konkurrentie, aan alle 
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M schommelingen van de markt blootgesteld .( ... ). De mo
derne industrie heeft de kleine werkplaats van de patriar
chale meester in de grote fabriek van het industriële kapi
taal veranderd ( ... ). 
De tot nu toe bestaande middenstand, de kleine indus
triëlen, kooplieden en renteniers, de handwerkers en boe
ren, al deze klassen gaan onder in het proletariaat ( ... ). 
Zo wordt het proletariaat gerekruteerd uit alle klassen der 
bevolking. Het proletariaat maakt verscheidene fasen van 
ontwikkeling door. Zijn strijd tegen de bourgeoisie begint 
met zijn bestaan. 

In het begin strijden arbeiders los van elkaar, dan de 
arbeiders in een fabriek, dan de arbeiders in een bepaalde 
tak der industrie op één plaats tegen die ene bourgeois, 
door wie ze direkt worden uitgebuit. Zij richten hun aan
vallen niet alleen tegen de burgerlijke produktieverhou
dingen, ze richten ze tegen de produktie-instrumenten zelf 
( ... ), ze slaan de machines kapot, ze steken de fabrieken 
in brand (. :.). 

Op dit niveau vormen de arbeiders een over het hele land 
verspreide en door de konkurrentie verbrokkelde massa. 
Massaal optreden der arbeiders is nog niet het gevolg van 
hun eigen vereniging, maar gevolg van de vereniging van 
de bourgeoisie, die tot het bereiken van haar eigen poli
tieke doelen het hele proletariaat in beweging moet zetten 
en dit voorlopig ook nog kan. Op dit niveau bestrijden de 
proletariërs dus niet hun vijanden, maar de vijanden van 
hun vijanden, de resten van de absolute monarchie, de 
landeigenaars, de niet industriële bourgeois, de kleinbur
ger ( ... ). 
Maar met de ontwikkeling van de industrie wordt het 
proletariaat groter; het wordt in grote massa's samenge
bracht, zijn kracht neemt toe 'en het voelt zich ook meer 
( ... ). Steeds meer nemen de kollisies tussen de enkele 
arbeider en de enkele bourgeois het karakter van kollisies 
tussen twee klassen aan. De arbeiders beginnen derhalve 
koalities tegen de bourgeois te vormen, zij vormen een 
eenheid ter handhaving van het arbeidsloon. Zij stichten 

M zelfs blijvende associaties, om voor eventueel noodzake-
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M lijk verzet voorraad te hebben ( ... ). 
Onderling kontakt is nu voldoende, om de vele lokale 
gevechten, die overal gelijk karakter hebben, tot een nati
onale strijd, tot een klassenstrijd te centraliseren ( ... ). 
Deze organisatie van de proletariërs tot een klasse, en 
daarmee tot een politieke partij, wordt steeds weer door
broken door de konkurrentie onder de arbeiders zelf. Maar 
zij staat steeds weer op, sterker, vaster, machtiger. Zij 
dwingt de erkenning van de eigen belangen der arbeiders 
in de vorm van wetten af door de scheidingen die er in de 
bourgeoisie zijn, te benutten ( ... ). 
Verder zakken, zoals wij zagen, door de vooruitgang der 
industrie hele bestanddelen der heersende klasse in het 
proletariaat weg of ze worden althans in hun levensvoor
waarden bedreigd. 
Ook brengen zij bij het proletariaat een massa kulturele 
(verlichtings-, vooruitgangs-) elementen binnen. 

In tijden, waarin de beslissing van de klassenstrijd nadert, 
neemt het ontbindingsproces binnen de heersende klasse, 
binnen de hele oude maatschappij, tenslotte een zo heftig, 
een zo schril karakter aan, dat een klein deel van de 
heersende klasse zich van haar losmaakt en zich bij de 
revolutionaire aansluit, bij de klasse, die de toekomst in 
handen heeft. ( ... ) 

Van alle klassen, die vandaag de dag tegenover de bour
geoisie staan, is alleen het proletariaat een revolutionaire 
klasse. De overige klassen vervallen en zullen ondergaan 
met een grote industrie, maar het proletariaat is het meest 
eigen produkt juist van de industrie ( ... ). 
De proletariërs kunnen de maatschappelijke produk
tiekrachten alleen veroveren, omdat zij hun eigen huidige 
wijze van toeëigening en daarmee de hele huidige toeëige
ningswi jze afschaffen ( ... ). Alle bewegingen totnogtoe 
waren bewegingen van minderheden of in het belang van 
minderheden. De proletarische beweging is de zelfstandi
ge beweging van de geweldige meerderheid in het belang 
van de overgrote meerderheid. Het proletariaat, de onder
ste laag van de huidige maatschappij, kan zich niet verhef-

M fen, niet oprichten, zonder dat de hele bovenbouw van de 
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M lagen, die de officiële maatschappij vormen, in de lucht 
wordt geblazen ( ... ). 
De moderne arbeider, in plaats van zich te verheffen met 
de vooruitgang der moderne industrie, zinkt steeds dieper 
weg onder de voorwaarden van zijn eigen klasse ( ... ). 
Daaruit blijkt openlijk, dat de bourgeoisie onmachtig is 
nog langer de heersende klasse in de maatschappij te 
blijven ( ... ). Zij is onbekwaam om te heersen, omdat zij 
onbekwaam is om haar slaaf zijn bestaan in de slavernij te 
verzekeren, omdat zij is gedwongen, hem te laten wegzin
ken in een positie, waarin zij hem moet voeden in plaats 
van door hem gevoed te worden ( ... ). 
Met de ontwikkeling der grote industrie wordt dus onder 
de voeten van de bourgeoisie het fundament weggetrok
ken, waarop zij produceert en de produktie zich toeëigent. 
Zij produceert vooral (voor) haar eigen doodgravers; haar 
ondergang en de overwinning van het proletariaat zijn 
even onvermijdelijk! 

Kommunistisch Manifest, Kap. I 
(MEW 4, 462-474.) 

Zich van het bezit der gezamenlijke produktiemiddelen . 
meester te maken als maatschappij, heeft, sinds het histo
rische optreden van de kapitalistische produktiewijze, en
kelingen zowel als hele sekten vaak meer of minder vaag 
als toekomstideaal voor ogen gestaan. Maar dit kon pas 
mogelijk worden, het kon pas een historische onvermijde
lijkheid worden, toen de feitelijke voorwaarden van de 
doorvoering ervan aanwezig waren. Het wordt, net als 
andere maatschappelijke vooruitgang, uitvoerbaar niet 
door het verworven inzicht, dat het besta~lll van klassen in 
tegenspraak is met de gerechtigheid en de gelijkheid etc., 
niet ook door de pure wil, de klassen af te schaffen, maar 
door bepaalde nieuwe ekonomische voorwaarden. De 
splitsing van de maatschappij in een uitbuitende en uitge
buite, een heersende en een onderdrukte klasse was het 
noodzakelijke gevolg van de vroegere geringe ontwikke
ling der produktie. 
Zolang de totale arbeid in de maatschappij een opbrengst 
levert, die maar weinig uitkomt boven wat nodig is tot 

M bevrediging van de minimale levensbehoeften, zolang dus 
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M de arbeid alle of bijna alle tijd van het grote merendeel van 
de maatschappijgenoten vergt, zolang is deze maatschap
pij noodzakelijkerwijs in klassen verdeeld. Naast de uit
sluitend alleen aan de arbeid zelf gewijde grote meerder
heid vormt zich een van direkte produktieve arbeid bevrij
de klasse, die de gemeenschappelijke aangelegenheden 
van de maatschappij verzorgt: arbeidsleiding, staatsza
ken, justitie, wetenschappen, kunsten etc. Het is dus de 
wet der arbeidsdeling die aan de klassendeling ten gronds
lag ligt. Maar dat verhindert niet, dat deze deling in 
klassen niet door geweld en roof, list en bedrog zou zijn 
doorgezet en dat de heersende klasse, eenmaal in het 
zadel, het nooit nagelaten heeft, haar heerschappij op 
kosten der arbeidende klasse te bevestigen en de maat
schappelijke leiding te veranderen in een verhoogde uit
buiting der massa's. 
Maar al heeft zodoende de indeling in klassen een zekere 
historische rechtvaardiging, dan heeft zij die toch slechts 
gedurende een gegeven tijdperk en onder gegeven maat
schappelijke voorwaarden. Zij was gegarandeerd op de 
onvoldoendheid der produktie (schaarste, t.S.); zij zal 
weggevaagd worden door de volle ontvouwing der moder
ne produktiekrachten. En inderdaad heeft de afschaffing 
van de maatschappelijke klassen een historische graad van 
ontwikkeling tot voorwaarde, waarbij het bestaan niet 
alleen van deze of gene bepaalde heersende klasse, maar 
van een heersende klasse in het algemeen, dus van het 
klassenonderscheid zelf, een anachronisme is geworden 
en verouderd is. Deze afschaffing heeft derhalve een 
graad van ontwikkeling der produktie tot voorwaarde, die 
zo hoog is dat toeëigening van de produktiemiddelen en 
produkten en daarmee van de politieke heerschappij, van 
het monopolie op de kultuur en de geestelijke leiding door 
een bijzondere maatschappelijke klasse niet alleen over
bodig, maar ook ekonomisch, politiek en intellektueel een 
hindernis voor de ontwikkeling is geworden. Dit punt is 

M nu bereikt. 
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MEERWAARDE EN ARBEIDSLOON 

Hoe wordt de waarde van een waar vastgesteld? Uiteraard is 
waarde, ruilwaarde, een relatieve zaak: de waarden van de 
verschillende waren verhouden zich volgens kwantitatieve 
proporties. De vraag is waaraan deze proporties gemeten 
kunnen worden. Marx' antwoord luidt: de ruilwaarde is een 
maatschappelijke funktie en heeft niets te doen met natuurlij
ke kwaliteiten. De gemeenschappelijke sociale substantie 
van alle waren is de arbeid. In de totstandkoming van elke 
waar zit een hoeveelheid maatschappelijk noodzakelijke ar
beid. Een waar als waarde bekijken, is hem zien als gekristal
liseerde maatschappelijke arbeid. In het kapitalisme wordt 
een produkt altijd tot waar omdat het op de markt wordt 
aangeboden en daarom moet het een maatschappelijke be
hoefte vervullen. De prijs berust op de waarde en de waarde 
is niet willekeurig (wat een gek ervoor geeft), maar wordt 
bepaald door de arbeid die erin gestopt is. 
Hoe kan men nu hoeveelheden arbeid meten? Dat doet men 
volgens de duur van de arbeidstijd. De relatieve waarden der 
waren worden dus bepaald door de respektievelijk daarin 
verwerkt zijnde hoeveelheden arbeidstijd. Maar arbeidstijd 
en loon zijn niet hetzelfde! Voor dezelfde arbeidstijd kunnen 
hogere en lagere, dus zeer verschillende lonen worden be
taald. Alleen kunnen de arbeidslonen natuurlijk niet de waar
den van de erdoor geproduceerde waren te boven gaan; zij 
kunnen daar alleen maar onder blijven. De arbeidslonen 
vinden dus hun bovengrens aan de waarden der produkten 
van de 'beloonde' arbeid. De relatieve waarde wordt dus 
vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid tijd die in een 
bepaald produkt gemiddeld moet worden gestopt. Dat is heel 
iets anders dan de waarde der waren te bepalen door het 
arbeidsloon. Dat zou alleen juist zijn als de tijdshoeveelhe
den en de lonen proportioneel zouden zijn. Dat is echter niet 
zo. 
Bij de berekening van de ruilwaarde moet ook gedacht wor
den aan de hoeveelheid arbeidstijd die in de grondstof zit en 
aan de hoeveelheid tijd die in de machines, werktuigen, 
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apparaten en gebouwen zit. De grondstof gaat geheel en al in 
het produkt op en telt dus qua arbeidstijd mee in de waarde. 
De machines en gebouwen worden via een berekening van 
gemiddelde levensduur daarin doorberekend. Dit is voor ons 
doel genoeg. 

Is de waarde van een waar van een luie, langzame arbeider 
nu hoger? Zijn arbeidstijd is immers langer. Neen! Het gaat 
om het noodzakelijke kwantum maatschappelijke arbeid, 
d. w .z. onder bepaalde maatschappelijke voorwaarden is een 
gemiddeld kwantum arbeid voor een bepaald produkt nood
zakelijk. Dat is de maatstaf. Nu is de produktieve kracht van 
de arbeid geen konstante faktor. Door moderne technische 
middelen wordt deze produktieve kracht enorm vergroot. 
Door progressieve vervolmaking van de maatschappelijke 
krachten van de arbeid, betere produktiemethoden, koncen
tratie van kapitaal en kombinatie van arbeid, arbeidsdeling, 
betere machines en methoden enz. enz. wordt het maatschap
pelijk karakter van de arbeid verder ontwikkeld. 
Konklusie: de waarden der waren zijn recht evenredig aan de 
arbeidstijden besteed aan hun produktie en omgekeerd even
redig aan de produktiekracht van de eraan bestede arbeid. 
Nu neemt de waarde een karakteristieke vorm aan, die wij 
prijs noemen. De prijs is de uitdrukking in geld van de 
waarde. Als zodanig noemde Adam Smith hem de natuurlij
ke prijs, en de franse fysiokraten Ie prix nécessaire. Welke 
betrekking bestaat er nu tussen waarden en marktprijzen of 
tussen natuurlijke prijzen en marktprijzen? De marktprijzen 
voor één waar zijn in het algemeen gelijk. Zij drukken de 
waarde in geld van de gemiddeld noodzakelijke arbeidstijd 
van die waar uit. Tot zover is de marktprijs nog gelijk aan de 
waarde. Er zijn echter schommelingen in de marktprijs. Die 
schommelingen hangen samen met de fluktuaties in vraag en 
aanbod. De marktprijzen schommelen rondom het centrum 
van de natuurlijke, de noodzakelijke prijs. In ieder geval is 
het onzin te veronderstellen dat de winst komt door deze 
schommeling en zou berusten op een 'te duur verkopen'. De 
winst komt niet door een opslag op de natuurlijke prijzen en 
is niet afhankelijk van de konjunktuur op de markt (al is er 
een grens waaronder de prijs niet kan gaan, althàns niet 
langdurig). Wie denkt, dat de winst door een prijs komt die 
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boven de waarde van een produkt ligt, ziet over het hoofd, 
dat de verkoper dan wint wat de koper verliest. Dat leidt tot 
niets. Hierop berust het bekende grapje van de twee koop
lieden, die elkaar een partij potloden steeds duurder verkopen 
- a koopt ze voor fl. 100,- van b, b voor fl. 200,- van a, a 
weer voor fl. 300,- van b, ... en steeds weer hebben ze, 
beiden, honderd gulden winst! 
We zullen ervan moeten uitgaan, dat de algemene aard van 
winst is dat zij voortkomt uit de verkoop van waren voor hun 
waarde, die bepaald wordt door de maatschappelijke arbeid, 
die gemiddeld nodig is om deze waren te maken. Als je winst 
zo niet kan verklaren, dan kun je haar in het geheel niet 
verklaren. Dan zou er alleen schijnwinst zijn! Wat is de 
waarde nu van de arbeid? Eigenlijk bestaat die niet. Marx 
gaat uit van de verkoop niet van de arbeid, maar van de 
arbeidskracht (van de arbeider). Want een arbeider verkoopt 
zijn eigen werkkracht gedurende een bepaalde tijd per dag. 
De waarde van een mens is zoveel als gegeven wordt voor 
het gebruikmaken van zijn arbeidskracht. Van hieruit kunnen 
wij de waarde van de arbeid bepalen net als die van de andere 
waren. 
Hoe komt het dat er op de arbeidsmarkt twee 'groepen' zijn: 
bezitters van produktie middelen en mensen die hun arbeids
kracht te koop aanbieden (en meer ook 'niet kunnen aan
bieden, want ze hebben niets anders)? De ekonomen spreken 
hier van oorspronkelijke akkumulatie. Marx noemt het 
liever: oorspronkeli jke onteigening (expropriatie ). In een his
torisch proces is de eenheid van de arbeider met zijn arbeids
middelen (gereedschap) verbroken. Dat leidde tot een schei
ding tussen de arbeidsman en de arbeidsmiddelen. 

Wat is nu de waarde van de arbeidskracht? Daarop antwoordt 
Marx: deze arbeidskracht is de levende lichamelijkheid van 
de mens (daarom is zij in wezen ook niet vervreemdbaar en 
rust alle vervreemding daarop, dat de proletariër gedwongen 
is in het gespleten kapitalistische systeem zijn arbeidskracht 
te verkopen of wel te laten 'ontvreemden'). Een mens kan als 
arbeidskracht met een machine vergeleken worden. Hij vergt 
onderhoud: de mens moet eten en drinken en wonen en 
slapen. En hij verslijt: de mens wordt moe of ziek en gaat 
vroeg of laat dood. Dus moeten er andere mensen komen; de 

111 



arbeid moet zichzelf voorttelen. Dit geheel noemt Marx de 
reproduktie van de arbeidskracht. Daartoe hoort ook de ont
wikkeling en scholing van de arbeidskracht. Dat alles bete
kent, dat de waarde van de arbeidskracht bepaald is door de 
waarde van de levensmiddelen (in de ruimste zin) die nodig 
zijn tot produktie, ontwikkeling, instandhouding en vereeu
wiging van de arbeidskracht. Op basis van die waarde werd 
het uurloon van de arbeider berekend. Het loonsysteem is dus 
in zichzelf en als zodanig onrechtvaardig. Rechtvaardige 
beloning kan in dit systeem niet bestaan, want het rust op de 
vervreemding als wezenskenmerk. Gelijke lonen is natuurlijk 
ook onmogelijk, want de 'produktiekosten' van de verschil
lende arbeiders zijn ongelijk. Marx zegt, dat het roepen om 
een rechtmatige beloning onder kapitalistische voorwaarden 
gelijk is aan het roepen om vrijheid op basis van een systeem 
van slavernij. -

Veronderstelt men nu dat de produktie van de gemiddelde 
hoeveelheid dagelijkse levensmiddelen, die nodig zijn om 
een arbeider in stand te houden, zes uur gemiddelde arbeid 
eist en dat dit vijftig gulden kost, dan zou fl. 50,- de waarde 
zijn van een dag gebruik van een arbeidskracht. Die arbeids
kracht zou, als hij zes uur per dag werkt, zichzelf kunnen 
bedruipen, aangenomen dat hij zijn eigen arbeidskracht voor 
zichzelf gebruikt. Maar de man is loonarbeider. Zou hij nu 
zes uur per dag bijv. spinnen, dan zou hij aan de katoen fi. 
50,- per dag aan waarde toevoegen. Maar dan zou de kapita
list geen winst maken. 

Onze man echter kan - gezien zijn aktieve energie en licha
melijke krachten - langer werken, bijv. acht uur per dag. 
Door de betaling van de dagwaarde verwerft de kapitalist 
zich het recht hem de hele dag te laten werken, dus die acht 
uur per dag. Aan de voor zijn reproduktie noodzakelijke 
arbeidstijd van zes uur wordt twee uur toegevoegd. Dat zijn 
de uren van de 'meerarbeid', die vorm krijgt in een 'meer
waarde' en een 'meerprodukt' . Dan zal hij dus geen 50 maar 
67 gulden waarde per dag aan de katoen toevoegen. Hierop 
berust het loonsysteem: de kapitalist geeft fl. 50,- uit aan 
loon en ontvangt aan toegevoegde waarde fi. 67,-, zodat de 
meerwaarde per man per dag fi. 17,- is. De voet van de 
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meerwaarde hangt af van de verhouding tussen dat deel van 
de arbeidsdag, dat nodig is voor de reproduktie van de 
waarde van de arbeidskracht en de voor de kapitalist verrich
te meer-arbeidstijd of meerarbeid. 
Voor de arbeider heeft het de schijn, alsof het loon met de 
hele waarde van de arbeidsdag overeenkomt. Al zijn arbeids
tijd lijkt te worden betaald. Dus de prijs van de arbeidskracht 
lijkt de prijs van de arbeid te zijn. Op basis van het loonsys
teem lijkt dus ook het onbetaalde deel van de arbeid betaald. 
Bij de slaaf is dit omgekeerd: bij hem lijkt ook het betaalde 
deel onbetaald. Het arbeidskontrakt en de wekelijkse loonbe
taling werken versluierend. De gratis arbeid is geen slaven
dienst, naar het schijnt, maar vrijwillige gave. Overigens 
gebruikt Marx wel de uitdrukking waarde van de arbeid, 
maar bedoelt dan altijd waarde van de arbeidskracht. Strikt 
genomen is de term waarde van de arbeid onzin en wel 
daarom gevaarlijke onzin, dat men zich het zicht op de 
meer-arbeid en meer-waarde beneemt door het onkritisch 
hanteren van dit begrip. 

Als de kapitalist nu de katoen per hoeveelheid, die per dag 
door een gemiddelde man wordt gesponnen, verkoopt voor 
de prijs van de grondstof, de afschrijving van machines enz. 
plus fI. 67,- dan maakt hij winst. Hij hoeft er niets op te 
leggen. Hij kan de waren van de werkelijke waarde verko
pen. De waarde is bepaald door het hele in de waar vervatte 
kwantum aan arbeid. Voor een gedeelte van die arbeid is 
echter door de kapitalist niet betaald. De waren kosten de 
kapitalist minder dan de werkelijke waarde. Zijn winst ligt in 
de onbetaalde arbeid. Hij verkoopt zijn waren dan ook in het' 
algemeen tegen de werkelijke waarde! 
De onbetaalde arbeid zet zich om in meerwaarde en die 
zouden wij de winst,kunnen noemen, al is dit niet de winst 
van de industriële kapitalist (de ondernemer), want deze zal 
een gedeelte van de winst moeten afstaan als rente aan de 
geldschieters en eventueel ook een gedeelte als huur aan de 
eigenaar van de grond, waarop de fabriek staat. Toch is het 
de industriële kapitalist die de meerwaarde uit de arbeid 
haalt. En om deze verhouding tussen de kapitalist en de 
arbeider draait dus het hele systeem. Het deel van de waarde 
der waren, dat de waarde van de grondstoffen, machines enz. 
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representeert, vormt geen inkomen; dat deel is alleen maar 
vervanging van kapitaal. Wij moeten goed zien, dat de meer
waarde die tussen kapitalist, geldschieter en landeigenaar 
wordt verdeeld, uit de meerarbeid der arbeiders komt en 
nergens anders vandaan. Het is niet zo, dat deze winst komt 
uit een opslag op de waarde van het produkt. Neen, de 
kapitalist verkoopt tegen de werkelijke waarde. Zeg een 
kapitalist heeft een winst van n. 1.000,-. Als hij nu n. 
1.000,- arbeidsloon heeft uitbetaald, dan heeft de arbeider de 
helft van de tijd onbetaald gewerkt. Er is dan een winstvoet 
van 100 procent. Zouden wij echter de fi. 1.000,- winst 
relateren aan het hele voorgeschoten kapitaal (dus niet alleen 
het arbeidsloon) en stellen wij dat dit fi. 5.000,- bedraagt 
(dus fi. 4.000,- grondstoffen, machines etc.), dan is de 
winstvoet 20 procent van het hele kapitaal. Alleen het eerste 
verhoudingsgetal geeft de graad van de exploitatie van de 
arbeid aan! Het andere percentage echter is het algemeen 
gebruikelijke. In het volgende gebruiken wij het woord winst 
voor de meerwaarde, die de kapitalist opstrijkt, zonder ver
der te letten op de deling van deze meerwaarde tussen de 
verschillende personen. En het woord winstvoet gebruiken 
wij op de eerste manier; wij bedoelen er dus de verhouding 
mee tussen de winst en het als arbeidsloon voorgeschoten 
kapitaal (zonder rekening te houden met afschrijvingen en 
grondstoffen) . 
Neem een waar, trek er de waarde van grondstoffen en 
produkt ie middelen af, de rest van de waarde is dan ekwiva
lent aan het arbeidskwantum. Zeg dat kwantum is fi. 100,-. 
Dan is dat het enige fonds, waaruit de kapitalist zijn winst en 
de arbeider zijn loon kan betrekken. Dat betekent dat uitbeta
ling van hogere lonen het zakken van de winstvoet mee
brengt. Maar er is nog een komplikatie en dat is de produk
tiekracht van de arbeid - die kan opgevoerd worden. 
Men kan met geavanceerde middelen bijv. zesmaal zoveel 
katoen spinnen als met ouderwetse. Het arbeidskwantum dat 
bepalend is voor de waarde van het produkt hangt af van de 
produktiekracht en kan dus wisselen als daarin veranderingen 
optreden. 
Als de prijs van de arbeid onder zijn waarde zakt, dan 
verslechtert de levensstandaard van de arbeider. Dat kan 
gebeuren als het levensmiddelenpakket duurder wordt. De 
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arbeider zal er dan voor moeten strijden dat hij de duurder 
geworden arbeid in zijn loon krijgt uitbetaald. Dit doende, 
doet hij wat op de markt gebruikelijk is: de gestegen waarde 
van een waar komt in de prijs(stijging) tot uitdrukking. 
Als echter het levensmiddelenpakket goedkoper wordt, zakt 
de waarde van de arbeid. Dan stijgt de winstvoet, want de 
meerarbeid stijgt! Ook dan zal de arbeider proberen zijn 
onbetaalde hoeveelheid arbeid niet te laten stijgen. Als de 
produktiekracht van zijn arbeid stijgt dan heeft hij er voor te 
strijden, dat hij relatief ten opzichte van de kapitalist er niet 
op a<;:hteruit gaat (al gaat hij er t.o. v. de kosten van levenson
derhoud niet op achteruit, misschien zelfs wel vooruit!). 
Ook kan er iets met het geld gebeuren, bijv. het vermindert in 
waarde. Er verandert misschien verder niets: de produk
tiekracht, aanbod en vraag, ook de waarden blijven gelijk. 
Toch moet de arbeider loonsverhoging hebben, want hij moet 
met zaken en niet met namen beloond worden. De geschiede
nis leert dat de kapitalisten de geldontwaarding te baat nemen 
om de arbeider ermee om de oren te slaan. 
Het is ook mogelijk voor de kapitalist de meerwaarde op te 
voeren door de arbeidsdag te verlengen. De mens wordt 
afgebeuld en tot lastdier gemaakt. Het is mogelijk dat de 
kapitalist dan een hoger loon betaalt, en toch de waarde van 
de arbeid doet zakken! Men kan ook de arbeidsintensiteit 
verhogen en zo de winst vergroten. De machines harder laten 
draaien en het tempo opvoeren! Een kortere arbeidstijd kan 
dus vermoeiender zijn dan vroeger een langere. Ook dan 
moet de arbeider voor een loonstijging vechten om niet 
achteruit te gaan. 

De kapitalistische produktie beweegt zich in periodieke cy
cli: vanuit een toestand van stilstand, komt zij in beweging, 
groeit, maakt een tijd van voorspoed door, geraakt in over
produktie en stagnatie en krisis gaan optreden. De prijzen 
volgen deze lijn: zij dalen en dan stijgen zij. Natuurlijk 
blijven zij gemiddeld bepaald door de waarde. De arbeider 
moet in alle fases op zijn qui vive zijn. Als de prijzen zakken, 
moet hij met de kapitalist onderhandelen hoever de loonmati
ging moet gaan. Als hij in de fase van welvaart zich geen 
voldoende aandeel heeft verschaft, dan zou het hem kunnen 
overkomen, dat zijn gemiddeld loon over de hele cyclus 
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beneden de waarde van de arbeid ligt. De arbeid is een waar 
als alle andere in het vigerend systeem (dat is de vervreem
ding). Hij gaat dus met de fluktuaties mee. Het zou absurd 
zijn de arbeid enerzijds als waar te behandelen en anderzijds 
te verlangen dat de arbeid van deze wetmatigheid moet wOr
den uitgesloten. Het loon fluktueert omdat de arbeid een 
marktwaar is; dus moet de arbeider zich, als het erin zit, van 
een loonstijging verzekeren om bij ongunstige konjunktuur 
tegen de schade van het zakken der lonen althans enigszins 
beveiligd te zijn. 
Kortom: men moet het vechten om loonsverhoging niet isole
ren van de omstandigheden, waaruit de druk op de lonen 
voortkomt. De strijd is een afweerreaktie op aktie van het 
kapitaal! Het loongevecht is een naspel van voorgaande ver
anderingen, bijv. in de omvang der produktie, de produktivi
teit van de arbeid, de waarde van de arbeid, de waarde van 
het geld, de duur en intensiteit van de afgeperste arbeid, de 
fluktuaties in de marktprijs, fluktuaties in vraag en aanbod en 
dat alles in verband met de genoemde cyclus van stilstand via 
voorspoed naar stagnatie door overproduktie. Wie de loon
strijd voert zonder de strategie ervan in het kader van een 
analyse van deze faktoren te zetten, zal geen succesrijke 
strijd kunnen voeren. 
Algemeen geldt: de marktprijs, ook die van de arbeid, past 
zich op de duur aan aan de waarde ervan. Toch is het van 
belang na te gaan wat de kenmerkende eigenaardigheden zijn 
van deze specifieke waar, die arbeid heet. De waarde van de 
arbeidskracht wordt door twee elementen gevormd: een puur 
fysieke en een historische of maatschappelijke. De uiterste 
.grens van de waarde van de arbeidskracht ligt in het fysieke 
element: de arbeider moet voor levensonderhoud en voort
planting de onontbeerlijke (levens)middelen ontvangen. Dit 
is dus de uiterste grens van de waarde van de arbeid. De 
grens van de arbeidsdag is bepaald door de lichaamskracht 
van de arbeider - maar die grens is elastisch: een afgematte, 
kortlevende generatie kan de arbeidsmarkt onder bepaalde 
omstandigheden evengoed verzorgen als een robuuste, lang
levende generatie. 
Maar de waarde van de arbeid wordt ook door historische en 
maatschappelijke elementen bepaald. Wij spreken dan van de 
levensstandaard. De maatschappelijke verhoudingen brengen 
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mee dat niet alleen het direkt fysieke leven, maar ook andere 
behoeften bevrediging behoren te vinden. Dit element ligt 
altijd onder een zekere bedreiging. Men kan terugvallen op 
de fysieke grens. De waarde van de arbeid is dus niet zo vast 
als van de andere waren. Het is een variabele waarde. De 
bovengrens, het maximum echter van de lonen kunnen wij 
niet vaststellen. 
Wel kunnen wij het maximum van de winst aangeven, want 
dat beantwoordt aan het fysieke minimum van het arbeids
loon, gepaard aan het fysieke maximum van de arbeidsdag: 
De winstvoet is dus variabel. De fixering ervan geschiedt 
door de ekonomische klassenstrijd, de worsteling tussen ka
pitaal en arbeid. De kapitalist heeft er globaal belang bij het 
arbeidsloon te reduceren in de richting van het fysieke mini
mum bij een maximaal lange en intensieve arbeidsdag. De 
arbeider doet niet anders dan druk uitoefenen in de tegenge
stelde richting. 
De kwestie van de arbeidsdag is in het algemeen geregeld 
door legislatieve inmenging, d.w.z. door de wet. De ekono
mi sc he klassenstrijd wordt tot politieke strijd, omdat de kapi
talist zuiver ekonomisch sterker is dan de arbeider. 
Binnen de grenzen van de waarde van de arbeid wordt de 
feitelijke waarde bepaald door vraag en aanbod, vraag om 
arbeid van het kapitaal en aanbod van arbeid door de arbei
ders. Een gunstige markt zal het loon kunnen bevorderen. 
Maar de kapitalist heeft middelen om de arbeidsmarkt voor 
de arbeider ongunstig te maken. Hij kan dat doen door de 
produktiekracht te verhogen en wel door mechanisatie, door 
betere technische methoden. De machine konkurreert met de 
arbeid, want hij maakt werk overbodig. De machine kan pas 
ingevoerd worden als de lonen hoog zijn, want dan is de 
machine goedkoper. Maar de machine maakt wel de arbeid 
overbodig en veroorzaakt een ongunstige arbeidsmarkt. Door 
een hoge produktie kracht wordt de akkumulatie van het kapi
taal bevorderd, zelfs al is de loonvoet tamelijk hoog. Er vindt 
een verandering in de samenstelling van het kapitaal plaats. 
Het vaste deel van het kapitaal, de investeringen in machi
nes, grondstoffen, produktiemiddelen, neemt veel sterker toe 
dan het deel van het kapitaal dat aan de lonen wordt besteed. 
Dit betekent, dat, als men de winstvoet berekent ten opzichte 
van het geheel van het kapitaal, er een veel en veel kleiner 
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percentage uitkomt dan als men hem relateert aan dat deel 
van het kapitaal dat in de lonen gaat. Het laatste is Marx' 
wijze van berekenen van de winstvoet. 

Een voorbeeld. Stel, oorspronkelijk verhouden zich de twee 
delen van het kapitaal als één op één. Wij stellen een kapitaal 
van 1000, waarvan 500 in de produktiemiddelen en 500 in de 
lonen gaat zitten. Gaat dit kapitaal door akkumulatie naar 
2000, dan kan het aantal arbeiders verdubbeld worden. Maar 
neen, de akkumulatie heeft tot mechanisatie geleid, zodat de 
verhouding van de kapitaal-delen inmiddels 4 op 1 is. Dit 
betekent dat van de 2000 nu 1600 vast kapitaal is en er nog 
400 voor de lonen over is. Dus er volgt óf een loonsverlaging 
óf een ontslag van 20 procent. Wil bij deze verhouding 
tussen de beide delen van het kapitaal het aantal arbeiders 
verdubbeld worden, dan zou het oorspronkelijk kapitaal van 
1000 naar 5000 moeten stijgen, dat is vijfmaal zo hoog. De 
vraag naar arbeiders is in het kapitalisme dus niet recht 
evenredig aan de akkumulatie, want deze akkumulatie wordt 
o.a. aan arbeidsbesparing besteed. De weegschaal slaat dus 
steeds meer naar de kapitalist door. De algemene tendentie 
is, dat in het kapitalisme de loonstandaard niet omhoog zal 
gaan. Er zal een neiging zijn de waarde van de arbeid zoveel 
mogelijk in de richting van het fysieke minimum te drukken. 
Er is een voortdurende loonstrijd nodig om deze tendentie 
tegen te gaan. Deze strijd betreft eigenlijk altijd het behoud 
van de gegeven waarde van de arbeid, het is een strijd tegen 
de afbrokkeling van het loon. Als de arbeider laks is in de 
loonstrijd, leidt dit altijd tot de verzwakking van zijn positie. 
Loonstrijd is vechten tegen de effekten van bepaalde oorza
ken en wetmatigheden, die met het systeem gegeven zijn. Hij 
mag dus niet overschat worden. De oorzaken aanpakken is 
nog iets anders! In zekere zin gaat het bij de loonstrijd om het 
vertragen van de neerwaartse beweging. 
De klassenstrijd màg dus niet opgaan in de loonstrijd; de 
klassenstrijd gaat ook tegen de erachterliggende oorzaken en 
wetmatigheden. En dan geldt het dialektisch denken: waar de 
tegenstelling toeneemt, neemt ook de kans tot verandering 
toe. Het systeem gaat ook zwanger van materiële voorwaar
den en maatschappelijke vormen, die nodig zijn voor een 
ekonomische omzetting van de maatschappij. De loonstrijd is 
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een onderdeel van de bredere en verder reikende klassen
strijd. 

De vakbonden zullen hun doel missen, als zij van hun macht 
een onzakelijk gebruik maken. De loonstrijd is een hefboom 
tot de bevrijding der arbeidersklasse. Deze bevrijding ligt 
niet in 'rechtvaardige lonen', want dat is een onzinnige eis; 
het is een eisen van vrijheid onder een slavensysteem. Het 
hele loonsysteem moet verdwijnen want het is in zichzelf en 
als zodanig onrechtvaardig. Het zal ook verdwijnen, want, al 
slaat de weegschaal binnen het kapitalisme door naar het 
kapitaal, al is de tendentie dat de loonstandaard zakt, de 
kapitalist produceert toch zijn eigen doodgravers, omdat de 
produktieverhoudingen, juist ook door de genoemde tenden
tie, steeds meer de ontvouwing der produktiekrachten rem
men en verhinderen. Het systeem zal daardoor van binnenuit 
beginnen te kraken en het zullen de in de loonstrijd steeds 
aktie ver en bewuster geworden proletariërs zijn, die op het 
beslissend moment de stoot zullen geven die het krakend 
systeem omver werpt. -

(Het bovenstaande artikel is een verkorte weergave van Karl 
Marx' geschrift Lohn, Preis und Profit (uit 1865); het is te 
vinden in MEW 16, p. 103-152. Het artikel geeft vooral, met 
enige vrijheden, 121-152 weer. Men bedenke, wat onder 
'dialektiek' is gezegd, n.l. dat het een methode van analyse is 
die in zichzelf leeg is. Hieruit volgt dat een klakkeloze 
toepassing van het bovenstaande op de huidige toestand in de 
ekonomie niet juist is; nog minder kan men Marx' analyse 
falsifiëren door de konstatering, dat zulk een toepassing niet 
klopt! Wat gedaan moet worden is, op dezelfde heldere en 
diep-borende wijze een analyse van de huidige situatie 
maken.) 

Citaten 

M De verandering van de waarde, resp. de prijs van de 

I 
arbeidskracht in arbeidsloon. 
Oppervlakkig beschouwd, lijkt het loon van de arbeider in 

M de burgerlijke maatschappij de prijs van de arbeid, een 
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M bepaalde hoeveelheid geld die voor een bepaalde hoeveel
heid arbeid wordt betaald. Men spreekt dan van de waarde 
van de arbeid en noemt de uitdrukking ervan in geld zijn 
noodzakelijke of natuurlijke prijs. Anderzijds spreekt men 
van de marktprijzen van de arbeid, d. w .z. van prijzen die 
onder of boven deze noodzakelijke prijs schommelen 
( ... ). 
Om als waar op de markt verkocht te worden, zou de 
arbeid in ieder geval al moeten bestaan, voor ze verkocht 
wordt. Maar zou de arbeider dat kunnen, zijn arbeid een 
eigen bestaan geven, dan zou hij een waar verkopen en 
geen arbeid ( ... ). 
Wat de geldbezitter op de warenmarkt aantreft, is inder
daad niet de arbeid, maar de arbeider. En wat de laatste 

• verkoopt is zijn arbeidskracht. Zodra zijn arbeid begint is 
ze al niet meer van hemzelf en kan dus ook niet meer door 
hem verkocht worden. De arbeid is de substantie en de 
immanente maat van de waarden, maar zelf heeft hij geen 
waarde. ( ... ) 'Waarde van de arbeid' ( ... ). Dat is een 
imaginaire uitdrukking, zoiets als waarde van de aarde. 
Dergelijke denkbeeldige uitdrukkingen komen uit de pro
duktieverhoudingen zelf voort. Het zijn kategorieën voor 
verschijningsvormen van wezenlijke verhoudingen. Maar 
dat de dingen vaak een valse schijn hebben, is bijna in alle 
wetenschappen bekend, behalve in de politieke ekonomie 
( ... ). 
De kritiekloze aanvaarding van de kategorieën 'waarde 
van de arbeid' en 'natuurlijke prijs van de arbeid' etc. als 
laatste adekwate uitdrukking van de behandelde waarde
verhouding, bracht de klassieke politieke ekonomie in 
onontwarbare verwikkelingen en tegenspraken, terwijl zij 
in de vulgaire ekonomie een zekere operatiebasis bood 
voor een vlakheid waarin principieel alleen maar de schijn 
werd gehuldigd ( ... ). 

De vorm van 'arbeidsloon' (immers berustend op de voor
stelling dat de arbeid wordt betaald en niet de arbeids
kracht, t.S.) wist elk spoor uit van de deling van de 
arbeidsdag in noodzakelijke arbeid en meerarbeid, in be
taalde en onbetaalde arbeid. Alle arbeid lijkt betaald te 

M worden.( ... ) 
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M Bij de slavenarbeid lijkt zelfs het deel van de arbeidsdag, 
waarin de slaaf alleen maar de waarde van zijn eigen 
levensmiddelen opbrengt, het deel dat hij dus inderdaad 
voor zichzelf werkt, ook arbeid voor de heer te zijn. Al 
zijn arbeid lijkt onbetaalde arbeid. Bij de loonarbeid lijkt 
omgekeerd zelfs de meerarbeid of onbetaalde arbeid be
taald te worden. In het eerste geval verbergt de eigen
domsverhouding het voorzichzelfwerken van de slaaf, in 
het tweede verbergt de geldverhouding het gratis arbeiden 
van de loonarbeider. 
Op deze wijze begrijpt men het beslissend belang van de 
verandering van waarde en prijs der arbeidskracht in de 
vorm van arbeidsloon of in waarde en prijs van de arbeid 
zelf. Op deze uiterlijke vorm, die de werkelijke verhou
ding onzichtbaar maakt en precies het omgekeerde laat 
zien, berusten alle rechtsvoorstellingen van de arbeider en 
van de kapitalist, alle mystifikaties van de kapitalistische 
produktiewijze, al haar vrijheidsillusies, alle apologeti
sche kletspraat van de vulgaire ekonomie. 

Al heeft de wereldgeschiedenis ook veel tijd nodig om 
achter het geheim van het arbeidsloon te komen, toch is er 
niets gemakkelijker te begrijpen dan de noodzakelijkheid, 
de raison d'être van deze uiterlijke vorm. 
De uitwisseling tussen kapitaal en arbeid ziet er voor de 
waarneming aanvankelijk precies zo uit als de koop en 
verkoop van andere waren. De koper geeft een bepaalde 
geldsom, de verkoper een van het geld verschillend artikel 
( .. ;). 
Tenslotte is de 'gebruikswaarde', die de arbeid de kapita
list levert, inderdaad niet zijn arbeidskracht, maar de 
funktie ervan, nl. een bepáálde nuttige arbeid (kleerma
kerswerk, schoenmakerswerk, spinwerk). Dat deze arbeid 
van een andere kant bekeken een algemeen waardeschep
pend element is, een eigenschap, waardoor zij zich van 
alle andere waren onderscheidt (curs. van t.S.), valt bui
ten het gezichtsveld van het gewone bewustzijn. 
Stellen wij ons op het standpunt van de gewone arbeider, 
die voor 12 uur werk bijv. het waardeprodukt van 6 uur 
werken terugkrijgt, zeg bijv. fi. 15,-, dan is dat bedrag 

M voor hem het koopmiddel voor 12 uur werk ( ... ). Iedere 
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M verandering in de grootte van dit ekwivalent, dat hij ont
vangt, beleeft hij daarom noodzakelijkerwijs als een wis
seling in de waarde of prijs van 12 werkuren ( ... ). 
Maar laten wij nu de kapitalist nemen, die wil zoveel 
mogelijk werk voor zo min mogelijk geld ontvangen. 
Praktisch is hij dus alleen geïnteresseerd in het verschil 
tussen de prijs van de arbeidskracht en de waarde, die de 
funktie (van die arbeidskracht) schept. Hij probeert echter 
alle waren zo goedkoop mogelijk te kopen en verklaart 
overal zijn winst uit eenvoudige afzetterij, het kopen on
der en het verkopen boven de waarde. Daardoor komt hij 
niet tot het inzicht, dat, als er zoiets als waarde van de 
arbeid echt zou bestaan en hij die waarde echt zou betalen, 
er geen kapitaal zou bestaan en zijn geld zich niet in 
kapitaal zou omzetten. ( ... ) 
Overigens geldt van de uiterlijke verschijningsvorm 
'waarde en prijs van de arbeid' of 'arbeidsloon', in onder
scheid van wezenlijke verhouding, die in het licht treedt 
nl. de waarde en de prijs van de arbeidskracht, hetzelfde, 
als wat geldt van alle verschijningsvormen en hun verbor
gen achtergrond. De uiterlijke vormen reproduceren zich
zelf direkt en spontaan als gewone, gangbare denkvor
men, de achtergrond moet door de wetenschap eerst wor
den ontdekt. De klassieke politieke ekonomie is bijna op 
de ware stand van zaken gestuit, zonder die echter bewust 
te kunnen formuleren. Zij kan dat niet, zolang zij niet uit 
haar burgerlijke huid kruipt. 

Das Kapital I, Sechster Abschnitt, 
Siebzehntes Kapitel. 
MEW 23, 557-564. 

Het minimum van variabel kapitaal (kapitaal dat de kapi
talist uitgeeft aan arbeidsloon, t.S.) is de kostprijs van één 
enkele arbeidskracht, die het hele jaar door, dag in, dag 
uit, ter verkrijging van meerwaarde wordt uitgebuit. Zou 
deze arbeider in het bezit van zijn eigen produktiemidde
len zijn en zou hij er tevreden .mee zijn als arbeider te 
leven, dan was de arbeidstijd noodzakelijk voor de repro
duktie van zijn eigen levensmiddelen genoeg, zeg bijv. 
acht uur per dag. Hij zou de produktiemiddelen maar acht 

M uur nodig hebben. De kapitalist, daarentegen, die hem 
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M buiten deze acht uur, zeg nog vier uur meerarbeid laat 
verrichten, heeft een extra geldsom nodig om aan die 
extra produktiemiddelen te komen. Blijven wij van deze 
veronderstelling uitgaan, dan zou hij al twee arbeiders 
nodig hebben, om van de dagelijks toegeëigende meer
waarde als een arbeider te kunnen leven, d.w.z. zijn 
noodzakelijke behoeften te kunnen bevredigen. In dat 
geval zou alleen maar levensonderhoud het doel van zijn 
produktie zijn, niet vermeerdering van de rijkdom, maar 
dat laatste is wel verondersteld bij de kapitalistische pro
duktie. Om nu dubbel zo goed te kunnen leven als een 
gewone arbeider en de helft van de geproduceerde meer
waarde in kapitaal terug te veranderen, zou hij tegelijker
tijd met het getal arbeiders het minimum voorgeschoten 
kapitaal moeten verachtvoudigen. Weliswaar kan hij ook 
zelf, net als zijn arbeider, direkt met eigen hand meedoen 
in het produktieproces, maar dan is hij slechts een mid
dending tussen een kapitalist en een arbeider, een 'kleine 
baas'. Een bepaalde hoogte van de kapitalistische produk
tie brengt mee, dat de kapitalist de hele tijd, die hij als 
kapitalist, dus als gepersonifieerd kapitaal funktioneert, 
gebruikt om zich vreemde arbeid toe te eigenen en te 
kontroleren en de produkten van deze arbeid te verkopen. 
De verandering van de meester-handwerker in een kapita
list probeerde men in het middeleeuwse gildewezen daar
door kunstmatig te verhinderen, dat men het aantal arbei
ders, die bij één meester werk vonden, tot een zeer gering 
maximum beperkte. De geld- en warenbezitter werd pas 
echt een kapitalist, toen de voor de produktie voorgescho
ten minimale som ver boven het middeleeuwse maximum 
uitkwam. Hier wordt, net als in de natuurwetenschap, de 
juistheid van de wet, die Hegel in zijn logika ontdekte, 
bewezen, dat puur kwantitatieve veranderingen op een 
bepaald punt in kwalitatieve verschillen omslaan. Het 
minimum van de waardesom, waarover de enkele geld- en 
warenbezitter moet beschikken, om zich als kapitalist te 
ontpoppen, wisselt op de verschillende ontwikkelingsni
veaus van de kapitalistische produktie en is, bij een be
paald niveau verschillend in de verschillende produk
tiesferen, al naar hun bijzondere technische voorwaarden. 

M Bepaalde produktiesferen vragen reeds in het begin van de 
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M kapitalistische produktie een minimum aan kapitaal, dat 
zo groot is dat een enkel individu het niet in zijn zak heeft. 
Dit leidt dan deels tot staatssubsidies aan zulke privaat
personen ( ... ), deels tot de vorming van maatschappijen 
met een wettelijk monopolie voor het voeren van bedrij
ven in bepaalde takken van industrie en handel (' die 
Gesellschaft Monopolia' noemt Martin Luther dergelijke 
instituten), de voorlopers van de moderne aandelenmaat-

M schappijen. 
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MENSEN- EN BURGERRECHTEN 

Wie Marx' analyse en kritiek van de mensenrechten wil 
verstaan, zal zich allereerst moeten verdiepen in de betekenis 
van de burgerlijke revolutie, maar vooral ook in de grenzen 
ervan. De burgerlijke revolutie heeft om zo te zeggen een 
halfslachtige vrijheid en een formele. gelijkheid voortge
bracht, die halverwege blijven steken en de burger veroorde
len tot een onoverwinnelijke ambivalentie. Om tot begrip 
hiervan te komen is het wellicht het beste uit te gaan van een 
tekst van Jean Jacques Rousseau, waarin Marx de abstraktie 
van de burgerlijke mens als citoyen, als staatsburger, helder 
en klaar zag uitgedrukt. De tekst luidt aldus: 

'Wie het durft te ondernemen om een volk een rechtsorde 
te geven, moet zich in staat voelen om zo te zeggen de 
menselijke natuur te veranderen, ieder individu dat in 
zichzelf een volmaakt geheel en eenzaam is, tot een onder
deel te transformeren van een groter geheel, waarvan dit 
individu in zekere zin zijn leven en zijn zijn ontvangt, een 
partiële en morele existentie in de plaats van zijn fysieke 
en onafhankelijke existentie te stellen. Hij moet aan de 
mens zijn eigen krachten (ses forces propres) ontnemen 
om hem er krachten voor terug te geven, die hem vreemd 
zijn en waarvan hij alleen gebruik kan maken met hulp van 
een ander.' 

Wij zien, hoe de politieke rechtsorde vervreemdend inwerkt 
op de oorspronkelijke en eigenlijke mens, die naar zijn eigen 
wezen en vanuit zijn forces propres een egoïstisch, op zich
zelf aangewezen, zelfgenoegzaam wezen is. Het is bekend, 
hoezeer Rousseau zijn hele leven onder die vervreemding 
door de kultuur heeft geleden, om er toch om redenen van 
rationaliteit steeds weer, in zekere zin tegen zijn natuur in, 
voor te kiezen. Marx maakt ons duidelijk, dat in deze visie 
op de natuurlijke mens, als wilde solitaire, als egoïst, als op 
zichzelf staand zelfgenoegzaam wezen, zich reeds de bour
geois, zoals hij onder de oude verhoudingen kennelijk ge-
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groeid was, aanmeldde. 
Rousseau heeft deze bourgeois geïdealiseerd als de mens, 
zijn romantiek richtte zich vooral op de schone innerlijkheid 
van deze solitaire figuur, die zijn geluk in zichzelf vindt, 
want op aarde vindt de ziel geen voeding; in zijn eigen 
innerlijk komt de ziel tot klaarheid, haar enige vreugde is het 
gesprek met zichzelf. Marx doorzag dit romantisme van de 
ziel als de idealistische projektie van de burgerlijke mens, 
zoals deze zichzelf sinds de renaissance als subjekt van de 
geschiedenis ontdekt heeft. Er ligt echter bij Rousseau een 
rouwfloers over, omdat Jean Jacques diep onder het ver
.vreemdende en knechtende effekt van het burgerlijk drijven 
en jagen lijdt. De bourgeois heeft door de revolutionaire aktie 
die hij ontketende alle idyllische feodale verhoudingen en 
geborgenheid biedende korporaties vernietigd: gebleven is 
het naakte eigenbelang en de kont ante betaling, zoals Marx 
in het Kommunistisch Manifest zegt. Dat is dan de vroeg-ne
gentiende- eeuwse bezegeling van de vervreemding, waaron
der Jean Jacques reeds een halve eeuw eerder lijdt. Toch 
voelde Rousseau, dat deze romantische verheerlijking van de 
zogenaamde natuurlijke mens een machteloze reaktie is, al 
kan hij zijn verlangen en gevoelen in die richting niet over
winnen. Zijn parool is toch niet, zoals ten onrechte gesteld 
wordt, retour à la nature. Als het puntje bij het paaltje komt, 
is Rousseau toch ook weer een rationele idealist en ons citaat 
spreekt daarvan. De natuurlijke mens moet veranderd wor
den, hem moeten zijn eigen krachten 'ontnomen worden'. 
Kortom: een sociale en morele, een politiek-ideële persoon 
wordt om redenen van rationaliteit geprojekteerd en die per
soon heet de citoyen. En zo betekent de politieke emancipatie 
van de franse revolutie, als doorbraak van de tendenties die 
bij Rousseau tot de bovenbedoelde denkbeelden leidden, de 
reduktie van de mens, enerzijds tot een mede-lid van de 
burgerlijke maatschappij, tot het egoïstische en onafhankelij
ke individu, dat Rousseau romantisch idealiseerde maar dat 
er in werkelijkheid komt uit te zien als de bourgeois satisfait, 
en anderzijds tot de citoyen of staatsburger, een niet-egoïsti
sche, zeer idealistische, het algemeen welzijn dienende per
soon van hoog moreel niveau. 

Rousseau schept ons twee mensbeelden, die alle twee een 
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ideaaltype vertegenwoordigen. Enerzijds de natuurlijke 
mens, zoals hij door de natuur geschapen zou zijn en die voor 
zichzelf leeft, luisterend naar de stem van zijn eigen ziel, 
anderzijds de mens als citoyen, wiens ik opgaat in het grote 
ik van de gemeenschap en wiens hele voelen, denken en 
handelen draait om het middelpunt van het volk. Beide typen 
zijn projekties vanuit Rousseau's afkeer tegen de burgerlijke 
mens enerzijds en de kultuur, de instituties en de staat ander
zijds. Marx echter doorzag, dat op deze wijze de bourgeois 
zijn alibi vindt enerzijds in de schone innerlijkheid der zuive
re ziel, anderzijds in het hoge ideaal der politiek-morele 
persoon, terwijl de beide typen ook nog elkaars aanvulling en 
in zoverre elkaars rechtvaardiging zijn. Van hieruit laat zich 
zijn kritiek op de rechten van de mens en de burger verstaan. 
De revolutie van 1789-1814 dost zich afwisselend als ro
meinse republiek en als romeins keizerrijk uit. De revolutie 
ging gepaard met wat Marx noemt 'wereldhistorische doden
bezweringen'. Carnille Desmoulins, Danton, Robespierre, 
St. Just, en Napoleon treden in romeinse kostuums op en 
drukken zich in romeinse frasen uit. Die dodenopwekking in 
de revolutie dient ertoe de nieuwe strijd te verheerlijken, niet 
de oude te parodiëren, maar om de gegeven opgave in de 
fantasie te overdrijven, om de geest van de revolutie terug te 
vinden, maar niet om haar spook te laten rondwaren. Men 
wil plechtig demonstreren, dat het waarachtig om de vesti
ging van de rechten van de méns, de ware mens, de mens van 
alle tijden, de ideële mens, gaat. De derde stand is niets, 
maar wordt álles. Deze geest der revolutie, getooid met een 
schoon antiek-demokratisch aureool, is niet alleen een farce, 
niet alleen bedrog en zelfbedrog; hij is ook in zijn fantasti
sche overdrijving een drijfkracht in de geschiedenis. In feite 
hebben de franse revolutionairen in hun fraaie uitdossing, de 
opgave van hun tijd opgelost: ze hebben de moderne burger
lijke maatschappij vorm gegeven, zij ontketenden de bour
geoise dynamiek, ze braken de feodale bodem in stukken, 
maaiden de feodale koppen af. Napoleon schiep de voor
waarden in Frankrijk voor de vrije konkurrentie, voor de 
uitbuiting van de verkavelde grondeigendom, voor de ontke
tening van de industriële produktiekracht van de franse natie 
en buiten Frankrijk heeft hij overal de feodale vormen en 
instituties weggevaagd om zo aan de burgerlijke revolutie 
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een adekwate vormgeving op het Europese kontinent te ver
schaffen. Als dit eenmaal geschied is, verdwijnen de gekos
tumeerde Romeinen en treedt de bourgeois in naakte gedaan
te naar voren. Dan is het uit met het heroïsche zelfbedrog, 
met de hartstocht voor idealen, met de dodenbezweringen. 
En toch - de geest van de revolutie is niet dood, al sluimert 
hij. 

Bruno Bauer stelde, dat de zuivere idee van de revolutie door 
de onkritische massa was bedorven. Dat is goed hegeliaans: 
de zaak op zijn kop. Het is ongehoord, zegt Marx: voorzover 
de revolutie niet alleen wortelde in de derde, maar ook in de 
vierde stand, die zich al begon aan te melden, heeft deze 
revolutie - vooral in zijn tweede fase 1792-94: de zg. révolu
tion de I 'Égalité - de socialistische en kommunistische ge
dachte gevoed en is ver uitgegaan boven haar bourgeoise 
beperkingen tot ondernemersvrijheid, eigendomsrecht en pri
vatisering der religie. Zij heeft een socialistisch-humanisti
sche inhoud naar voren gebracht en die met kracht van 
konsekwentie aan de orde gesteld. De géést van de revolutie, 
voorzover die op deze wortels stoelt, is een levende geest, 
die reeds in 1789 in de Cercle Social zich uitsprak en ook in 
Babeuf en straks in 1830 weer in Buonarotti. 
In de driekleur zit ook al een flink stuk rood! Dat 'rood' is 
echter de revolutie juist voorzover zijn geest wordt zuiver 
gehouden, omdat zij in de massa van de vierde stand wortelt. 
Er is geen sprake van dat de zuivere idee, de geest door de 
massa is bedorven. Voorzover hij bedorven is, vindt dat zijn 
oorzaak in het feit, dat de zich emanciperende burger ge
noodzaakt is een ekonomische winst-maatschappij te stichten 
onder bescherming van de staat. Van daaruit moeten de 
mensenrechten op hun ideologische gehalte getoetst worden. 

Wij geven een paar voorbeelden van deze ideologische test. 
De revolutie beperkt de vrijheid tot politieke emancipatie. 
Als het censuskiesrecht is opgeheven, dan is de zege over 
eigendom en geldrijkdom behaald. Inderdaad was de census 
de laatste politieke vorm om de privaateigendom politiek te 
erkennen. Maar is het verschil tussen arm en rijk opgeheven 
als het politiek is opgeheven? Zo worden ook de verschillen 
in geboorte, stand, ontwikkeling, vorming en beroep opgehe-
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ven, want niemand wordt vanwege één van deze zaken bui
ten de deelname aan de volkssouvereiniteit gehouden. De 
verschillen blijven echter bestaan, al verklaa~t de staat ze 
politiek voor irrelevant. De staat ontleent zijn algemeenheid 
juist aan de feitelijke erkenning van deze verschillen, die 
voor hem zelf irrelevant zijn en daardoor praktisch juist 
ongehinderd en onaangevochten kunnen doorbestaan. Is 
daarom de politieke emancipatie verwerpelijk? Neen, zij is 
een vooruitgang, maar zij is niet de ménselijke bevrijding, 
waartoe haar de plechtige verklaring der rechten van de méns 
wil proklameren! 
Een ander voorbeeld: de vrijheid. Waarin bestaat de vrij
heid? De vrijheid, volgens de Constitution van 1791, bestaat 
erin, alles te kunnen doen wat een ander niet schaadt.· Dit 
vrijheidsbegrip is kennelijk bepaald door een visie op de 
mens als afgezonderd, zelfgenoegzaam individu. De vrijheid 
is niet gebouwd op de verbondenheid van de mensen, maar 
op hun wederzijdse isolatie. De praktische toepassing ervan 
is: de vrijheid tot privé-eigendom. Die vrijheid houdt, vol
gens de Constitution van 1793 in, dat men over zijn bezit 
naar believen mag beschikken en zijn goederen en inkomsten 
mag genieten. Naar believen, naar eigen willekeur, à son gré 
- zonder rekening te houden met andere mensen. De andere 
mens is alleen maar de grens, de beperking van mijn vrijheid. 
Er is geen betrekking tussen de mensen. De ander is niet de 
verwerkelijking, maar eerder het einde van mijn vrijheid. En 
de zaak van de eigendom is een private zaak, dat wil zeggen: 
hij staat buiten de politiek. De staat beschermt alleen maar de 
rechten van de burger. De veiligheid, die hij biedt (en op 
sûreté hebben de burgers recht), gaat niet boven het egoïsme 
uit, beteugelt het niet, damt het niet in; integendeel: de 
veiligheid beveiligt het egoïsme. De mensenrechten overstij
gen dus wezenlijk de rechten van de egoïstische bourgeois 
niet. Hun plechtige afkondiging beveiligt veeleer de bour
geois in zijn zelfgenoegzaamheid en egoïsme. De maatschap
pij is een uiterlijk raam, dat de zelfstandige individuen omvat 
en dat ze beperkt in hun oorspronkelijke zelfstandigheid. 
Maar een andere band, dan de behoefte, het privé-belang, de 
bewaring van hun eigendom en beveiliging van hun egoïsti
sche persoon hebben ze niet. De mens is van nature een 
zelfgenoegzame nomade. Door deze burgerlijk-ideologische 
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druk op de mensenrechten, kwam het er in de franse revolutie 
niet toe, dat de mens van de eigendom werd bevrijd (onteige
ning werd op grond van het recht op vrijheid afgewezen!), 
maar wel kreeg hij eigendomsrecht. Hij werd ook niet bevrijd 
van onderneming en bedrijf, maar kreeg ondernemingsvrij
heid. Zo werd in de plechtige mensenrechten door zelfbedrog 
de hele industriële maatschappij, de algemene konkurrentie 
en de zelfvervreemding van het individualisme gesanktio
neerd. Het geheel blijft steken in de emancipatie van het 
zelfgenoegzame individu uit de kollektiviteit van de feodale 
korporaties, zodat het atomistische ego van de bourgeois 
eruit voortvloeit. Waar het in de geschiedenis om gaat - en 
wat in de ware geest van de revolutie vanuit de vierde stand 
ook beoogd wordt - is: de emancipatie van allen uit welke 
vorm van klassenmaatschappij dan ook. 

Alle kondities van het egoïstische, materiële leven blijven 
eenvoudig bestaan, maar buiten de politieke sfeer, in de 
privé-sfeer van de burgerlijke maatschappij, die geen maat
schappij is, maar een verzameling atomen. De mens gaat 
hierin een dubbel leven leiden, het leven in het politieke 
gemenebest als citoyen, daar is hij een sociaal wezen, en het 
leven in de burgerlijke maatschappij, waarin hij als privé
persoon, als egoïst, als eigen-geluk-zoeker aktief is. In de 
eerste sfeer is de mens onwerkelijk, maar waar; in de tweede 
sfeer is hij werkelijk, maar onwaar. Hij is een werkel.ijke 
mens in de gestalte van een egoïst. Hij is een ware mens in de 
gestalte van een valse abstraktie. De geest van de revolutie 
kan alleen gered worden, als de werkelijke mens deze ware 
mens in zich terugneemt. Alleen door de ambivalentie van de 
burgerlijke maatschappij te overwinnen, alleen door de citoy
en terug te nemen in de bourgeois kan de menselijke bevrij
ding worden volbracht. De forces propres immers van de 
mens zijn niet de egoïstische en op zichzelf gerichte krachten 
van de mens, maar zij zijn maatschappelijke krachten. De 
mens is geen gespleten zoön politikon dat willend en niet 
willend zich tot een sociaal kontrakt gedwongen ziet maar 
vanuit zijn natuur: een arbeidend, sociaal wezen - en daarom 
zijn zijn eigen krachten maatschappelijke krachten. 

De mens moet ophouden zijn maatschappelijke krachten van 
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zichzelf af te scheiden in de vorm van politieke kracht. 
Zeker, de citoyen was goeddeels een frase, toch werkte zijn 
beeld kritisch. Voor de citoyen is de mens voor de mens een 
mens, voor de bourgeois is de mens voor de mens een wolf. 
In die ambivalentie zijn ook de mensenrechten begrepen. Zij 
hebben enerzijds een klassebeperking, waardoor zij boven de 
bourgeois en zijn maatschappij, die geen maatschappij is, 
niet uitkomen. Anderzijds bevatten zij ideeën, die alle voor
gaande ideeën te bovengaan. Die ideeën kunnen de toestand 
van de wereld niet veranderen, want ideeën kunnen niets 
uitvoeren, niets doen. Voor de uitvoering van ideeën zijn 
mensen nodig. Maar toep.: deze ideeën gaan dan wel de 
toestan<;l van de wereld niet te boven, zij gaan toch alle 
ideeën van de oude wereldtoestanden te boven en het zijn ook 
ideeën omtrent een nieuwe toestand der wereld! 
Voorzover zij deze inhoud hebben, grijpen ze op de toekomst 
vooruit en zijn ze nog niet uitgewerkt. Inderdaad: de veilig
heid (la sûreté), het recht van verzet (la résistance à l'oppres
sion) en de vrijheid (la liberté) zijn door de eigendom be
grensd en beperkt, ja vallen bij tijden geheel en al aan hen ten 
offer - maar daarom moeten wij veiligheid, verzet en vrijheid 
niet afwijzen! Marx wil deze rechten juist tegen de eigendom 
in het veld brengen. Vanuit de vrijheid moet de privé-eigen
dom worden aangevallen. Liberté in plaats van propriété! 
Zulke eisen worden gesteld als de spiritualistische citoyen uit 
de hemel van de politieke staat terugkeert op de aarde van de 
burgerlijke maatschappij. 

Van belang zijn dan vooral de strijdrechten, bijv. vergader
vrijheid, koalitievrijheid, persvrijheid en de verzetsrechten 
van de werkers tegen uitbuiting en onderdrukking, bijv. 
stakingsvrijheid, recht van organisatie. In het programma 
van het socialisme gaan deze rechten, als uitbuiting en onder
drukking ten einde zijn, over in de vorm van recht tot zakelij
ke, praktische en ingrijpende kritiek ten bate van de socialis
tische opbouw, binnen de speelruimte van de solidariteit. 
Solidariteit betekent, dat de mens geen egoïstisch individu is, 
maar een socialistische mens, die zijn forces propres in 
sociaal-politieke krachten heeft veranderd. De citoyen is uit 
het abstrakt-morele, vaag-algemene Jenseits teruggekeerd in 
de maatschappelijke mensheid op aarde. ÇJodsdienstvrijheid 
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kan dan ook niet meer betekenen, dat de keuze van de religie 
uit de staalkaart der denominaties een privaatzaak is zonder 
politiek-sociaal belang, maar dat de religie als vervreemding 
van de droom-van-een-zaak en als verspilling van de revolu
tionaire kracht aan het Jenseits wordt opgeheven - en de 
werkelijke mens zelf de waarheid dient in de praxis, de 
citoyen van de toekomst aktief is in de aardse, in de materiële 
verhoudingen. Samenvattend: het mensenrecht in het kapita
lisme is: het recht van verzet, en in het socialisme: het recht 
van kritiek. Dat veronderstelt derhalve geen autoritair socia
lisme, maar een socialisme als georganiseerde mondigheid. 
Door het openbreken van de oude produktieverhoudingen in 
de richting van vrije konkurrentie, open markt, vrije onder
neming en recht van het zoeken van eigen geluk, dachten de 
franse revolutionairen op te breken naar nieuwe kusten. Zij 
deden die dingen vanuit een hartstocht tot vooruitgang. Zo 
dachten zij alle onderdrukking af te schaffen. Marx doorziet 
hier alle ideologie; hij laat zich niets wijsmaken. Maar toch 
maakt hij niet de fout dit streven alleen maar te bezien vanuit 
de ontoereikendheid van het resultaat en het misbruik dat van 
deze geest is gemaakt. Hij neemt de passie, die gericht is op 
totale vrijheid, ernstig. De géést gaat de beperkte inhoud te 
boven. 
Deze geest moet leiden tot de socialistische-proletarische 
revolutie, of deze geest faalt en gaat te loor. Er is geen 
humaan bestand, dat gegarandeerd als oogst reeds is binnen
gehaald. Vrijheid is geen gegeven zaak. Als de allegorische, 
morele persoon, die de citoyen is volgens de filosofie der 
franse revolutie, is teruggekeerd uit zijn hemel in de maat
schappij en zijn vrijheid niet langer verslingert aan een ab
strakte algemeenheid, maar indraagt in de materiële ge
schiedenis der mensen, hij zijn eigenlijke krachten als een 
maatschappelijke kracht heeft ontdekt, hij vol civiele courage 
handelt in de praxis en zich, zonodig, verzet tegen oppressie, 
dan zullen vrijheid, gelijkheid en broederschap niet langer 
idealen zijn, nog minder frasen of parolen, maar motieven 
van levende mensen, die hun vrijheid niet begrensd weten 
door de anderen, maar die met elkaar in koöperatie en kom
munikatie zich verheffen boven de bittere materiële nood
zaak om van daaruit de sprong in het rijk der vrijheid te 
wagen. 
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Citaten 

M De volmaakte politieke staat is naar zijn wezen het leven 
als menselijke soort in tegenstelling tot zijn materiële 
leven. 
Alle voorwaarden van dit egoïstische leven blijven buiten 
de sfeer van de staat in de burgerlijke maatschappij be
staan, maar wel als eigenschappen van de burgerlijke 
maatschappij. Waar de politieke staat zijn ware, uiteinde
lijke vormgeving heeft bereikt, daar leidt de mens niet 
alleen in gedachten, in zijn bewustzijn, maar ook in de 
werkelijkheid, in het leven een dubbel leven, een hemels. 
en een aards, het leven in een politiek gemenebest, waarin 
hij als een gemeenschapswezen geldt, en het leven in de 
burgerlijke maatschappij, waarin hij als privé-mens aktief 
is, die andere mensen als middel gebruikt, zichzelf tot 
middel laat omlaaghalen en die tot speelbal van vreemde 
machten wordt. De politieke staat verhoudt zich even 
spiritualistisch tot de burgerlijke maatschappij als de he
mel tot de aarde. Hij staat in dezelfde tegenstelling tot 
haar, hij overwint haar op dezelfde wijze·als de religie de 
beperktheid van de profane wereld, dwz. doordat hij haar 
omgekeerd moet erkennen en bevestigen en zichzelf door 
haar moet laten beheersen. De mens in zijn meest nabije 
werkelijkheid, in de burgerlijke maatschappij, is een pro
faan wezen. Hier, waar hij een werkelijk individu voor 
zichzelf en anderen is, is hij een onware verschijning. In 
de staat echter, waar de mens als een soort-wezen geldt, is 
hij het imaginaire lid van een ingebeelde souvereiniteit, is 
hij van zijn werkelijke individuele leven beroofd en van 
een onwerkelijke algemeenheid vervuld. 

Zur Judenfrage I, 
(MEW 1, p. 354-355). 

De politieke revolutie, die deze heersersmacht omver
wierp en de staatsaangelegenheden verhief tot aangele
genheden van het volk, en die de politieke staat als alge
mene aangelegenheid, dwz. als werkelijke staat konstitu
eerde, maakte noodzakelijkerwijs een einde aan alle stan
den, korporaties, gilden en privileges, die evenzovele 

M bewijzen van de scheiding van het volk van zijn gemene-
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M best waren. De politieke revolutie hief daarmee het poli
tieke karakter van de burgerlijke maatschappij op. Zij 
loste de burgerlijke maatschappij op in haar eenvoudige 
bestanddelen, enerzijds in de individuen, anderzijds in de 
materiële en geestelijke elementen, die de levensinhoud, 
de burgerlijke situatie van deze individuen vormen. Zij 
ontketende de politieke geest, die a.h.w. in de verschil
lende sloppen van de feodale maatschappij verdeeld, ver
spreid en weggelopen was, zij haalde hem bijeen uit deze 
verstrooiing, zij bevrijdde hem uit zijn vermenging met 
het burgerlijke leven en konstitueerde hem als de sfeer van 
het gemenebest, de algemene volks aangelegenheid in ide
ale onafhankelijkheid van die bijzondere elementen van 
het burgerlijk leven. De bepaalde levensaktiviteit en de 
bepaalde levenssituaties zakten af tot een alleen maar 
individuele betekenis. Zij vormden niet meer de algemene 
verhouding van het individu tot het staatsgeheel. De pu
blieke aangelegenheid als zodanig werd veeleer tot de 
algemene aangelegenheid van ieder individu en de poli
tieke funktie werd tot zijn algemene funktie. 

Alleen was de voleindiging van het idealisme meteen de 
voleindiging van het materialisme van de burgerlijke 
maatschappij. De afwerping van het politieke juk was 
meteen de afwerping van de ketenen, waaraan de egoïsti
sche geest van de burgerlijke maatschappij gebonden lag. 
De politieke emancipatie was meteen de emancipatie van 
de burgerlijke maatschappij uit de politiek, uit zelfs maar 
de schijn van een algemene inhoud! De feodale maat
schappij was ontbonden in haar grond, in de mens. Maar 
in de mens, zoals deze werkelijk haar grond was, in de 
egoïstische mens. 

Deze mens, het lid der burgerlijke maatschappij, is nu de 
basis, de voorwaarde van de politieke staat. Hij is door de 
staat als zodanig (als egoïst, t.S.) erkend in de mensen
rechten. De vrijheid van de egoïstische mens en de erken
ning van deze vrijheid is echter veeleer de erkenning van 
de teugelloze beweging van de geestelijke en materiële 

M elementen, die zijn levensinhoud vormen. 
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M De mens werd daarom niet van de religie bevrijd, maar 
kreeg religievrijheid. Hij werd niet van de eigendom be
vrijd, maar hij kreeg eigendomsvrijheid. Hij werd niet van 
het egoïsme van de onderneming bevrijd, maar hij kreeg 
ondernemings vrijheid. 
De konstitutie van de politieke staat en de ontbinding van 
de burgerlijke maatschappij in onafhankelijke individuen 
- wier verhouding het recht is, zoals de verhouding van de 
stand- en gildemensen het privilege was - voltrekt zich in 
één en dezelfde aktie. De mens, zoals hij lid is van de 
burgerlijke maatschappij, de onpolitieke mens, gaat on
vermijdelijk de natuurlijke mens lijken. De droits des 
hommes lijken de droits natureis, want de zelfbewuste 
aktiviteit koncentreert zich op de politieke akt. De egoïsti
sche mens is het passieve, het aldus aangetroffen resultaat 
der ontbonden maatschappij, voorwerp van de onmiddel
lijke zekerheid,dus een natuurlijk voorwerp. De politieke 
revolutie ontbindt het burgerlijke leven in zijn bestandde
len, zonder deze bestanddelen zelf te revolutioneren en 
aan kritiek te onderwerpen. Zij verhoudt zich tot de bur
gerlijke maatschappij, tot de wereld van de behoefte, van 
de arbeid, van de privé-belangen, van het privaatrecht, als 
tot het fundament van haar bestaan, als tot een niet verder 
gefundeerde voorwaarde, dus als tot haar natuurlijke ba
sis. Tenslotte geldt de mens, zoals hij lid van de burgerlij
ke maatschappij is, als de eigenlijke mens, als de homme 
in onderscheiding van de citoyen, omdat hij de mens in 
zijn zinnelijke individuele meest direkte existentie is, ter
wijl de politieke mens alleen maar een geabstraheerde, 
kunstmatige mens is, de mens als een allegorische, more
le persoon. De werkelijke mens wordt in de gestalte van 
het egoïstische individu, de ware mens in de gestalte van 
de abstrakte citoyen erkend.( ... ) 

Alle emancipatie is terugvoering van de menselijke we
reld, de verhoudingen op de mens zelf. 
De politieke emancipatie is de reductie van de mens, 
enerzijds op het lid van de burgerlijke maatschappij, op 
het egoïstische, onafhankelijke individu, anderzijds op de 
staatsburger, op de morele persoon. 

M Pas als de werkelijke individuele mens de abstrakte staats-
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M burger in zich terugneemt en als individueel mens in zijn 
empirisch leven, in zijn individuele arbeid, in zijn indivi
duele verhoudingen, een soortwezen (Gattungswesen) ge
worden is, pas als de mens zijn 'forces propres' als sociale 
krachten herkend en georganiseerd heeft en dusdoende de 
maatschappelijke kracht niet meer in de gestalte van poli
tieke kracht vari zichzelf scheidt, pas dan is de menselijke 
emancipatie volbracht. 

Zur Judenfrage I 
(MEW 1, 368-370). 

(Te vergelijken met deze tekst is K. Marx und F. Engels, Die 
H. Familie, Kap. VI. 3e. (Kritische Schlacht gegen die 
Franz. Revolution; MEW 2, p. 125 v. v.) 

In het fragment van de onderstaande redevoering van 
Friedrich Engels, gehouden in Elberfeld in 1845, wijst 
Engels de mogelijkheid aan, door het realiseren van de 
mensenrechten aan de moderne Heloten (= oorspr. Spar
taanse staatsslaaf, hier: uitgebuite), de gewelddadige en 
bloedige omwenteling te voorkomen. Geheel anders dan 
men vaak zegt, is de onvermijdelijkheid van de sociale 
revolutie voor Engels geen grond zich passief op te stellen 
en het geweld en de bloedigheid voor lief te nemen, maar 
een grond, de citoyen in de burger terug te nemen en van 
het egoïsme zich los te maken, opdat ook de heloot een 
menselijke levenssituatie krijgt. Zo alleen kan het geweld 
voorkomen worden. De zinnen waarin Engels kort de 
mensenrechten onder woorden brengt, heb ik laten kursi
veren. Kortom, de onvermijdelijkheid is een grond tot 
aktiviteit in de richting van humanisering der levensom
standigheden. Het stuk getuigt van een edele ontkenning 
der echtheid van het burgerlijke levensgeluk.) 

Zijn deze konklusies juist, mijne Heren, dan is de sociale 
revolutie en het praktische kommunisme het onvermijde
lijk resultaat van onze bestaande verhoudingen -, dan 
zullen wij ons voor alles met de maatregelen moeten 
bezighouqen, waardoor wij een gewelddadige en bloedige 
omwenteling van de sociale toestanden kunnen voorko-

M men. En dan is er maar één middel, de vreedzame invoe-
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M ring of althans voorbereiding van het kommunisme. Als 
wij dus de bloedige oplossing van het sociale probleem 
niet willen, als wij de dagelijks groter wordende tegenstel
ling tussen de ontwikkeling en de levenssituatie van onze 
proletariërs niet willen laten stijgen tot die hoogte waarop, 
naar al onze ervaring omtrent de menselijke natuur leert, 
het brutale geweld, de vertwijfeling en de wraakgierigheid 
deze tegenstelling zullen oplossen, dan, mijne Heren, 
moeten wij ons ernstig en onbevangen met de sociale 
vraag bezighouden; dan is het een aangelegen zaak, het 
onze bij te dragen tot vermenselijking van de situatie der 
moderne heloten. En als misschien sommigen van u het zo 
voorkomt, dat de verheffing van de totnogtoe vernederde 
klassen niet zonder een verlaging van zijn eigen levenssi
tuatie zou kunnen worden verwezenlijkt, dan moge men 
bedenken, dat het erom gaat zó een levenssituatie voor 
alle mensen te scheppen,dat een ieder zijn menselijke 
natuur vrij ontwikkelen kan, met zijn naaste in een mense
lijke verhouding leven kan en zich niet hoeft bang te 
maken voor een gewelddadige ondermijning en bedrei
ging van zijn levenssituatie; dan moge men verder beden
ken, dat, hetgeen enkelingen moeten opofferen, niet hun 
echte menselijke levensvreugde is, maar slechts de door 
onze slechte toestanden voortgebrachte schijn van levens
genieting, iets derhalve, dat tegen de eigen geest en het 
eigen hart van hem ingaat, die zich nu in deze schijnbare 
voorrechten verheugt. Het waarachtig menselijk leven 
met al zijn voorwaarden en behoeften willen wij (kommu
nisten t.S.) helemaal niet verstoren, integendeel: wij wil
len het juist werkelijk tot stand brengen. En als u, ook 
afgezien van deze dingen, alleen maar eens goed wilt 
bedenken, waarop onze huidige toestand in zijn konse
kwentie moet uitlopen, in wat voor een labyrinth van 
tegenstellingen en wanorde deze ons brengt -, dan, mijne 
Heren, zult u het zeker de moeite waard vinden, de sociale 
vraag ernstig en grondig te bestudeten. En als ik u daartoe 
de stoot kan geven, dan is het doel van mijn voordracht 

M geheel en al bereikt. 
F. Engels, Zwei Reden in Elberfeld (11) 

(MEW 2, p. 556-557). 
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REVOLUTIE EN GEWELD 

De grote ontdekking van Marx en Engels is de wetmatigheid, 
die te onderkennen valt in de sociale werkelijkheid en haar 
ontwikkeling. Op grond van deze ontdekking wordt het mo
gelijk de politiek als een wetenschap te bestuderen en ook te 
bedrijven. Deze wetenschap heeft als methode de materialis
tische dialektiek. Maar, zoals Marx en Engels in het alge
meen zeer geboeid zijn door de burgerlijke revolutie, is het 
de natuurwetenschap, die door haar inzicht in de noodwen
digheid der natuur de opbloei van de techniek heeft mogelijk 
gemaakt en die daardoor de bourgeois op de troon van zijn 
heerschappij heeft gebracht, is het de natuurwetenschap als 
machtsmiddel die het grote voorbeeld is van deze wetenschap 
der maatschappelijke ontwikkeling. Marx en Engels willen 
de wetenschappelijke kennis, die tot beheersbaarheid en ver
andering leidt, van de natuur uitbreiden tot de geschiedenis. 
Zij zijn daarbij geheel in de lijn van de moderne wetenschap
pelijke ontwikkeling. Was het niet Bacon (1561-1626) die 
van de wijsbegeerte als kennis van de natuur zei, dat zij niet 
diende tot het genot van de beschouwing der natuur, maar tot 
het nut van de beheersing ervan. Hij was dan ook een even 
fervent bestrijder van waandenkbeelden, als Descartes 
(1596-1650) die streefde naar 'idées claires et distinctes' en 
die in zijn 'Discours de la méthode' (§§ 61 en 62) als het 
ware het program van de moderne natuurwetenschap als 
machtsinstrument van de opkomende burgerij formuleerde, 
met deze woorden: 
'Het is mij ( ... ) duidelijk geworden, dat kennis van groot nut 
kan zijn voor het leven en dat er in plaats van de abstrakte 
filosofie die men in scholen onderwijst, een praktische filo
sofie mogelijk is, die, voordat ze ons van de kracht en de 
werkingen van het vuur, het water, de lucht, de sterren, de 
hemelen, en alle andere lichamen waardoor wij omringd zijn, 
even duidelijke kennis verschaft als die welke wij hebben van 
de verschillende vaardigheden van onze ambachtslieden, het 
ons mogelijk maakt hiervan op dezelfde wijze gebruik te 
maken voor al datgene, waarvoor ze geschikt zijn, en wij zo 

138 



als het ware heer en meester der natuur zouden kunnen 
worden.' (Vertaling Th. Verbeek, Boom, Meppel 1977, p. 
96 v.). 

De burgerlijke natuurwetenschap heeft dit program uitge
voerd: de bourgeois is inderdaad de heer en bezitter van de 
natuur geworden. De vraag is, of het mogelijk is om het 
natuurwetenschappelijk gezichtspunt over te dragen op een 
ander objekt, namelijk de geschiedenis. De geschiedenis 
wordt immers gemaakt door bewuste, willende, handelende 
mensen en men kan dan ook op dit gebied van wetmatigheid, 
zelfs van onvermijdelijkheid en noodwendigheid spreken, 
zonder te kort te doen aan de vrijheid van de mens. Het 
schijnt op het eerste gezicht wel, dat deze vrijheid een sterk 
moment van willekeur brengt, waardoor een strenge wetma
tigheid wordt uitgesloten. De natuur hebben de mensen niet 
zelf gemaakt, de geschiedenis wel, heeft Vico gezegd en 
Marx weet het want hij citeert hem in 'het Kapitaal' (MEW 
23, 393). 

De grote ontdekking van Marx en Engels is: het wetenschap
pelijke, dat betekent voor hen: het materialistische inzicht in 
de sociale, de historische wetmatigheid. Daarmee is niet 
gezegd, dat zij de eersten zouden zijn geweest, die naar een 
ontwikkelingshypothese op het gebied der mensengeschiede
nis hebben gezocht. Dat deden voor hen reeds Kant en - op 
grandioze wijze - Hegel. Zij hebben zich ten deze levenslang 
leerlingen van het duitse idealisme geweten. Zij claimden 
alleen de eer het op de voeten te hebben gezet! Laten wij 
luisteren naar Kant in zijn 'Ideen zu einer allgemeinen Ge
schichte in weltbürgerlicher Absicht'. Wat je metafysisch 
ook voor begrip van wilsvrijheid vormt, de menselijke han
delingen, als verschijningen van deze wil, worden als een 
natuurgegeven door algemene wetten bepaald. Kant verwijst 
daarbij naar de statistiek, die bewijst dat het enkele geval 
toevallig en willekeurig is, maar de vele gevallen zijn dat 
niet, zij vertonen een algemene samenhang en verifieerbare 
tendenties. Kant zoekt nu in het genoemde artikel naar een 
leidraad aan de hand waarvan hij de 'Naturabsicht' (het 
natuurdoel) van de geschiedenis kan zoeken en vinden. Hij 
ziet de individuen, in de willekeur van hun persoonlijke 
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doelstellingen bevangen, toch meewerken aan deze 'Natur
absicht'. Dat doel is een rechtvaardige burgerlijke konstitu
tie, die de natuurlijke begaafdheid van de mens tot volle 
ontplooiing laat komen. Dat moet in de maatschappij gebeu
ren, want alleen daar kan de aanleg van de mens tot 'Ver
nunft' volledig ontwikkeld worden. De mens heeft een anta
gonisme in zijn natuur: de ungesellige Geselligkeit, d.w.z. 
de onmaatschappelijke maatschappelijkheid. Wij worden 
hier aan RoussellU herinnerd. Dit antagonisme is het middel 
waarvan de natuur zich bedient om haar doel te bereiken 
tegen de willekeur der individuen in of juist door deze wille
keur heen. De mens wil eendracht, maar de natuur weet 
beter, wat voor de soort goed is: zij wil tweedracht. De mens 
wil gemakkelijk en vergenoegd leven, de natuur wil echter, 
dat hij uit zijn traagheid en luie vergenoegzaamheid komt en 
zich in arbeid en zorgen stort. En zo bereikt de natuur haar 
doel met de mens, al is hij ook een 'krom hout'. Je kunt de 
geschiedenis van de menselijke soort in het groot als de 
voltrekking van een verborgen plan der natuur zien, die een 
volkomen 'Staatsverfassung' tot stand wil brengen, waaron
der alle natuurlijke talenten van de mens tot ontwikkeling 
kunnen komen. Heb je van dit doel en de middelen ertoe, die 
de natuur aanwendt, kennis, dan kun je dit schone tijdstip der 
vervulling in zijn komst bespoedigen. Aldus Kant! Wij zien 
dus dat Kant Marx en Engels is voorgegaan met het stellen 
van een ontwikkelingshypothese, een leidraad tot het begrij
pen van het 'natuurdoel' der geschiedenis. Kants idealen zijn 
nog geheel en al die van de opkomende burgerij. Toch 
vertolkte hij, in 'idealistische' voorstellingen, de gedaante 
van een wetmatigheid, die kansen biedt tot doelgericht han
delen (en niet noodlottig mag worden verstaan), op het ge
bied van de geschiedenis en wel als resultaat van antagonisti
sche bedoelingen onder en ook in de handelende mensen. 
Marx en Engels wijzen het idealisme erin af; zij willen niet 
spreken van een 'Naturabsicht'. Maar de gedachte van het 
inzicht in de wetmatigheid als mogelijkheid om doelgericht 
te handelen, nemen zij over. Marx heeft dat eens heel mooi 
uitgedrukt door te zeggen: je kunt de versteende sociale 
verhoudingen aan het dansen brengen, door hun de eigen 
dialektische melodie voor te spelen (MEW 1, 381). Ook de 
gedachte dat het een antagonisme is dat middel en motor der 
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ontwikkeling is, vinden wij bij Marx en Engels terug. Alleen 
is het niet de tegenstelling tussen individuele, luie gemak
zucht en sociale, arbeidzame redelijkheid in de mens (in 
wezen de tegenstelling tussen de bourgeois en de citoyen!), 
maar die tussen de klassen, tussen kapitalist en arbeider, 
tussen bourgeois en proletariër die volgens hen de geschiede
nis voortstuwt. Overigens zijn de beide tegenstellingen, hoe 
verschillend ook, niet zonder analogie! 

De gedachte van Kant, dat de mensen onbewust de wetmatig
heid der ontwikkeling realiseren, vinden wij bij Marx' grote 
voorganger en leermeester terug. Hegel zag in de idee van 
een wetmatige ontwikkeling in de geschiedenis de noodzake
lijke voorwaarde voor de studie van de geschiedenis als een 
wetenschap. Men kan niet aan de oppervlakte van de harts
tochten en zwakten der individuen blijven staan. En de wille
keur van de elkaar weerstrevende wilsuitingen der enkelin
gen kan men geen vrijheid noemen. Er is historisch en 
filosofisch maar één willen echt interessant en dat is de wil 
die door het inzicht in de noodwendigheid der ontwikkeling 
wordt gedragen. De willekeur van de enkele wilsuitingen, 
van de hartstochten en zwakten van de individuen wordt 
meegenomen in de stroom van deze noodwendigheid. De 
geschiedenis leidt tot een heel ander doel dan de enkelingen 
vanuit hun beperkte zicht beogen. Wel verwerkelijkt het 
algemene zich door het bijzondere heen, maar zonder dat dit 
bijzondere zich daarvan bewust is. De geest maakt van een 
list gebruik om de hartstochten voor zich te laten werken. De 
individuen worden gebruikt, geofferd en prijsgegeven, want 
het bijzondere is te gering tegenover het algemene. De idee 
gaat souverein zijn gang en betaalt het tribuut van het bestaan 
en de vergankelijkheid niet uit eigen middelen, maar uit de 
hartstochten der individuen. Zo wordt de enkele wil, de 
bijzonderheid van deze en gene hartstochten, ingebouwd in 
de grote algemeenheid van de noodwendigheid der histori
sche ontwikkeling. In deze dialektisch-idealistische pansofie 
vindt alles zijn plaats, generaals en revolutionairen, konser
vatieven en vernieuwers, artiesten en filisters, want het pro
ces van de Vernunft neemt alles in zich op. Alleen de absolu
te geest vermag de dialektiek der tegendelen, achteraf, nader
hand, te overzien. Maar deze geest is een spekulatief princi-
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pe, los van en boven de praxis uit. Van onderen op, in de 
praxis, is de list van de geest niet te doorzien en het individu 
wordt zich niet bewust van zijn rol in het geheel. Marx en 
Engels hebben van Hegel de gedachte overgenomen, dat de 
geschiedenis geen hoop feiten, geen verzameling van inge
beelde akties, geen willekeurige volgorde van gegevenheden 
is. Maar zij hebben het spekulatieve van Hegel overwonnen. 
Voor hen is het niet de voorgegeven idee van een zelfbewust
wordingsproces van de Vernunft, die de geschiedenis tot 
geschiedenis maakt. Zij blijven niet staan bij een achteraf 
beschouwen van deze ontwikkelingsgang vanuit zijn goede 
afloop. Marx is het met Vico eens: de mensengeschiedenis 
onderscheidt zich daardoor van de natuurgeschiedenis , dat 
wij de ene zelf gemaakt hebben en de andere niet (MEW 23, 
393). 
Geschiedenis speelt zich volgens hem dus niet boven onze 
hoofden af, maar wij maken haar zelf. Maar niet in wille
keur! Er is wel degelijk een wetmatigheid, een bewegingswet 
der geschiedenis, waarmee een verklaring kan worden gege
ven van de maatschappelijke vormen en hun opeenvolging, 
niet een beschouwende interpretatie, maar een praktische 
verklaring, van waaruit een doelgericht handelen, een plan
matig werken in de geschiedenis mogelijk wordt. De ge
schiedenis heeft geen ideëel doel, dat zich spekulatief vol
trekt, maar wel heerst er een wetmatigheid in, die kenbaar is 
voor het menselijk verstand, zodat de mens die, zichzelf 
producerende, geschiedenis maakt aan die geschiedenis zin 
en doel geven kan. Maar dat is nog te luxueus en te vrijblij
vend geformuleerd: de mens is een materieel wezen en alleen 
als wij hem als zodanig verstaan kunnen wij zicht krijgen op 
de geschiedenis: de zelfproduktie van de mens begint bij de 
voorziening in voedsel, kleding en onderdak - tot welke 
hoogte zij-ook stijgen mag en stijgen zal! Bij Marx is de géést 
eerder een list van de materie, dan dat de geest door een list 
van honger en hartstocht, die uit het materiële voortkomen, 
zou gebruik maken! 

Het wordt hoog tijd, dat wij de bewegingswet van de ge
schiedenis, zoals Marx die werken zag, formuleren. Wij 
doen dit aan de hand van een beroemde passage uit de Kritik 
der politischen Okonomie. In het voorwoord tot dit geschrift 
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vermeldt Marx wat de leidraad van zijn analyse is geweest. 
'In de maatschappelijke produktie van hun leven gaan de 
mensen bepaalde, noodzakelijke verhoudingen, die niet van 
hun wil afhankelijk zijn, aan, produktieverhoudingen, die 
overeenkomen met een bepaalde trap van ontwikkeling waar
op hun materiële produktiekrachten zich bevinden. De totali
teit van deze produktieverhoudingen vormt de ekonomische 
struktuur van deze maatschappij, de reële basis, waarop zich 
een juridische en politieke bovenbouw verheft en waarmee 
bepaalde maatschappelijke bewustzijnsvormen overeenko
men. De produktiewijze van het materiële leven bepaalt het 
sociale, politieke en geestelijke levensproces in het alge
meen. Het is niet het bewustzijn van de mensen, dat hun zijn, 
maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn, dat hun bewust
zijn bepaalt. Op een bepaald niveau van hun ontwikkeling 
raken de materiële produktiekrachten van de maatschappij in 
strijd met de gegeven produktieverhoudingen of, wat et al
leen maar een juridische uitdrukking voor is, met de eigen
domsverhoudingen, waarbinnen zij zich tot dan toe hebben 
bewogen. Uit vormen die de produktiekrachten tot ontwikke
ling brengen slaan deze verhoudingen om in belemmeringen. 
Dan treedt er een tijdperk van sociale revolutie in. Met de 
verandering van de ekonomische grondslag wentelt de hele 
enorme bovenbouw langzaam of snel om.' Daarmee is de 
bewegingswet van de geschiedenis geformuleerd. Wij kun
nen er voorlopig een paar konklusies uit trekken. 
De sociale revolutie is een maatschappelijke gebeurtenis, die 
voortkomt uit een wetmatigheid in de geschiedenis zelf. De 
oorzaken, die er uiteindelijk toe leiden, liggen in de dialekti
sche wisselwerking tussen produktiekrachten en produk
tieverhoudingen. Onder produktiekrachten zijn te verstaan de 
werktuigen en instrumenten, die de mensen voortbrengen bij 
het regelen van hun stofwisseling met de natuur en de metho
den, de kennis en arbeidsvormen, waarmee de vervolmaking 
van deze arbeidsmiddelen verbonden is. Onder de produk
tieverhoudingen wordt verstaan de verhoudingen, waaronder 
de mensen leven en in hun levensonderhoud voorzien en die 
verregaand worden bepaald door de omstandigheid dat de 
produktiemiddelen aan een bepaalde klasse behoren. 
Deze eigendomsverhoudingen worden steeds meer tot een 
belemmering voor de volle ontplooiing van de produk-
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tiekrachten, terwijl Marx ervan uitgaat dat de expansie van 
die krachten niet is tegen te houden. Een maatschappijvorm 
zal altijd het volle vermogen van de produktiekrachten ont
plooien voor hij daaraan bezwijkt. Doordat deze vorm steeds 
meer een belemmering gaat vormen voor de produktieve 
inhoud, ontstaat er een 'tendentie', waaronder Marx verstaat 
een kunstmatig verhinderde ontwikkeling. Door stuwing van 
de ontwikkelingsstroom en door verhinderende afdamming 
neemt de tendentie in hevigheid toe en leidt tot het kritieke 
moment, waarop de doorbraak volgt, de explosie. De mate
riële bestaansvoorwaarden van nieuwe, veranderde verhou
dingen en dus ook van een nieuw bewustzijn inzake politiek, 
recht, ethiek groeien in de schoot van het oude. Het is als bij 
een geboorte: de vrucht wordt uitgedreven omdat de omstan
digheden in de baarmoeder haar onstuitbare groei beginnen te 
belemmeren en de vrucht in haar groei door die omstandighe
den heenbreekt. Wij zullen Marx op zijn minst moeten toege
ven, dat wij ook na honderd jaar geen plausibeler verklaring 
hebben gevonden voor de afwisseling van de verschillende 
maatschappijvormen: oergemeenschap, slavernij, feodalis
me, kapitalisme en socialisme. Het moment van doorbraak
het eigenlijk revolutionaire moment - mag op de ene plaats 
vroeger en op de andere plaats later of helemaal nog niet zijn 
gekomen: de richting van het proces, daar gaat het Marx 
wezenlijk om en om het steeds snellere ritme ervan, dat 
veroorzaakt wordt door het toenemende tempo van de ont
wikkeling der produktiekrachten. Het is van belang te zien, 
dat het geweld van de revolutie veroorzaakt wordt door de 
ontlading van een steeds meer toegenomen spanning; het is 
de doorbraak van een stuwing, het plotseling doorzetten van 
een tendentie. De bestaansvormen worden te eng voor wat er 
in groeide. Zo wordt het geweld de geboortehelpster van de 
toekomst, die in het verleden is gegroeid. 
Het is duidelijk, dat in deze visie ontwikkeling verstaan 
wordt als een dialektiek van evolutie en revolutie, van konti
nuïteit en diskontinuïteit. In zekere zin verloopt de ontwikke
ling van de produktiekrachten regelmatig, althans zonder die 
ontzettende schokken waarmee de maatschappelijke ontwik
keling gepaard gaat. Men kan ook wel van bi jv. technische 
revolutie spreken, maar wij hebben dan toch met een losser 
gebruik van de term te doen, eigenlijk met een wijze van 
spreken. 
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Zeker kan men de uitvinding van het vuur een technische 
revolutie noemen. Niet voor niets wordt de herinnering eraan 
in de mythe van Marx' geliefde heilige, Prometheus, be
waard. Hij zou door beweging voor het eerst vuur gemaakt 
hebben. Zo is ook het wiel een omwenteling! En - Engels 
heeft het zo gezegd met veel esprit - het is ook een revolutie, 
als men van het vuur (via water en wiel) weer beweging 
maakt: de stoommachine. Een ware revolutie, in de letterlij
ke zin van een terug-wenteling: van beweging naar vuur en 
vandaar terug naar beweging. Maar het is een spiraliserende 
terugbeweging, de negatie der negatie ligt op hoger niveau. 
Toch wordt deze uitvinding eigenlijk pas revolutionair door 
het effekt van de verhoging der produktiekracht, die ze te
weeg brengt en die leidt tot het exploderen van de sociaal po
litieke verhoudingen. Overigens moeten wij - volgens Marx 
- goed beseffen, dat dergelijke uitvindingen nooit het werk 
van een individu zijn. Hij vergelijkt technologische ontwik
keling met de geschiedenis van de biologische evolutie (à la 
Darwin): ook daar worden in de loop van het proces organen 
voor het leven van plant en dier gevormd, een soort produk
tiemiddelen. Op vergelijkbare wijze moeten wij naar de ge
schiedenis kijken, waarin de mens produktieve organen 
schept. De principes van de stoommachine werden al in de 
oudheid gevonden - men was zuiver theoretisch op de ge
dachte gekomen, maar arbeidskrachten waren goedkoop: het 
kwam niet tot een 'uitvinding'. Dat gebeurt pas in de moder
ne tijd, als de materiële voorwaarden rijp zijn voor de uitvin
ding, die dan ook niet uitblijft. Toen John Wyatt in 1735 zijn 
spinmachine en daarmee de industriële revolutie van de acht
tiende eeuw aankondigde, vermeldde hij met geen woord, 
dat de machine in plaats van door een man evengoed door 
een ezel kon worden aangedreven. Zijn program luidde: een 
machine om zonder vingers te spinnen. Toch viel de rol aan 
de ezel toe! En als er niettemin een arbeider aan werd gezet, 
vervult die een onwaardige ezelsrol, eerder dan dat van de 
ezel het omgekeerde zou kunnen worden gezegd (MEW 23, 
392). 

Hoe dan ook, het diskontinue, het revolutionaire zit niet in de 
ontwikkeling van de produktiekrachten als zodanig, maar in 
de werking die ervan uitgaat op de maatschappelijke verhou-
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dingen. Het revolutionaire moment in het ontwikkelingspro
ces is 'ruckartig', plotseling, gaat met geweld gepaard (al
thans meestal); kortom het is een uiterst pijnlijke en ook 
kritieke fase. De geboorte kan een miskraam worden. Geen 
wonder, dat altijd weer wordt gezegd: liever evolutie! Maar 
Marx heeft wel aangetoond, dat juist het verzet tegen veran
dering, de handhaving van de bestaande verhoudingen in de 
produktie, in de eigendom, de voorwaarden schept waaron
der de ontwikkeling een diskontinu, revolutionair en geweld
dadig moment krijgt! De revolutionaire tendentie ontstaat 
door de kunstmatige verhindering van de ontwikkeling. De 
verhoudingen slaan daarom in belemmeringen om, OI'ndat de 
heersende klasse de voor haar gunstige bestaande verhoudin
gen, mede ook door politieke machtsuitoefening, tracht te 
handhaven. Vandaar het woord van Marx aan het slot van 
Das Elend der Philosophie: 'Slechts bij een orde van zaken, 
waarbij er geen klassen en geen klassentegenstelling meer is, 
zullen de maatschappelijke evoluties ophouden politieke re
voluties te zijn'. De richting van het proces wijst dus naar een 
overwinnen van het revolutionaire stadium in een klassenloze 
maatschappij. Wij vinden bij Marx niet de lust aan de revolu
tie als destruktieve kracht. Zij is een onvermijdelijk over
gangsstadium van de ontwikkeling onder bourgeoise verhou
dingen. De voorgeschiedenis der mensheid is er door geka
rakteriseerd. Als de geschiedenis begint is de revolutie over
bodig. 

Samenvattend kunnen wij zeggen: revolutie is een wetmatig
heid in de ekonomische ontwikkeling zoals deze in de moder
ne maatschappij plaatsvindt. Marx noemt haar een 'naturge
mässe Entwicklungsphase' en die kun je niet overslaan, nog 
minder kun je die wegdekreteren! Daarmee is nogmaals de 
vraag naar het determinisme bij Marx aan de orde. Marx en 
Engels waren zich bewust, dat de historische wetmatigheid 
niet aan natuurnoodwendigheid kan worden gelijkgesteld; bij 
alle overeenkomst blijft het verschil, dat de mensen hun 
eigen geschiedenis maken. De vraag echter is: hoe? Zij 
maken de geschiedenis niet door de willekeur van een x-aan
tal grillige wilsuitingen van individuen, al zou men de ge
schiedenis kunnen zien als de resultante van al die tegenstrij
dige handelingen. Zo op zichzelf, vanuit een abstrakte 'vrij-
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heid' kan men over de mens in de geschiedenis niet spreken. 
Er is een wisselwerking tussen het historische proces en zijn 
wetmatigheid enerzijds en de handelende mensen daarin an
derzijds. De maatschappelijke beweging is voor Marx in 
zekere zin een natuurproces, dat door wetten wordt beheerst 
en dat niet van de wil, het bewustzijn en de bedoeling van de 
mensen afhankelijk is, maar juist omgekeerd worden hun 
bewustzijn, hun willen en hun bedoelen door dit proces 
bepaald. Dat betekent echter niet dat daardoor de menselijke 
wil en zijn inzicht en bedoelen machteloos zouden zijn. 
Integendeel: de wetmatigheid van het proces brengt de ken
nis van de wetmatigheid mee, en die kennis en dat inzicht in 
de onvermijdelijkheid maakt de mens juist vrij tot effektief 
handelen. Op deze wisselwerking van 'proces' en 'mens' 
berust het juist, dat het proletariaat een historische opgave 
heeft te vervullen; op grond namelijk van haar positie in dit 
proces heeft het die te vervullen. Zijn inzicht in de histori
sche ontwikkeling maakt het aan het proletariaat mogelijk 
door zijn aktie de historische ontwikkeling uit haar banden en 
belemmeringen vrij te maken. Daarmee voltrekt het proleta
riaat, vanuit zijn inzicht in de wetmatigheid handelend, het 
oordeel, dat de kapitalistische privaateigendom over zich 
heenhaalt. Handelend vanuit het inzicht, dat op het standpunt 
van de kapitalist mogelijk is, ontwikkelt hij steeds verder de 
grootindustrie, die de produktie steeds meer socialiseert, 
zodat er een groot, geassocieerd en steeds zelfbewuster wor
dend proletariaat ontstaat, dat op zijn beurt het kapitalisme 
ten grave zal dragen. Het kapitalisme graaft zijn eigen graf en 
brengt zijn eigen doodgravers voort. Omgekeerd geldt van 
het proletariaat, dat de dood van het kapitalisme zijn leven 
betekent. Voor het proletariaat is het doodsuur een geboorte
uur. En het proletariaat vindt zijn handelingsvrijheid in het 
inzicht, dat de ontwikkeling onvermijdelijk in deze richting 
gaat, zodat de geboorteweeën van het nieuwe kunnen worden 
verkort en verzacht door een adekwaat, 'vroedmeesterlijk' 
handelen. 

Engels heeft in zijn Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft laten zien, dat de tegenspraak tussen 
maatschappelijke produktie en kapitalistische toeëigening 
aan de dag komt als tegenstelling tussen proletariaat en bour-
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geoisie. Het is de historische taak van het proletariaat, aan 
het toenemend maatschappelijke karakter van de produktie 
gelding te verschaffen. Het proletariaat kan inderdaad het 
onvermijdelijke proces verkorten en verzachten. De ekono
mische ontwikkeling zet steeds meer de eigendomsverhou
dingen onder druk, maar deze verhoudingen, in het belang 
van de heersende klasse, worden door deze kunstmatig door 
politieke dwang in stand gehouden. Daarom neemt de explo
sieve spanning steeds meer toe tot op het moment waarop zij 
zich wel ontladen moet. Het proletariaat kan op dit moment 
vooruitgrijpen - inzicht in de wetmatigheid van het proces 
geeft hem de vrijheid, hier verzachtend en verkortend op te 
treden. 
Het proletariaat doet dit door de macht in de staat te grijpen; 
de sociale revolutie maakt hij tot politieke revolutie. De staat 
heeft in de loop van het proces namelijk voortdurend meer 
ekonomische macht in zich gebundeld, omdat de staatseigen
dom aan produktiemiddelen onder kapitalistische voorwaar
den steeds toeneemt en de staat ook steeds meer tot bewaken 
van en ingrijpen in de ekonomie genoopt wordt. M. a. w.: de 
staat, zolang hij in handen is van de heersende klasse, zal van 
die macht gebruik maken om de bestaande eigendomsver
houdingen kunstmatig in stand te houden. 
Grijpt het proletariaat de staatsmacht, dan kunnen de aard en 
het karakter van de produktiekrachten, die zich totnogtoe 
zonder en tegen de mens in hebben doorgezet, onderkend, 
erkend en gerespekteerd worden. De produktie kan uit de 
anarchie worden gehaald en de krachten ervan gericht op de 
ontplooiing van mens en maatschappij: van sociale mens en 
menselijke maatschappij. De planmatige ontwikkeling die 
dan is mogelijk gemaakt, maakt de gewelddadigheid van een 
revolutie overbodig. 

Wezenlijk voor de socialistische revolutie is dus de verande
ring van de produktieverhoudingen onder druk van de zich 
ontplooiende produktiekrachten. Of dit vreedzaam of niet 
vreedzaam geschiedt, is niet wezenlijk. Het geweld behoort 
niet tot het wezen van de revolutie en is er ook niet onvermij
delijk mee verbonden, tenzij men onder 'geweld' ook zou 
verstaan het belemmerend karakter van de verhoudingen, de 
knellende band van de privaateigendom en alles wat dat aan 
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machtsuitoefening en dwang meebrengt. Tegenwoordig spre
ken wij dan van 'struktureel geweld', niet zonder recht. En 
het is inderdaad dit voorafgaande 'geweld' dat de evolutie 
onvermijdelijk tot revolutie maakt. De ironie daarbij is, dat 
zij die de bestaande verhoudingen willen handhaven de ideo
logie van , 'vreedzame evolutie' plegen te verkondigen:- nu, 

,die ideologie zelf is een versluierende weerspiegeling en zo 
ook weer een bevordering juist van dat 'strukturele geweld'! 
Maar Marx heeft de term 'struktureel geweld' niet gebruikt, 
al kende hij de zaak die erdoor wordt aangeduid maar al te 
goed. Het gaat ons erom of in Marx' visie het gebruik van 
geweld door de revolutionaire klasse tegen haar vijanden 
onvermijdelijk en dus essentieel voor de revolutie is, ja of 
neen. Ons antwoord is 'neen' - en wij willen trachten aan te 
tonen, dat dit antwoord juist is. 
Eén beroemde uitspraak van Marx is: 'Het geweld is de 
geboortehelper van elke oude maatschappij, die zwanger 
gaat van een nieuwe' (MEW 23, 779). Die zin slaat in het 
verband waarin hij voorkomt bij Marx op het geweld waar
mee in de geschiedenis de oorspronkelijke akkumulatie (de 
oorspronkelijke onteigening van grond en andere produk
tiemiddelen uit handen van de producenten in handen van de 
bourgeois) heeft plaatsgevonden. Nauwelijks iets is zo ge
welddadig als bijv. de hollandse koloniale ekonomie in de 
17e eeuw: haar geschiedenis is een onvergelijkelijk schilderij 
van verraad, omkoperij, sluipmoord en laaghartigheid. De 
oorspronkelijke toeëigening heeft plaats met gebruik van de 
staatsmacht waarin het geweld van de maatschappij gekon
centreerd en georganiseerd wordt en met dat geweld wordt de 
overgang van het feodalisme naar het kapitalisme geforceerd 
en verkort. In de geschriften van de veertiger en vijftiger 
jaren konden Marx en Engels zich het niet anders denken dan 
dat de proletarische revolutie ook gewelddadig zou moeten 
verlopen. Zowel de revolutie van 1789 als die van 1848 
waren in dat opzicht duidelijke voorbeelden: zonder straatge
vecht en barrikadenstrijd zou het niet gaan. En het is juist het 
politieke karakter, dat de omwenteling moet aannemen, om
dat het geweldsinstrument van de heersende klasse, de staat, 
moet worden bemachtigd, waardoor de revolutie onvermijde
lijk gewelddadig schijnt te moeten worden. 
Dit wordt klassiek uitgedrukt in het Kommunistisch Manifest 
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(van dec. 1847 - jan. 1848): 'De politieke macht in de 
eigenlijke zin is het georganiseerde geweld van een klasse tot 
onderdrukking van een andere. Als het proletariaat zich in de 
strijd tegen de bourgeoisie noodzakelijkerwijs tot een klasse 
verenigt en door een revolutie zich tot heersende klasse 
maakt en als heersende klasse met machtsmiddelen (geweld
dadig) de oude produktieverhoudingen (dus de privaateigen
dom) opheft, (-) dan heft deze klasse daarmee zichzelf als 
klasse op'. 
Pas dan is ' geweldloosheid ' mogelijk! Het geweld van de 
revolutie zit in haar politiek karakter en treedt op in de fase 
waarin de macht over de staat wordt veroverd. Dit geweld is 
tegengeweld tegen het georganiseerde geweld van de staat. 
Het zou overbodig zijn als de staat geen koncentratie en 
organisatie van de burgerlijke onderdrukking was. Maar dit 
is hij wel en dan wordt de klassenstrijd in een bepaalde fase 
tot totale revolutie. Men behoeft zich niet te verwonderen 
zegt Marx in 'Das Elend der Philosophie', dat een maat
schappij die op de klassentegenstelling is gebouwd uitloopt 
op de brutale tegenspraak, op de botsing van man tegen man 
als laatste oplossing. En zeg dan niet, dat de revolutie uitslui
tend een sociale beweging kan blijven en geen politieke 
beweging behoeft te worden. Integendeel, zij sluit die in en 
omgekeerd is er geen politieke beweging, die niet ook sociaal 
is. Het schijnt, dat deze - op zichzelf onweersprekelijke -
gedachtengang elke mogelijkheid van vreedzame revolutie te 
niet doet. Het is dan ook geen wonder, dat Marx in het 
Kommunistisch Manifest het tot de eerlijkheid en openheid, 
die kommunisten kenmerkt, rekent, dat zij er geen geheim 
van maken dat hun doelen alleen kunnen worden bereikt door 
de gewelddadige omverwerping van alle huidige maatschap
pijordening. 

Toch worden de opvattingen van Marx en Engels in de 
zestiger en zeventiger jaren anders: zij gaan vooral politiek 
ook andere mogelijkheden zien. Over één ding echter kan 
geen verschil van mening zijn: men moet zich geen enkele 
illusie maken over de uitbuitende klasse. Zij zal alles doen 
om haar rijkdom en macht te handhaven, tegen alles in. In 
1871 geeft Marx een interview aan een korrespondent van 
The World, die hem vraagt naar de doelstellingen van de 
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Internationale, die ervan verdacht wordt met een samenzwe
ring achter de Kommune van Parijs te hebben gezeten. 'De 
bedoeling van deze vereniging is de emancipatie van de 
arbeidersklasse door verovering van de politieke macht' ant
woordt Marx, en de toepassing van deze politieke macht ter 
verwerkelijking van haar doelen. (-) Maar de internationale 
associatie dikteert daarbij geen bepaalde vorm van de poli
tieke beweging; zij verlangt alleen, dat deze beweging op één 
en hetzelfde doel gericht is. (-) In elk deel der wereld doen 
zich bijzondere aspekten van het probleem voor, de arbeiders 
houden daar rekening mee en zetten zich op hun eigen wijze 
voor de oplossing ervan in. De verenigingen van de arbeiders 
kunnen niet tot op het laatste detail in New Castle en in 
Barcelona, in Londen en Berlijn absoluut identiek zijn. In 
Engeland bijv. staat voor de arbeidersklasse de weg open, 
hoe zij haar politieke macht ontwikkelen wil. Een opstand 
zou daar een domheid zijn, daar men er door vreedzame 
agitatie sneller en zekerder zijn doel kan bereiken. In Frank
rijk schijnt het grote getal van onderdrukkingswetten en het 
dodelijk antagonisme tussen de klassen een gewelddadige 
oplossing van de sociale strijd noodzakelijk te maken. Of zo 
een oplossing gekozen wordt, is zaak van de arbeidersklasse 
van dit land'. De verslaggever stelt iets verder in het gesprek, 
dat de oplossing in Engeland zou kunnen worden bereikt 
zonder de gewelddadige middelen der revolutie en wel via de 
weg van de vorming ener meerderheid, die de arbeiderse
mancipatie voorstaat. Daarop antwoordt Marx: 'Ik ben in dit 
opzicht niet zo optimistisch als u. De Engelse bourgeoisie 
heeft zich altijd bereid getoond, het oordeel van de meerder
heid aan te nemen, zolang zij zelf het monopolie bij de 
verkiezingen bezit. Maar weest u overtuigd, zodra zij in 
vragen, die voor haar van levensbelang zijn, in de minder
heid zal zijn, zullen wij ons voor een nieuwe oorlog van 
slavenhouders gesteld zien'. De konklusie uit deze tekst moet 
wel zijn, dat Marx inderdaad vermoedt, dat het mogelijk is in 
Engeland voor de arbeiders politieke macht te veroveren door 
het bereiken van een meerderheidspositie, al maakt hij zich 
niet wijs dat de bourgeois klasse zich bij het verlies van haar 
politieke macht zal neerleggen. Op dat moment zal er een 
slavenhoudersoorlog, dus: een proslavery rebellion (een op
stand van de slavenhouders, zoals die in Amerika leidde tot 
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de burgeroorlog van 1861-1865) uitbreken. Marx ziet het dus 
zo, dat dan de burgerklasse de opstand, de rebellie en daar
mee het geweld zal doen losbreken. Dit is althans de wijze 
waarop Engels in 1886 deze woorden van Marx heeft geïnter
preteerd in zijn voorwoord voor de Engelse uitgave van het 
Kapitaal. De problematiek, die uit deze analyse van Marx 
voortkomt is duidelijk. De arbeidersklasse over de meerder
heid in de staat beschikkend, beschikt nu formeel over de 
legitieme geweldsmiddelen, maar dat wil nog niet zeggen dat 
zij er in feite over beschikt en dat zij die beschikking, als ze 
die heeft, kan effektueren omdat de machts-, dwang- en 

. geweldsmiddelen van de staat niet zijn afgestemd op het doel 
waartoe zij nu moeten dienen. Hele stukken van de uitvoe
rende en rechtsprekende, de militaire en politionele macht 
zullen wellicht aan de kant der rebellie staan. En dan leidt de 
situatie of tot een burgerlijke putsch, waardoor de revolutie 
toch nog wordt gesmoord, óf tot een burgeroorlog. De vreed
zame weg der revolutie kan zo heel goed toch in geweld 
eindigen. Het zijn echter in dit geval niet de proletariërs die 
van opstandig geweld kunnen worden beschuldigd. De arbei
dersklasse heeft de legitimiteit aan haar kant. Zij heeft niet de 
hefboom van het geweld gebruikt. Zij heeft haar politieke 
strijd demokratisch gewonnen. Maar nu wordt haar geweld 
aangedaan! Ook in Den Haag heeft Marx op 15 september 
1872 soortgelijke dingen gezegd op het daar gehouden Kon
gres van de Internationale. De tekst vindt de lezer onder de 
hierna volgende citaten. 

Dit betekent niet, dat Marx op het standpunt stond, dat de 
proletarische klasse van het gebruik van geweld in de revolu
tie kon afzien. Met name op het 'Kontinent' van Europa zag 
Marx dit als onmogelijk. Hij schrijft op 12 april 1871 aan zijn 
vriend Ludwig Kugelmann in Hannover, dat het onmogelijk 
is de bureaukratisch-militaire machinerie van de staat een
voudig over te nemen, maar dat het noodzakelijk is haar ook 
stuk te breken en dat is de voorwaarde van elke volksrevolu
tie op het kontinent . 

. Hier zoekt hij ook de fout van de Kommune van Parijs, die 
uit goedmoedigheid - omdat zij de burgeroorlog niet wilde 
beginnen - niet naar Versailles is opgetrokken. Marx blijft 
dus van mening, dat het proletariaat niet moet afzien van zijn 
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recht op gewelddadig verzet en verweer, maar wel ziet hij 
met name in Engeland en Amerika mogelijkheden van een 
vreedzame politieke machtsovername (Hij ziet die niet op het 
Kontinent, wellicht met uitzondering van Nederland). Daar
om formuleert hij het op 21 september 1871 op het Londense 
kongres van de Internationale aldus: 
'Wij moeten tegenover de regeringen verklaren: wij weten 
dat gij de bewapende macht zijt, die tegen de proletariërs 
gericht is; wij zullen op vreedzame wijze tegen u handelen, 
waar ons dat mogelijk zal zijn, en met de wapens, waar dat 
noodzakelijk mocht worden'. (MEW 17, 652). 
In zijn latere jaren was Engels, onder invloed van de vreedza
me ontwikkeling van de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw, nog meer irenisch gezind. Hij kon zich voor
stellen dat in parlementair ontwikkelde landen als Frankrijk 
en Amerika en Engeland de oude maatschappij op vreedzame 
wijze door de nieuwe zou worden vervangen. Maar zoiets 
van Duitsland te proklameren, waar de regering bijna al
machtig en de rijksdag bijna machteloos is, dat is het vi jge
blad voor het absolutisme wegrukken en het voor de eigen 
naaktheid binden. Dat is zijn kritiek op het sociaal-demokra
tisch programma van 1891 in Duitsland (het zg. Erfurter 
Programm). 
Engels wil alle demokratische middelen uitbuiten. Steeds 
meer hechtte hij belang aan het algemeen kiesrecht. Oor
spronkelijk zag hij daarin alleen maar een graadmeter van de 
rijpheid van de arbeidersklasse (in: Ursprung der Familie van 
1888); in het voorwoord van Zur Lage der arbeitenden Klas
se in England van 1892: een verworvenheid, die in het 
belang van de arbeidende klasse moet worden uitgebuit; in 
1894 in een brief aan de Weense Partijdag vergelijkt hij het 
met een wapen, dat in de hand van klassebewuste arbeiders 
verder draagt en zekerder treft dan het machinegeweer van 
klein kaliber in de hand van gedrilde soldaten. In het voor
woord van de Klassenkämpfe in Frankreich van 1895 schreef 
Engels, dat het kiesrecht van een middel tot afzetterij, dat het 
tot nog toe was, geworden is tot een werktuig voor de bevrijding 
der massa's, waarbij hij de betekenis van de agitatie in de 
verkiezingsstrijd en het uitbuiten van het spreekgestoelte in 
het parlement onderstreept (MEW 7, 519). Toch blijft het 
recht op revolutie het grote en eigenlijke, ja enige historische 
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recht. In de citaten geven wij een gedeelte uit het genoemde 
voorwoord, waaruit zichtbaar wordt hoe Engels over het 
geweld in de revolutie anno 1895 was gaan denken. 
Het is voor de moderne lezer van Marx en Engels van groot 
belang te bedenken, dat de beide revolutionaire denkers in 
hun jonge jaren, filosofisch gesproken, zeer humanistisch, 
misschien zelfs nog hier en daar idealistisch, althans theore
tisch, zich uitlieten, door te stellen, dat het einddoel van de 
omwenteling de bevrijding van de hele maatschappij was, 
met insluiting van de bourgeois, de kapitalist, maar dat ze 
toen tegelijkertijd veel gewelddadiger dachten over de revo
lutionaire middelen, onder de indruk als zij waren van 1848. 
Het is wel min of meer zó, dat dit abstrakt-universele huma
nisme de theoretische rechtvaardiging van deze gewelddadig
heid vormt. Naarmate zij ouder worden wordt hun humanis
me konkreter , veel meer gedrenkt in de materiële klassen
strijd en maken ze zich geen illusies meer over de bekering 
van de kapitalist. Tegelijkertijd echter zien zij meer kansen 
voor een machtsovername van de staat en geven agitatie en 
propaganda, meedoen in de parlementaire verkiezingsstrijd 
en optreden in de volksvergadering voorrang, al zien zij nooit 
af van het historische recht op revolutie. Het is niet onmoge
lijk, dat de staat een middel wordt in handen van de arbeiders
klasse om haar bevrijding door te zetten. Hier sluit dan de 
theorie van de diktatuur van het proletariaat op aan; die 
diktatuur echter moet gerealiseerd worden - dat moeten wij 
wel bedenken - in de vorm van een demokratische republiek! 

Citaten 

M (Uit het Kommunistisch Manifest) 
Op een bepaalde trap van de ontwikkeling van de produk
tie- en verkeersmiddelen kwamen de verhoudingen, waar
onder de feodale maatschappij produceerde en ruilde, de 
feodale organisatie van de landbouw en manufaktuur , met 
één woord de feodale eigendomsverhoudingen, niet meer 
overeen met de reeds ontwikkelde produktiekrachten, zij 
remden de produktie in plaats van die te bevorderen. Zij 
ve~anderden in evenzovele belemmeringen. Zij moesten 

M verbroken worden en zij werden ook verbroken. In hun 
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M plaats kwam de vrije konkurrentie met de daarbij horende 
maatschappelijke en politieke konstitutie, met de ekono
mische en politieke heerschappij der bourgeoisklasse. 
Onder onze ogen vindt een soortgelijke beweging plaats. 
De burgerlijke produktie- en verkeersverhoudingen, de 
moderne burgerlijke maatschappij, die zulke geweldige 
produktie- en verkeersmiddelen tevoorschijn heeft geto
verd, lijkt op de heksenmeester, die de onderaardse mach
ten niet meer vermag te beheersen, die hij opgeroepen 
heeft. Sinds tientallen jaren is de geschiedenis van de 
industrie en van de handel alleen nog de geschiedenis van 
de opstand van de moderne produktiekrachten tegen de 
moderne produktieverhoudingen, tegen de eigendomsver
houdingen, die de levensvoorwaarden van de bourgeois 
en van zijn heerschappij zijn. 

K. Marx und F. Engels, 
Manifest der Kommunistischen Partei I 

(MEW 4,467). 

(Uit het eerste deel van Het Kapitaal): 
De expropriatie van de direkte producenten wordt met 
niets ontziend vandalisme en onder de aandrift van de 
infaamste, smerigste, benepenste en hatelijkste hartstoch
ten voltrokken. De zelf bij elkaar gewerkte privaateigen
dom, die berust op het samengegroeid zijn van het arbei
dende, onafhankelijke individu met zijn eigen arbeids
voorwaarden, wordt verdrongen door de kapitalistische 
privaateigendom, die berust op exploitatie van vreemde 
arbeid, die echter formeel vrij heet te zijn. 
Zodra dit veranderingsproces naar diepte en omvang de 
oude maatschappij in voldoende mate heeft vervangen, 
zodra de arbeiders in proletariërs en hun arbeidsvoorwaar
den in kapitaal zijn veranderd, zodra de kapitalistische 
produktiewijze op eigen voeten staat, krijgt de verdere 
socialisering van de arbeid en de verdere verandering van 
de aarde en andere produktiemiddelen in maatschappelijk 
uitgebuite, dus gemeenschappelijke produktiemiddelen en 
dus de verdere onteigening van de privaateigendommen, 
een nieuwe vorm. Wat nu onteigend moet worden, is niet 
langer de arbeider, die door eigen werk in zijn onderhoud 

M voorziet, maar de kapitalist die zelf ve~l arbeiders exploi-
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M teert. Deze onteigening voltrekt zich door het spel der 
immanente wetten van de kapitalistische produktie zelf, 
door de centralisatie der kapitalen. Eén kapitalist slaat 
vele andere kapitalisten dood. Hand in hand met deze 
centralisatie, ofwel onteigening van vele kapitalisten door 
weinige, ontwikkèlt zich de koöperatieve vorm van het 
arbeidsproces op steeds hoger niveau, de bewuste techni
sche toepassing der wetenschap, de planmatige uitbuiting 
der aarde, de verandering van arbeidsmiddelen in midde
len. die alleen nog maar gemeenschappelijk kunnen wor
den gebruikt, de ekonomisering van alle produktiernidde
len door hun gebruik als produktiemiddelen van gekombi
neerde, sociale arbeid, de verstrikking van alle volkeren 
in het net van de wereldmarkt en daarmee het internatio
nale karakter van het kapitalistische regime. Naarmate het 
getal van de kapitaalmagnaten, die alle voordelen van dit 
veranderingsproces usurperen en monopoliseren, voortdu
rend afneemt, neemt de massa der ellende toe, de massa 
onder de druk, de knechtschap, de ontaarding, de uitbui
ting, maar ook de opstandigheid van de steeds groeiende 
arbeidersklasse die door het mechanisme van het kapita
listische produktieproces zelf wordt geschoold, verenigd 
en georganiseerd. Het kapitaalmonopolie wordt tot belem
mering van de produktiewijze, die door en onder haar is 
opgebloeid. De centralisatie van de produktiemiddelen en 
de vermaatschappelijking van de arbeid bereiken een 
punt, waarop ze zich niet meer met de kapitalistische huls 
verdragen. Deze springt uit elkaar. Het uur van de kapita
listische privaateigendom slaat. De onteigenaars worden 
zelf onteigend! 
De kapitalistische toeëigeningswijze, die uit de kapitalisti
sche produktiewijze voortkomt en dus ook de kapitalisti
sche privaateigendom, is de eerste negatie van de indivi
duele privaateigendom die gebaseerd is op eigen arbeid. 
Maar de kapitalistische produktie produceert met de nood
wendigheid van een natuurproces haar eigen negatie. Het 
is de negatie der negatie. Deze brengt niet de (oude) 
privaateigendom weer terug, maar wel echter de individu
ele eigendom op basis van de verworvenheid der kapitalis
tische era: de koöperatie en het gemeenschappelijk bezit 

M van de grond en van de produktiemiddelen die door de 
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M arbeid zelf worden geproduceerd. 
De verandering van de versplinterde privaateigendom, die 
berust op de eigen arbeid der individuen, in kapitalistische 
eigendom is natuurlijk een proces, dat veel en veel lang
duriger is, harder en moeilijker dan de verandering van de 
kapitalistische eigendom, die feitelijk reeds berust op het 
maatschappelijke produktiebedrijf, in ook maatschappelij
ke eigendom. In het eerste geval gaat het om de onteige
ning der volksmassa door weinig usurpatoren, in het twee
de geval om de onteigening van weinig usurpatoren door 
de volksmassa. 

K. Marx, Das Kapital I, 24. Kap. VII. Abschnitt. 
(MEW 23, 790-791). 

(F. Engels zegt in Die Entwicklung von der Utopie zur 
Wissenschaft van 1880 het volgende:) 
De moderne staat is, hoe ook zijn vorm is, een wezenlijk 
kapitalistische machine, staat van de kapitalisten, de ideë
le totaalkapitalist. Hoe meer produktiekrachten hij in ei
gendom neemt, des te meer wordt hij werkelijk totaalkapi
talist, des te meer staatsburgers buit hij ook uit. De arbei
ders blijven loonarbeiders, proletariërs. De kapitaalver
houding wordt niet opgeheven, zij wordt veeleer op de 
spits gedreven. De staatseigendom van de produktiekrach
ten is niet de oplossing van het konflikt, maar wel zit het 
formele middel erin, het handvat voor de oplossing. 
Deze oplossing kan slechts daarin liggen, dat de maat
schappelijke aard van de moderne produktiekrachten fei
telijk wordt erkend, dat dus de produktie-, de toeëige
nings- en ruilwijze in overeenstemming wordt gebracht 
met het maatschappelijk karakter van de produktiemidde
len. En dit kan alleen daardoor gebeuren, dat de maat
schappij open en zonder omwegen bezit neemt van de 
produktiekrachten, die immers aan elke andere leiding 

. dan de hare ontgroeid zijn. Zo wordt het maatschappelijk 
karakter van de produktiemiddelen en produkten, dat zich 
vandaag de dag nog tegen de producenten zelf keert en dat 
de produktie- en ruilwijze periodiek doorbreekt en als 
blinde natuurwet gewelddadig en vernietigend werkt, 

M door de producenten in vol bewustzijn tot gelding ge-
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M bracht en zo verandert het van een oorzaak van storing en 
van periodieke ineenstorting in de machtigste hefboom 
van de produktie zelf. 

M 

De maatschappelijk werkzame krachten werken geheel als 
natuurkrachten; blindelings, gewelddadig, vernietigend, 
zolang wij ze niet onderkennen en niet met ze rekenen. 
Hebben wij ze eenmaal leren kennen, hun richting, hun 
werking, hun effekt begrepen, dan hangt het alleen nog 
maar van ons af, ze meer en meer aan onze wil te onder
werpen en middels deze krachten onze doelstellingen te 
bereiken. En heel in het bijzonder geldt dit voor de huidi
ge geweldige produktiekrachten. (-) Als ze eenmaal in 
hun natuur zijn verstaan, kunnen ze in de handen van de 
geassocieerde producenten van demonische heersers in 
willige dienaars worden veranderd (-). Doordat de kapita
listische produktiewijze meer en meer de grote meerder
heid der bevolking in proletariërs verandert, schept ze de 
macht, die deze omwenteling, op straffe van ondergang, 
genoopt is te voltrekken. Doordat ze meer en meer in de 
richting gedrongen wordt van overbrenging van de grote 
vermaatschappelijkte produktiemiddelen in staatseigen
dom, wijst zij zelf de weg aan voor de voltrekking van de 
omwenteling. Het proletariaat grijpt de staatsmacht en 
verandert de produktiemiddelen allereerst in staatseigen
dom. Maar daarmee heft het zichzelf als proletariaat op, 
daarmee heft het alle klassenverschillen en klassentegen
stellingen op en daarmee ook de staat als staat. (-) 

(Tenslotte vat Engels het ontwikkelingsproces aldus 
samen): 
I. Middeleeuwse maatschappij: Kleine individuele pro
duktie. Produktiemiddelen geschikt voor individueel ge
bruik, dus primitief-onbeholpen, petieterig en geringe 
werking. Produktie voor de direkte verbruiker, of de pro
ducent zelf of zijn feodale heer. Alleen daar waar een 
overschot van produktie boven dit gebruik uit plaatsvindt, 
wordt dit overschot ten verkoop aangeboden en komt zo in 
het ruilproces: warenproduktie pas in ontstaansstadium; 
maar reeds nu heeft zij in zich, in kiem: de anarchie in de 
maatschappelijke produktie. 
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M 11. Kapitalistische revolutie: verandering van de industrie 
eerst door middel van de eenvoudige koöperatie en de 
manufaktuur . Koncentratie van de totnogtoe verstrooide 
produktiemiddelen in grote werkplaatsen, daarmee hun 
verandering van produktiemiddelen van de enkeling in 
maatschappelijke - een verandering, die de vorm van de 
ruil grosso modo niet raakt. De oude toeëigeningsvormen 
blijven van kracht. De kapitalist treedt op: in zijn eigen
schap als eigenaar van de produktiemiddelen eigent hij 
zich ook de produkten toe en maakt ze tot waren. De 
produktie is een maatschappelijke daad geworden: de ruil 
en daarmee de toeëigening blijven individuele daden, da
den van de enkeling: het maatschappelijke produkt wordt 
toegeëigend door de individuele kapitalist. - Dat is de 
grondtegenstelling waaruit alle tegenstellingen ontsprin
gen en die de grootindustrie open aan het licht brengt. 
A. Scheiding van de producenten van de produktiemidde

len. Veroordeling van de arbeider tot levenslange loon
arbeid. Tegenstelling van proletariaat en bourgeoisie. 

B. De wetten, die de warenproduktie beheersen komen 
steeds meer aan de dag en de werking ervan neemt toe. 
Teugelloze konkurrentiestrijd. Tegenstelling van de 
maatschappelijke organisatie in de enkele fabriek en 
de maatschappelijke anarchie in de totale produktie. 

C. Enerzijds vervolmaking van de machinerie, door de 
konkurrentie van alle fabrikanten onderling tot een 
dwingend gebod gemaakt, wat meebrengt: het steeds 
meer buiten dienst stellen van arbeiders: industriële 
reservelegers. Anderzijds grenzeloze uitbreiding van 
de produktie, eveneens een dwingende wet van de 
konkurrentie. Voor elke fabrikant. Voor beide zijden 
een ongehoorde ontwikkeling van de produktiekrach
ten. Overschot van het aanbod op de vraag, overpro
duktie, overvoering van de markten, tienjarige krises, 
storingen in de omloop: overvloed hier, van produk
tiemiddelen en produkten - overvloed daar, van werke
loze arbeiders, zonder bestaansmiddelen, maar deze 
beide hefbomen van de produktie en van de maatschap
pelijke welvaart kunnen niet bij elkaar komen, omdat 
de kapitalistische vorm van de produktie de produk-

M tiekrachten verbiedt te werken, de produkten verbiedt 
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M te cirkuleren, tenzij zij zich te voren in kapitaal zouden 
hebben veranderd: wat echter hun eigen overvloed juist 
verhindert. De tegenspraak loopt uit op onzin: de pro
duktiewijze rebelleert tegen de rui/vorm. De bourgeoi
sie is in de onbekwaamheid terecht gekomen, zodat ze 
haar eigen maatschappelijke produktiekrachten verder 
niet meer leiden kan. 

D. Gedeeltelijke erkenning van het maatschappelijke ka
rakter van de produktiekrachten, waartoe de kapitalis
ten wel genoopt zijn. Toeëigening van de grote pro
duktie- en verkeersorganisaties, eerst door naamloze 
vennootschappen (aandelen), later door trusts, tenslot
te door de staat. De bourgeoisie bewijst haar eigen 
overbodigheid als klasse: al haar maatschappelijke 
funkties worden nu vervuld door bezoldigde employés. 

lIl. Proletarische revolutie, oplossing van de tegenspraak: 
het proletariaat grijpt de publieke macht en verandert met 
deze macht de sociale produktie middelen , die aan de 
handen van de bourgeoisie ontglippen, in publiek eigen
dom. Door deze daad bevrijdt het de produktiemiddelen 
van hun kapitaalkarakter , dat ze tot nog toe hebben en 
geeft volle vrijheid aan haar maatschappelijke karakter om 
de bovenhand te krijgen. Een maatschappelijke produktie 
volgens een van te voren opgemaakt plan wordt van nu 
aan mogelijk. De ontwikkeling der produktie maakt het 
verder bestaan van verschillende maatschappelijke klas-

. sen tot een anachronisme. Naarmate de anarchie van de 
maatschappelijke produktie verdwijnt, slaapt ook de poli
tieke autoriteit van de staat in. 
De mensen, eindelijk de baas over hun eigen aard en wijze 
van vermaatschappelijking, worden daarmee tegelijkertijd 
baas over de natuur en baas over zichzelf - d.w.z. vrij. 
Deze daad, die de wereld bevrijdt, te voltrekken, is de 
historische roeping van het moderne proletariaat. De his
torische voorwaarden en daarmee het karakter ervan te 
doorgronden en zo de klasse, die tot deze aktie is geroe
pen en die nu nog onderdrukt wordt, bewust te maken van 
deze voorwaarden en het karakter ervan, is de opgave van 
het wetenschappelijke socialisme, als uitdrukking in de 

M theorie van de proletarische beweging. 
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M F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft III 

(MEW 19, 222-223, 227-228). 

(Op 15 september 1872 hield Marx een rede op het kon
gres van de Internationale in Den Haag, waar hij het 
volgende zei): 
De arbeider moet op een goede dag de politieke macht 
grijpen, om de nieuwe organisatie van de arbeid op te 
bouwen; hij moet de oude politiek, waardoor de oude 
instanties worden overeind gehouden, omverwerpen, als 
hij niet, net als de oude christenen, die dat verwaarloosd 
en veracht hebben, het hemelrijk op aarde kwijt wil raken. 
Maar wij hebben niet beweerd, dat de wegen, om tot dit 
doel te geraken, overal dezelfde zijn. 
Wij weten, dat men de instituties, de zeden en de tradities 
van de verschillende landen in aanmerking moet nemen, 
en wij loochenen niet, dat er landen zijn, zoals Amerika, 
Engeland en als wij met uw instituties beter op de hoogte 
waren, zou ik wellicht nog Holland eraan toevoegen, waar 
de arbeiders op vreedzame wijze tot hun doel kunnen 
komen. Als dat waar is, moeten wij ook erkennen, dat in 
de meeste landen van het kontinent de hefboom van onze 
revoluties het geweld moet zijn; het geweld is het, waar
aan men op zekere dag moet appelleren om de heerschap
pij van de arbeid te stichten. 

K. Marx, Rede über den Haager Kongress 
(MEW 18, 160) 

(In Zur Kritik des sozialdemokratischen Programment
wurfs 1891 vraagt Engels zich af, wat de wezenlijke pun
ten zijn voor de Duitse Partij). 
Ten eerste. Als iets vaststaat, dan is het dit, dat onze partij 
en de arbeidersklasse alleen aan de heerschappij kan ko
men onder de vorm van de demokratische republiek. Dit 
is zelfs de specifieke vorm van de diktatuur van het 
proletariaat, zoals reeds de grote franse revolutie getoond 
heeft. (-) Het feit echter, dat men in Duitsland niet eens 
open een republikeins partijprogramma mag opstellen, 
bewijst, hoe kolossaal de illusie is, als zou men daar op 

M gemoedelijk-vreedzame wijze de republiek kunnen inrich-
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M ten en niet alleen de republiek, maar de kommunistische 
maatschappij zelfs. Intussen kan men desnoods de repu
bliek nog even laten schieten. Wat er echter naar mijn 
mening per se in moet (in het program) en ook in kan, dat 
is de eis van de koncentratie van alle politieke macht in de 
handen van de volksvertegenwoordiging. 
En dat zou voorlopig voldoende zijn, als men niet verder 
kan gaan. Ten tweede. (-) Naar mijn mening kan het 
proletariaat alleen maar de vorm van de ene en ondeelbare 
republiek gebruiken (-). 

Engels, Zur Kritik des sozialdemokratischen 
Programmentwurfs 1891 (11) 

(MEW 22, 234-235) 

(Uit Friedrich Engels' Einleitung zu 'Die Klassenkämpfe 
in Frankreich', (Ausgabe 1895): 
Het algemeen kiesrecht had reeds lang in Frankrijk be
staan, was echter in opspraak gekomen door het misbruik 
dat de bonapartistische regering ervan gemaakt had. Na de 
Kommune was er geen arbeiderspartij om het te gebrui
ken. Ook in Spanje bestond het sinds de republiek, maar 
in Spanje was het regel alle serieuze oppositiepartijen van 
de verkiezingen uit te sluiten. Ook de Zwitserse ervarin
gen met het algemene stemrecht waren allesbehalve 
moedgevend voor een arbeiderspartij. De revolutionaire 
arbeiders van de romaanse landen hadden zich aange
wend, het stemrecht als een valstrik, als een instrument 
van de regeringsoplichterij te zien. In Duitsland was dat 
anders. Reeds het 'Kommunistisch Manifest' had de strijd 
om het algemeen kiesrecht en om de demokratie tot een 
der eerste en belangrijkste opgaven van het strijdbare 
proletariaat uitgeroepen, en Lasalle had dit punt weer 
opgenomen. Toen nu Bismarck zich genoopt zag, dit 
kiesrecht in te voeren als het enige middel om de volks
massa's voor zijn plannen te interesseren, maakten onze 
arbeiders direkt daarmee ernst en zonden August Bebel 
naar de eerste konstituerende rijksdag. En van die dag af 
hebben ze het kiesrecht gebruikt op een wijze, die dui
zendvoudig lonend is en die voor de. arbeiders van alle 
landen tot voorbeeld heeft gediend. Zij hebben het 

M kiesrecht, in de woorden van het franse marxistische pro-
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M gramma, transformé de moyen de duperie qu'il a été 
jusqu' ici en instrument d' émancipation - veranderd van 
een middel tot oplichting, wat het totnogtoe was, in een 
werktuig der bevrijding. En als het algemeen kiesrecht 
geen andere winst had opgeleverd, dan dat het ons gele
genheid gaf, elke drie jaar te tellen hoe sterk wij waren; 
dat het door de onverwacht snelle stijging van het stem
menaantal die regelmatig werd gekonstateerd gelijkelijk 
de zekerheid der overwinning bij de arbeiders en de schrik 
bij de tegenstanders vergrootte en zo ons beste propagan
damiddel werd; dat het ons precies informeerde zowel 
over onze eigen sterkte als over de partijen van al onze 
tegenstanders en ons daardoor een maatstaf voor de pro
portionering van onze akties leverde, als geen tweede - en 
ons voor ontijdig versagen evenzeer bewaarde als voor 
ontijdige dolle overmoed -, als dat de enige winst was, 
die wij van het stemrecht kregen, dan zou dat reeds 
ruimschoots genoeg zijn. Maar het heeft nog veel meer 
gedaan. In de verkiezingsagitatie (stembusstrijd) leverde 
het ons een middel als geen ander om met de volksmassa's 
daar, waar ze ons nog verstaan, in kontakt te komen en 
om alle partijen te dwingen hun inzichten en handelingen 
tegen onze aanvallen ten overstaan van het volk te verde
digen, bovendien opende het voor de vertegenwoordigers 
in de rijksdag een spreekgestoelte, waarop zij met heel 
andere autoriteit en vrijheid tot hun tegenstanders in het 
parlement en tot de massa's buiten konden spreken dan in 
de pers en op vergaderingen. Hun socialistenwet hielp de 
regering en de bourgeoisie weinig, want de verkiezingsa
gitatie en de socialistische redevoeringen in de rijksdag 
doorbraken die wet voortdurend. 
Met dit succes rijke gebruik van het algemene kiesrecht 
was een heel nieuwe strijdwijze van het proletariaat in 
werking getreden en deze breidde zich spoedig verder uit. 
Men kwam tot het inzicht, dat de instituties van de staat, 
waarin de heerschappij van de bourgeoisie zich organi
seert, nog meer handvatten bieden, waardoor de arbeiders
klasse deze zelfde staatsinstellingen kan bestrijden. Men 
deed mee aan verkiezingen van provinciale landdagen, 
gemeenteraden ( ... ), men betwistte de bourgeoisie elke 

M post bij welks bezetting een voldoende stuk proletariaat 
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M inspraak had. En zo geschiedde het, dat bourgeoisie en 
regering zover. kwamen, veel meer bang te zijn voor de 
wettige dan voor de onwettige aktie van de arbeiderspartij 
en voor de successen van de verkiezing veel meer dan 
voor die van de rebellie. 
Want ook hier waren er in de voorwaarden van de strijd 
wezenlijke veranderingen gekomen. De opstand in de 
oude stijl, het straatgevecht met barrikaden, dat tot 1848 
overal tot de laatste beslissing leidde, was beduidend 
verouderd. 
Laten wij er ons geen illusie over maken: een werkelijke 
overwinning van de opstand over het militaire apparaat in 
het straatgevecht, zelfs een overwinning tussen twee le
gers, behoort tot de allergrootste zeldzaamheden. Daar 
legden de opstandelingen het ook zelden op toe. Het ging 
hen er alleen om, de troepen murw te maken door morele 
invloeden, die bij de strijd tussen twee legers van twee 
oorlogvoerende landen helemaal geen of veel minder rol 
spelen. Gelukt dat, dan laat de troep het erbij zitten of de 
bevelhebbers verliezen het hoofd en de opstand overwint. 
Gelukt dat niet, dan bewijst, zelfs als er een minderheid 
van militairen is, de superioriteit van de betere uitrusting 
en scholing, van de ene leiding en het planmatig inzetten 
van de strijdkrachten en van de discipline haar deugdelijk
heid. Het hoogste, waartoe de opstand het brengen kan in 
een werkelijk taktische aktie, is het opwerpen en verdedi
gen van één barrikade volgens de regelen der kunst. We
derzijdse ondersteuning, opstelling resp. inzetten van re
serves, kortom, het samenwerken dat onontbeerlijk is wil 
men een stadswijk verdedigen of zelfs een hele grote stad, 
het in elkaar grijpen van de afzonderlijke afdelingen daar
bij zal alleen maar hoogst gebrekkig, meestal helemaal 
niet bereikbaar zijn. Koncentratie van de strijdkrachten op 
een beslissend punt valt dan vanzelf weg. Dus is de 
passieve verdediging de vorm van strijden waarop het 
gewicht moet liggen; de aanval zal zich hier en daar, maar 
slechts bij uitzondering vermannen tot eventuele uitvallen 
en aanvallen op de flank, maar zich in de regel beperken 
tot de bezetting van de stellingen die door de terugtrek
kende troep zijn verlaten. Daarbij komt nog dat de militai-

M ren beschikken over geschut en volledig uitgeruste en 
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M geoefende genietroepen, strijdmiddelen die de opstande
lingen in bijna alle gevallen missen. Geen wonder dus, dat 
zelfs de met de grootste heldenmoed gevoerde barrikaden
strijd, in Parijs juni 1848, in Wenen oktober 1848, in 
Dresden mei 1849, eindigden met de nederlaag van de 
opstand, zodra de aanvallende leiders niet geremd door 
politieke overwegingen, volgens puur militaire gezichts
punten handelden en als hun soldaten betrouwbaar bleven. 

De talrijke successen van de opstandelingen tot 1848 
vinden hun oorzaak in verschillende dingen. In Parijs juli 
1830 en februari 1848 en in de meeste Spaanse straatge
vechten, stond tussen de opstandelingen en het leger een 
burgerwacht, die of direkt aan de kant van de opstand ging 
staan of door een lauwe, onbesliste houding ook de troe
pen aan het wankelen bracht en die de opstand bovendien 
wapens leverde. Daar, waar deze burgerwacht van te 
voren reeds tegen de opstand optrad, zoals in juni 1848 in 
Parijs, werd de opstand verslagen. In Berlijn 1848 over
won het volk deels doordat er 's nachts en 's morgens 
steeds meer strijdkrachten kwamen op de 1ge maart, deels 
door de uitputting en slechte verzorging van de troepen, 
deels tenslotte tengevolge van de verlammende bevelvoe
ring. 
In alle gevallen echter werd de overwinning bevochten, 
omdat het leger faalde, omdat de bevelhebbers de besluit
vaardigheid verloren of omdat hun handen gebonden 
waren. 
Zelfs in de klassieke tijd van de straatgevechten werkte 
dus de barrikade meer moreel dan materieel. Zij is een 
middel de vastheid van het leger te ondermijnen. Hield zij 
het vol tot dit lukte, dan was de overwinning bereikt; waar 
niet, daar werd men verslagen. Dat is het hoofdpunt, dat 
in het oog moet worden gehouden, ook als men de kansen 
van eventuele toekomstige straatgevechten onderzoekt. 
Deze kansen stonden er reeds in 1849 slecht voor. De 
bourgeoisie was overal naar de zijde van de regering 
overgelopen; 'beschaving en bezit' begroetten en onthaal
den het leger dat tegen opstanden optrok. De barrikade 
had zijn betovering verloren, de soldaat zag 'het volk' er 

M niet meer achter staan, maar rebellen, opstokers, plunde-
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M raars, raddraaiers, het uitvaagsel van de maatschappij; de 
officier was in de loop van de tijd thuis geraakt in de 
taktische vormen van het straatgevecht, hij marcheerde 
niet meer rechttoe rechtaan en ongedekt op de geïmprovi
seerde barrikade af, maar ging er omheen door tuinen, 
binnenplaatsen en huizen. En dat lukte nu met een beetje 
geluk in negen van de tien gevallen. 
Sindsdien is er nog veel meer veranderd en alles ten 
gunste van het leger. De grote steden zijn groter gewor
den, maar de legers nog meer. Parijs en Berlijn zijn sinds 
1848 bijna vier keer zo groot geworden, maar de legers 
meer dan dat. De garnizoens kunnen er door gebruik van 
de trein in 24 uur meer dan verdubbeld worden en in 48 
uur tot hele reuzelegers aangroeien. De bewapening van 
deze enorm vergrote troepensterkte is onvergelijkelijk 
veel effektiever geworden. In 1848 had men de perkus
sievoorlader , tegenwoordig de klein-kaliber achterlader 
met magazijn, die vier keer zo ver, tien keer zo precies en 
tienmaal zo vlug schiet als die andere. Toentertijd de 
betrekkelijk weinig effektieve kogels en kartetsen van de 
artillerie, vandaag de dag de perkussiegranaten, waarvan 
er één genoeg is om de beste barrikade te verbrijzelen. 
Toentertijd de houweel van de pionier om door brandmu
ren heen te komen, tegenwoordig de dynamietpatroon. 
Aan de kant van de opstandelingen daarentegen zijn alle 
kondities slechter geworden. Een opstand, waarmee alle 
bevolkingslagen sympathiseren, zal niet makkelijk meer 
voorkomen; dat alle middengroepen zich bij het proletari
aat aansluiten zodat de reaktionaire partij, die zich rond de 
bourgeoisie schaart, daar tegenover bijna verdwijnt, zal 
wel een illusie blijven. Het 'volk' zal dus altijd verdeeld 
tevoorschijn komen, en daarmee valt een geweldige, 
werkzame hefboom weg, die het in 1848 zo goed deed. 
Als er aan de kant van de opstandigen soldaten komen die 
langer dienen, dan wordt hun bewapening des te moeilij
ker. De jacht- en luxe geweren uit de wapenwinkels, zelfs 
als ze niet bij voorbaat door de politie onbruikbaar zijn 
gemaakt door het verwijderen van een grendeldeel, zijn 
ook als het om een gevecht van dichtbij gaat bij lange na 
niet opgewassen tegen het machinegeweer van de soldaat. 

M Tot 1848 kon men zelf uit kruit en lood de nodige munitie 
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M maken, heden ten dage is de patroon voor elk geweer 
anders, en alleen maar op één punt overal gelijk, n.l. dat 
hij een kunstprodukt van de grote industrie is en dus niet 
meer ex tempore te fabriceren, dus dat de meest"e geweren 
nutteloos zijn, zolang men niet de erbij passende munitie 
heeft. En tenslotte zijn de sinds 1848 gebouwde nieuwe 
wijken van de grote stad met lange, rechte, brede straten 
aangelegd, als gemaakt voor de werking van het nieuwe 
geschut en de geweren. De revolutionair zou wel krank
zinnig zijn, als hij zich de nieuwe arbeiderswijken in het 
noorden en oosten van Berlijn uitzocht voor een barrika
denstrijd. 
Betekent dit, dat in de toekomst het straatgevecht geen rol 
meer zal spelen? Zeker niet. Het betekent alleen, dat de 
voorwaarden sinds 1848 veel ongunstiger zijn geworden 
voor de civiele strijder en veel gunstiger voor de militaire. 
Een toekomstig straatgevecht kan dus alleen slagen als 
deze ongunstige positie zijn tegenwicht vindt in andere 
dingen. Het zal dus veel minder voorkomen in het begin 
van een grote revolutie dan in het verdere verloop ervan 
en zal met grotere krachten moeten worden ondernomen. 
Deze echter zullen dan wel, net als in de grote franse 
revolutie, op 4 september en 31 oktober 1870 in Parijs, de 
open aanval prefereren boven de passieve barrikadentak
tiek. 

Begrijpt de lezer nu, waarom de heersende machten (klas
sen) ons eenvoudigweg daar willen brengen, waar het 
geweer schiet en de sabel slaat? Waarom men ons tegen
woordig van lafheid beticht, omdat wij ons niet zomaar 
meer op de straat begeven, waar wij van tevoren zeker 
zijn van de nederlaag? Waarom men ons zo innig smeekt, 
of wij eindelijk nog eens kanonnenvoer willen spelen? 
De heren putten zich tevergeefs uit in smekingen en uitda
gingen. Zo dom zijn we niet. (-) De voorwaarden van de 
volkerenoorlog zijn veranderd, zo ook die van de klassen
strijd. De tijd van de overrompelingen, van de revoluties, 
door kleine bewuste minderheden aan de spits van mas
sa's zonder bewustzijn gevoerd, is voorbij. Daar het gaat 
om een volledige omvorming van de maatschappelijke 

M organisatie, moeten de massa's zelf erbij zijn en zelf reeds 
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M begrepen hebben, waar het' om gaat, waarvoor zij met 
lichaam en leven opkomen. Dat heeft ons de geschiedenis 
van de laatste vijftig jaar geleerd. Opdat de massa's be
grijpen, wat er te doen is, is er lange, volhardende arbeid 
nodig en deze arbeid is het, die wij nu uitvoeren, en wel 
met een succes, die de tegenstander tot vertwijfeling 

M brengt. 

168 

F. Engels, Einleitung zu 
'Die Klassenkämpfe in Frankreich' (Ausgabe 1895) 

(MEW 7, 519-523). 



VERVREEMDING 

Sinds het bekend worden van de Grundrisse der Kritik der 
politischen Okonomie, een werk van Marx' latere jaren, 
1857/58, mag het geen vraag meer zijn, of vervreemding wel 
een kernwoord bij de latere Marx is. De diskussie, die daarover 
sinds 1932, toen Marx' jeugdwerk, vooral de Philosophisch
ökonomische Manuskripte van 1844, uitgegeven werd, ont
brandde, kan naar mijn mening met de uitgave in de vijftiger 
jaren van bovenvermeld werk als geëindigd worden be
schouwd en beslist ten gunste van hen, die Marx' latere werk 
in kontinuïteit met zijn vroegere beschouwden (al is er ook 
een, zelfs stormachtige, ontwikkeling in aan te wijzen). In 
ieder geval: Entfremdung is een kernwoord ook bij de oudere 
Karl Marx. 
Om Marx' gedachten over de vervreemding te begrijpen is 
het nodig terug te gaan naar drie filosofische voorgangers, 
met wie Marx in een polemische of kritische verhouding 
staat, maar die hem dan ook flink hebben beïnvloed. Het zijn 
Rousseau, Hegel en Feuerbach.Wij proberen hun begrip van 
vervreemding in deze volgorde kort te karakteriseren. 

Rousseau 's vervreemdingstheorie is antropologisch gefun
deerd. Hij meet de kultuur en de wetten aan het kriterium van 
de oorspronkelijke mens. De kultuur is een samenstel van 
konventies, waaraan de mens zich gebonden heeft. In plaats 
van de eigen natuur, zijn oorspronkelijke neigingen, gaat de 
mens de gewoonten volgen. Daarom is de kultuur altijd ook 
schijnheiligheid, leugen, of zoals Rousseau dat fraai zegt: 
'dépravation réelle', werkelijk bederf. In de kultuur verloo
chent de mens zijn lot en bestemming. 
Zonder twijfel gaat Rousseau er hierbij vanuit dat de natuur 
van de mens niet alleen bekend, althans kenbaar is, maar dat 
zij ook oorspronkelijk goed is. De kultuur is het bedervende 
element. De samenwerking, die de onvermijdelijke arbeid 
noodzakelijk maakt, de arbeidsdeling, heeft de natuurlijke 
vrijheid doen veranderen in onderlinge afhankelijkheid. De 
oorspronkelijke mens, althans in Rousseau's antropologische 
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terugprojektie, werkte alleen, hij was zichzelf genoeg. 'Deze 
natuurmens, die het menselijk leven waarlijk leeft en voor 
wie de mening van een ander geheel niet telt, gedraagt zich 
alleen volgens zijn neigingen en zijn eigen rede, zonder 
respekt voor wat het publiek goedvindt of veroordeelt'. De 
natuurlijke mens is un homme sauvage, qui vit en lui même, 
een wîlde die op zichzelf leeft. De maatschappelijke mens 
echter leeft altijd hors de lui, buiten zichzelf; hij heeft zich op 
anderen te richten. Rousseau's antropologisch ideaal is de 
zelfdeterminatie, de autonomie. De wilde mens bepaalt zich
zelf; alleen onderwerping aan de eigen wet is vrijheid. Wie 
zich aan vreemde wetten moet onderwerpen is geknecht, is 
onvrij; Rousseau verwerpt de heteronomie. Hier ligt de bron 
zowel van Rousseau's visie op de demokratie als van zijn 
kultuurpessimisme: de maatschappij eist altijd een prijsgeven 
van de eigenwettelijkheid. Dat is met het natuuroptimistische 
uitgangspunt in zekere zin gegeven. Toch is de stereotype 
bewering, dat Rousseau een 'retour à la nature' zou hebben 
geleerd, eigenlijk onjuist. Hij zocht de opheffing van de 
vervreemding niet in een terugkeer naar het verleden, waar
van hij zich bewust was, dat het laten wij zeggen spekula
tieve projektie is. 'Jamais on ne remonte vers le temps 
d'innocence et d'égalité quand une fois on s'est éloigné'. 
Deze woorden klinken vol heimwee: nooit keert men terug 
naar de tijd van onschuld en gelijkheid als men zich eenmaal 
ervan heeft verwijderd. Rousseau's heimwee naar de natuur 
richt zich op de toekomst, daar alleen ligt nog mogelijkheid. 
De mythe van de revolutie werd het laatste woord. Het woord 
revolutie echter bevat dezelfde lettergreep 're' die ook in 
retour voorkomt. 
Rousseau kan dan ook niet echt in de toekomst geloven. Hij 
kon het alleen in de toonsoort van het heimwee. Hij kon 
eigenlijk alleen nog geloven in de verlangzaming van het 
verval. Wellicht is het mogelijk dit verval een wijle op te 
houden (arrêter). De kleine staten dienen Rousseau hierbij als 
model. Hij was afkomstig uit de stadstaat Genève en levens
lang is dat politiek model zijn ideaal gebleven. Zo loopt er 
historisch een lijn van Calvijn naar Rousseau! Alleen op de 
kleine schaal van een polis is de zelfvervreemding enigerma
te ophefbaar . Daar kan men ervoor zorgen, dat de mens niet 
te zeer buiten zichzelf leeft, maar tot en in zichzelf terugkeert 
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om uit en door zichzelf te leven. 
Duizend manieren zijn er om mensen met elkaar te verbin
den, maar slechts één manier om ze te verenigen. Een 'asso
ciation' wordt alleen verkregeri door recht en rede. Onder
werping van mensen aan een enkele heerser of een veelheid 
van machtigen leidt niet tot een associatie, maar tot een 
'aggrégation'. Hoe echter kan men nu tot een niet-vervreem
dende associatie komen? Door het 'contrat social', dat enke
lingen met elkaar sluiten en waarbij het individu 'toute sa 
puissance sous la suprême direction de la volonté générale' 
stelt. Zo bestaat een geheel, een' gansheid' - dat is duidelijk; 
maar hoe kan men inhoud geven aan deze volonté générale? 
Deze algemene wil, waar men zijn hele macht en kracht aan 
onderschikt, is niet de volonté de tous. Dat kan ook niet, 
want alle 'willen' tezamen zullen elkaar zeker opheffen. De 
volonté générale moet een kriterium hebben en dat heeft zij 
ook bij Rousseau: rede en gerechtigheid. Alleen zo blijft 
ondanks de overdracht van de souvereiniteit van het individu 
toch de autonomie in stand. De volonté générale is daarin 
générale dat zij droite is, want zij richt zich op het algemeen 
welzijn en het nut van het algemeen. Nu is elke mens tegelijk 
individu en burger, men kan ook zeggen: bourgeois en citoy
en. Zo staat dan toch de volonté particulière tegenover de 
volonté générale. In het individu heerst de wil, die zich direkt 
op de omstandigheden richt, de subjektieve wil, bevangen in 
de konkrete toestand. In de burger (citoyen) heerst de objek
tieve wil, redelijk en rechtvaardig. Deugd is er dan alleen als 
de volonté particulière zich konformeert aan de volonté géné
rale. Als de tegenspraak tussen deze beide volontés is opge
heven, dan is de vervreemding ook opgeheven. Dit leidt dus 
tot de gedachte, dat de volonté générale de volonté particuliè
re tot redelijkheid en gerechtigheid, dus tot deugd moet 
dwingen. Hier liggen de filosofische wortels van Robe
spierre's terreur van de deugd, de super-jakobijnse paradox: 
de dwang tot vrijheid. De mens wordt gedwongen, niet 
uiterlijk, maar innerlijk, zij het van buitenaf, doch zó, dat 
deze externe dwang op zijn tevoren gegeven instemming 
teruggaat en daarom het recht heeft hem niet alleen uiterlijk 
te gebieden, maar ook innerlijk te binden: de mens wordt 
gedwongen tot wat hij moet willen! De crux is natuurlijk, wie 
uitmaakt wat de volonté générale is. Rousseau vertoont op dit 
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punt een naïef aandoend vertrouwen: vox populi, vox dei. 
leder individu heeft de fakulteit de volonté générale te ken
nen en te erkennen. Eigenlijk heeft Rousseau geen antwoord. 
Hij valt terug op de gemoedelijkheid van de stadstaat. Hij 
zegt steeds weer: het is geen politieke theorie voor grote 
staten, maar voor kleine, waarin geen grote verschillen in 
bezit zijn, waar iedereen iedereen kent, de zeden eenvoudig 
zijn en de levens verhoudingen overzichtelijk. (Heimwee van 
een Geneefse jongeling, niet op zijn gemak in de reuze stad 
Parijs?) 

Regel biedt een komplete natuur- en geschiedenisfilosofie, 
waarbij het begrip Entäusserung of Entfremdung een centrale 
betekenis heeft. Hegels visie is idealistisch: de geschiedenis 
is het proces van zelfbewustwording der absolute idee van 
zichzelf. Dat proces verloopt volgens de drieslag van these, 
antithese en synthese oftewel dialektisch. Entfremdung kan 
bij hem alleen goed verstaan worden, als wij beseffen dat dit 
begrip in het kader van de dialektiek een geestelijke waarde 
heeft. Het woord Entfremdung (ook het latijnse abalienatio) 
betekent oorspronkelijk: een zaak verkopen. Bij Hegel bete
kent het dat een 'zijn' naar buiten brengt (entäussert) hetgeen 
in hem is en wat zijn wezen konstitueert. In de theologie is 
inkarnatie een Entäusserung! Het resultaat van deze 'verui
terlijking' is: een zaak, die tegenover dit zijn komt te staan, 
een werkelijkheid, die aan dit zijn vreemd en tegenoverge
steld is. 
Hoe ziet nu Hegels konceptie er grosso modo uit? De ver
vreemdingsidee vindt zijn meest eigenlijke en algemene toe
passing in de filosofische beschouwing van de schepping uit 
het niets. De schepping is een daad van God, waarbij Hij zijn 
wezenlijke inhoud, zijn substantie entäussert, entfremdet. 
Deze scheppingsdaad betrekt Hegel in het bijzonder op de 
mens. Wij vinden dan de befaamde dialektische triade. The
se: De eenheid in God, als uitgangspunt, is een toestand van 
ontbrekende differentie: de mens is nog geheel in God. Het 
symbool hiervan is de tuin van Eden (het zg. paradijs). 
Anti-these: De Entfremdung, het stadium van differentie, 
van scheiding. In de christelijke dogmatiek wordt dit voorge
steld in de leer van de zondeval en de verdrijving uit het 
paradijs, dat volgens ijegel alleen nog maar goed was voor 
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de dieren die er achterbleven. De mens probeert nu, op een 
hoger niveau, opnieuw één te worden met God de schepper. 
Synthese: De overwinning der vervreemding door terugkeer 
in God. God neemt zijn substantie, die verrijkt is met alle 
menselijke wezens, weer in zich op. Het symbool hiervan is 
de Christusfiguur , waarin God tegelijk waarachtig god en 
waarachtig mens is. 
In zijn 'filosofie van de geest' heeft Hegel de resultaten van 
Rousseau's denken kritisch verwerkt. Onder moraliteit ver
staat Hegel de subjektivering van het recht in de innerlijkheid 
van het individuele. geweten. Deze moraliteit en het boze 
hebben volgens Hegel een gemeenschappelijke wortel in de 
individuatie, die slecht wordt als zij zich van het algemene 
afkeert. De subjektieve moraliteit moet zich juist richten op 
het algemene, op het recht als objektieve werkelijkheid. Dan 
pas ontstaat zoiets als zedelijkheid (Rousseau zou spreken 
van deugd). De zedelijkheid is de vrije wil tot gemeenschap. 
Dit houdt in, dat er in staat en maatschappij normen zijn, die 
uitgaan boven hetgeen het geweten juist acht. Het geweten 
kan dwalen, als het aan 'slechte individuatie' lijdt, als het 
zich afkeert van het algemene, dan dwaalt het. Zo versmelten 
pruisische ambtenarengehoorzaamheid en plichtsvervulling 
bij Hegel met de jakobijnse terreur van de deugd. 
Hegels staatsideaal is dan ook een merkwaardige mixture van 
de germaanse monarchie met idealen van de franse revolutie. 

De geschiedenis is de trapsgewijze ontwikkeling van de 
geest, die in zelfontwikkeling begrepen is. Dat weerspiegelt 
zich in de geschiedenis in de werkzaamheid van verschillen
de volkeren, die de historie bepalen door imperia voort te 
brengen. Elk volk is drager van de dán geldende ontwikke
lingstrap van de wereldgeest. Het geheel loopt echter uit op 
een rechtsorde die waarlijk zedelijk is in de subjektieve én 
objektieve zin, die Hegel aan dit woord geeft, en waarin de 
vrijheid der individuen (de moraliteit) met de algemene heer
schappij (het recht) volkomen verzoend is. Hegel zag deze 
synthese in de moderne rechtsstaat van de franse revolutie, in 
de code civil van Napoleon en de daaruit voortgekomen 
na-revolutionaire instituties. Dit alles echter onder de zegen 
van het germaanse koningschap. Hegel meent op zijn minst 
met één been in het eschaton te staan; het is dit besef van een 
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eschatologische vervulling dat hem zijn ambivalentie geeft, 
want anders dan dubbelzinnig kan men de geforceerde syn
these uiteindelijk niet noemen. Hegels revolutionaire ver
wachtingen zijn in de genoemde institutie en constitutie ver
vuld. We zijn er! Het klinkt als eschatologisch triomfge
schrei; men hoort de bazuinen klinken, als pe meester prokla
meert: al het Vernünftige is werkelijk, al het werkelijke is 
vernünftig! 

In het brede raam van dit spekulatief-idealistische systeem, 
dat in een terugblik het hele kosmische panorama veraan
schouwelijkt, kunnen de mensen achteraf alleen maar akteurs 
op een toneel blijken geweest te zijn. Zij spelen hun rol, 
zeggen hun tekst, stellen hun daden, onbewust van het feit, 
dat ze zijn ingeweven in het totaal van het proces. Wel is hun 
arbeid de drijfkracht van de ontwikkeling, maar de ontwikke
ling zelf wordt alleen achteraf overzien en begrepen door de 
filosofische geest. In de arbeid entfremdet, entäussert zich de 
mens, dat wil zeggen: in de arbeid brengt de mens zijn eigen 
konstituerende wezen naar buiten en geeft het een gestalte 
tegenover zich. De mens vervreemdt zichzelf daarom altijd 
in de arbeid - dat is zijn antropologisch lot -, omdat de 
vervulling van de behoeften principieel en onvermijdelijk 
altijd achter de behoeften zelf aanloopt. Arbeid objektiveert 
zich altijd in de Entäusserung en ook al is deze altijd het 
eigen plan, de eigen idee van de mens, zij staat toch tegeno
ver hem, is van hem gescheiden en blijft dat. Zo maakt de 
mens, zichzelf vervreemdend, door de maatschappelijke 
praxis, geschiedenis. Altijd zo - dat moeten wij goed beden
ken -, dat deze praxis uitdrukking geeft aan de ontwikke
lingstrap van de wereldgeest in de fase van het moment dier 
praxis. De menselijke akteurs hebben geen overzicht over het 
geheel. Zij zijn door de list van de geest dienstbaar aan dit 
geheel, zodat achteraf alles er blijkt in te passen en alles zijn 
rechtvaardiging vindt in de apotheose van het einde, waarin 
Hegel meende te staan. 
De waarheid bij Hegel is spekulatief-idealistisch: de mense
lijke praxis wordt uitgehold, zij is wel verstandelijk, wel 
redelijk, maar niet werkelijk geestelijk, zij doorschouwt het 
geheel niet. De absolute geest (doorzien door de filosoof, 
maar eerst achteraf) is revolutionair, hij beheerst het veld als 
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een goddelijke voorzienigheid, maar hij is niet praktisch. Het 
bewustzijn van de arbeidende mens echter is wel praktisch, 
maar niet revolutionair. Revolutionair is het alleen, onbe
doeld en als resultante van alle tegenstrevende krachten, in 
zijn effekt. Dat wordt echter pas achteraf, in de vervulling, 
openbaar. Koning Geest, Koning Vernunft, heerst als abso
lute monarch, boven alle partijen uit gaat hij zijn trinitarische 
gang. Wat gebeurt er als deze monarch straks onder de 
guillotine van de kritiek valt, als men het geloof in hem 
ontmaskert als een illusie - dan blijft er alleen het banale 
verstand over, de praktische rede, het natuurlijk bewustzijn, 
dat de 'wereldpolitiek' aan 'anderen' overlaat. 
Marx heeft Hegel gezien als een machteloze duitse bourgeois. 
Heine raadde de fransen aan het geweer aan de voet te 

. houden, want die burger raakt vroeg of laat in vertwijfeling. 
En dan gaan die duistere 'anderen' 'wereldpolitiek' maken! 
Men ziet ze niet; ze spelen voor wereldgeest, ze usurperen de 
voorzienigheid. 

" 
Bij Feuerbach krijgt het begrip vervreemding, anders dan bij 
Hegel, een negatieve betekenis. De religie ontvreemdt het 
wezen van de mens; de mens projekteert zichzelf in een 
almachtig subjekt, waarvan hij zichzelf de schepping waant, 
maar in werkelijkheid laat de mens zich zo zijn schepper-zijn 
roven. De religie moet vanuit antropologisch gezichtspunt 
gekritiseerd worden. Religie is het produkt van menselijke 
projektie. Het zijn de primitieve levensvoorwaarden die de 
mens ertoe brengen zijn toevlucht tot het wonder te nemen. 
De mens wordt een kandidaat van het Jenseits in plaats van -
wat hij moet zijn - een student van het Diesseits. Daar zal 
Marx bij aansluiten. 
De hoogste en edelste eigenschappen van de mens worden in 
Gods almachtige wezen gelegd en zo vervreemd. Op deze 
wijze noemt Feuerbach eigenlijk het hele hegeliaanse sys
teem in zijn kern vervreemdend, want het is vanuit zo een 
projektie ontworpen! De mens waant zich een attribuut van 
het subjekt God, maar antropologisch is het andersom. God 
is een attribuut van het subjekt mens. Feuerbach wil materia
list zijn. De mens moet zijn eigen wezen in zichzelf terugne
men. Zijn hoogste wezen is 'das Bewusstsein der Gattung', 
gericht op de humaniteit als algemene kategorie. Omdat bij 
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Hegel de absolute geest het subjekt van de geschiedenis is, 
valt zijn systeem onder de religiekritiek van Feuerbach. Ook 
de idee, ook de Vernunft is een projektie van de menselijke 
geest, met name van het Bewusstsein der Gattung, van de 
menselijke geest dus die gericht is op een toekomstig totum. 
Feuerbach gaat van de mens en de natuur uit, hij trekt de 
geest in de materie en verstaat de mens in zijn zinnelijke en 
materiële zijn, vanuit zijn behoeften. Maar helaas slaagt hij 
daarin maar half. 
Als Feuerbach van hieruit tot een sociale leer wil komen, 
begint hij als materialist te falen en valt terug in het idealis
me. Oe mens moet de vervreemding terugnemen, want zon
der zijn eigenlijkste en hoogste eigenschap van subjekt in de 
geschiedenis, van gericht-zijn op de Gattung, wordt hij een 
egoïstisch individu (God heeft de kostgangers die hij ver
dient!), geïsoleerd van de gemeenschap en gaat de eenheid 
van Ich und Ou verloren. Na terugname van de projektie 
echter geschiedt er bij Feuerbach een mirakel: het egoïsme 
wordt overwonnen, de mens is niet langer vervreemd van 
zichzelf, Liebe zur Menschheit beheerst het veld. Feuerbach 
roept de mens op tot beleving van deze liefde in de Ich-Ou
verhouding. Wat zo materialistisch begon, loopt uit op een 
theologie tegen spotprijs: God is niet liefde, maar de liefde is 
God! 
Wat Feuerbach ontbreekt is een analyse van de omstandighe
den waaronder dè mens naar de projektie grijpt, zodat hij ook 
niet tot een visie op die verandering kan komen, die deze 
projektie overbodig maakt. Hij blijft in idealistische oproe
pen steken en baant de weg voor het personalisme. Ver
vreemding is voor hem alleen maar negatief, nergens posi
tief, alleen maar destruktief, nergens kreatief. Feuerbach 
heeft geen dialektische relatie tot de religie, zij is ideologi
sche vervreemding, waardoor de mens zijn Gattungsbewusst
sein verspeelt. Toch kan men in Feuerbach een kritiek lezen 
op het systeem, waarin de arbeid van de mens wordt ver
vreemd, doordat hij gedwongen wordt zijn arbeidskracht op 
de markt te verkopen; maar dan moet zijn kritiek worden 
aangevuld met een analyse van de gebroken ekonomische 
omstandigheden, waarin de materieel-verstane, behoeftige 
mens zich bevindt, en waardoor hij tot religieuze projektie 
gedreven wordt. Dit vereist een analyse van de burgerlijke 
maatschappij. 
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Wij willen nu trachten te schetsen, hoe Marx zich tot zijn drie 
grote voorgangers verhoudt, waar hij zich bij hen heeft aan
gesloten en waar hij ze gekritiseerd heeft. Wij houden daarbij 
dezelfde volgorde aan: Rousseau, Hegel, Feuerbach. -
Het moet van stonde aan duidelijk zijn, dat Marx de ver
vreemding niet antropologisch-filosofisch zal kunnen en wil
len funderen (en daarmee vereeuwigen!), want bij Marx 
ontbreekt een inhoudelijke antropologie, die hem tot maatstaf 
zou kunnen dienen. Marx kent geen inhoudelijk mensbeeld. 
Wat de mens is, is nog open, hij is er naar op weg in zijn 
sociale zelfproduktie (arbeid is, bij Marx, zelfproduktie). Al 
veranderend is de mens bezig zichzelf te maken. Zijn opvoe
ding is een proces van revolutionaire praxis. Een inhoudelij
ke antropologie zou voor Marx betekenen, dat hij een filoso
fische interpretatie van de mens zou geven en daarmee zou 
hij het ene nodige, de verandering, blokkeren. 
Wel gaat ook Marx uit van de oorspronkelijke of natuurlijke 
mens. Er kan wel iets gezegd worden over het kenmerkende 
van de mens tegenover het dier. Marx roept dan een andere 
gestalte op dan Rousseau. Rousseau's sauvage leeft op zich
zelf en streeft en werkt alleen. Marx' mens is oorspronkelijk 
een herder, een jager, een landbouwer, die leeft in een 
'naturwüchsige' stamgemeenschap en ook altijd als 'man en 
vrouw' (de natuurlijke reproduktie), dus in alle opzichten: 
sociaal. 
Het is de arbeidsdeling, die op een bepaald niveau van 
ontwikkeling, de enkele mens van zijn gemeenschapswezen 
scheidt; de mens wordt er door 'geïndividueerd' en dus 
gespleten en ook onderdrukt. Dus de vervreemding uit de 
gemeenschap leidt tot individuatie en vereenzaming. De 
mens is oorspronkelijk een sociaal wezen en komt niet, zoals 
bij Rousseau, pas door nood gedreven tot een vervreemdend 
sociaal kontakt (vreemde rationalistische konstruktie), maar 
is reeds sociaal en komt pas tot de stichting van een politieke 
orde als hij door de arbeidsdeling, die leidt tot het ontstaan 
van antagonistische klassen, in de vervreemding is geraakt. 
De staat is een vervreemdende bevestiging van de vervreem
ding. De voortschrijdende ontwikkeling der produktiemidde
len, op zichzelf een goede zaak, leidt tot het drama der 
ontbinding van de oorspronkelijke, naturwüchsige gemeen
schap, tot de vorming van objektieve klassen ~n dus tot 
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kollektivatie én individuatie, tot massalisering én vereenza
ming. Dat is een noodzakelijke ~ase, waar het dialektische 
proces doorheen gaat. De vervreemding, waarvan de mens 
zich bitter bewust wordt, leidt tot een ontgoocheling, van 
waaruit de mens opnieuw gaat zoeken naar de gemeenschap, 
maar hij zoekt die op hoger niveau. De dialektische bewe
ging stijgt spiraalsgewijs omhoog. Kriterium is dus niet een 
antropologie, een inhoudelijk bepaald beeld van de mens, 
maar: de sociale mens verwerkelijkt zichzelf dialektisch door 
planmatige zelfproduktie (arbeid). In dit proces raakt de 
mens vervreemd van de natuurlijke kontekst, raakt de mens 
vervreemd uit de oorspronkelijke, vanzelfsprekende stofwis
seling met de natuur. Het is de arbeidsdeling, die deze 
vervreemding voortbrengt. De zin van de arbeid is de maat
schappelijke zelfproduktie, maar in het proces der ontwikke
ling leidt de arbeidsdeling ertoe, dat dit doel van de arbeid 
doorkruist wordt: de klasse, die heerst, maakt de arbeid 
ondergeschikt aan het privaat-belang en vervreemdt de men
selijke arbeider daarmee (van de zin) van zijn arbeid, de 
planmatige sociale zelfproduktie. Overal waar aanwijsbare 
krachten dit proces in zijn onomkeerbare richting tegenhou
den, is er sprake van vervreemding. Anderzijds geldt, dat het 
proces zich niet laat tegenhouden dan op straffe van de 
ondergang van diegenen, die zulks pogen te doen. De be
wustwording van de vervreemding maakt krachten los, die 
deze onvermijdelijke ondergang zullen verhaasten en zo vol
trekken. Wat hier nog te algemeen en te abstrakt wordt 
geponeerd moet straks worden geanalyseerd en ingevuld. 
Toch heeft Marx zich ook bij de vervreemdingstheorieën van 
Rousseau aangesloten, maar hij is terzake van de staat, ook 
van de burgerlijk-demokratische vorm daarvan, minder opti
mistisch gestemd dan Rousseau, al moeten wij bedenken, dat 
Jean Jacques eigenlijk altijd aan zijn vaderstad en daarmee 
vol heimwee aan een kleine, klassenloze stadstaat dacht. 
Marx sluit aan bij de splitsing van de mens in een egoïstisch 
individu en een altruïstische burger, de splitsing dus van 
bourgeois en citoyen. Dit leidt tot een hiërarchie in de per
soonlijkheid van de mens, tot een grote spanning, tot onder
drukking van driften, die zich niet aan de algemene wil 
kunnen of willen aanpassen en die dus niet deugdzaam zijn. 
Marx neemt er echter geen genoegen mee, dat de mens in 
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deze dubbelzinnigheid geraakt en wordt gespleten in een 
zelfzuchtig-privaat en een moreel-publiek wezen, al geeft hij 
Rousseau gelijk, als hij deze splitsing konstateert. Marx 
echter vraagt naar de voorwaarden, waaronder zij is ontstaan 
en komt tot de konklusie dat die gelegen zijn in de struktuur 
van de burgerlijk-kapitalistische maatschappij. Hij kan de 
oplossing dan ook niet zien in een door de staat uitgeoefende 
terreur van de deugd, want de staat als gevolg van het 
klassenantagonisme ontstaan, is een instrument in de handen 
van de heersende klasse. Marx wil radikaal zijn en de wortel 
van alle dingen is de mens. Hij gaat recht tegen Rousseau in; 
geen terreur, maar sociaal-humane emancipatie. Alle verhou
dingen, alle voorwaarden waaronder de mens van zichzelf 
vervreemdt, moeten worden afgeschaft en veranderd. De 
individuele mens moet de abstrakte staatsburger, de citoyen 
in zichzelf terugnemen. Als individueel mens moet hij zijn 
Gattungswesen, zijn socialiteit terugwinnen. Hij gaat dan 
ontdekken, dat zijn 'forces propres' niet egoïstisch zijn, maar 
maatschappelijke krachten. Hij laat zijn sociale kracht niet 
langer van zichzelf afsplitsen en veridealiseren tot een poli
tieke kracht, die vervreemdend tot hem terugkeert; hij laat 
niet het behartigen van het algemeen welzijn aan de staat 
over, maar neemt het zelf op zich. 
Deze kritiek van Marx op Rousseau komt prachtig tot uit
drukking in Marx' beschouwingen over de mensenrechten 
van de franse revolutie. Op de dagorde van de deklaratie van 
1791 staat meer de bourgeois dan de citoyen: de bourgeois 
als egoïstische drijfkracht van de industriële produktie en 
veel minder de citoyen met vrijheid, gelijkheid en broeder
schap. Daarom speelt het begrip propriété zo een grote rol. 
Daarom wordt de mens niet van de religie bevrijd, maar 
krijgt religievrijheid. Daarom wordt hij niet van de privé-ei
gendom bevrijd, maar krijgt eigendomsvrijheid. Daarom 
wordt hij niet van de onderneming bevrijd, maar krijgt onder
nemingsvrijheid. Al deze vrijheden leiden in de werkelijk
heid tot knechting. Daarom noemt Marx c:ieze bourgeoise 
mensenrechten: Weltgeschichtliche Totenbeschwörungen, 
want om ze allure en glans te verlenen moesten de auguren in 
historische vermommingen optreden. 
Toch is er ook een gehalte van rechten van de citoyen in de 
déclaration van 1791, die getuigt van de géést der revolutie. 
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Maar dit gehalte kan alleen worden gered, als de citoyen 
terugkeert uit zijn politieke ballingschap naar de enkele 
mens. Alleen daar wordt het beeld van de citoyen weer 
revolutionair: het verkondigt liberté in plaats van propriété -
en in het beeld van de citoyen zijn de gewichtige strijdrechten 
gefundeerd: vrijheid van organisatie, vrijheid van vergade
ring, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, vrij
heid van (bedreiging met) geweld, vrijheid tot kritiek, protest 
en verzet, vrijheid om te staken enz. enz. Feuerbach haalt de 
mens terug uit God. Zo haalt Marx de mens als citoyen terug 
uit het morele-politieke Jenseits in het Diesseits van de soci
aal-materiële werkelijkheid. Het socialisme, als inzet voor 
uiteindelijke realisatie van de demokratie, kan en mag de 
strijd tegen de sociaal-ekonomische verdrukker niet laten 
liggen op straffe van voorgoed in de vervreemding te gera
ken. Immers die verdrukker maakt van het instrument van de 
staat gebruik om zijn wil, onder het voorwendsel van alge
meen belang, onder dekking van de volonté générale, op te 
leggen. 

Marx kijkt dwars door het mystieke, theologische en idealis
tische karakter van Hegels filosofie heen en zegt: Hegel moet 
op zijn voeten gezet worden, met zijn beide benen op de 
grond. Het is niet een idealistisch misverstane absolute idee 
of wereldgeest, die via het natuurlijk en historisch proces, tot 
zelfverwerkelijking komt, maar het is de mens zelf, die door 
zijn planmatige arbeid zichzelf in de historie verwezenlijkt. 
De materie is geen objekt van een ideëel subjekt, dat boven 
haar, buiten haar troont, maar is zelf in proces en wel bij 
uitstek bij de mens, die als arbeidend wezen een kwalitatieve 
omslag in dit proces is, waardoor het gericht en planmatig 
wordt, uitkomt boven aanpassing aan de omstandigheden, en 
- om zo te zeggen - de geest krijgt. 
Vervreemding is geen positieve zaak, maar nog minder een 
onontkoombaar noodlot, zoals Hegel stelt met betrekking tot 
de vervreemding van de menselijke arbeid, die immers altijd 
achterloopt. Het is wel degelijk mogelijk om op de bevredi
ging van de mens~lijke behoeften vooruit te lopen en daarin 
te voorzien, niet alleen in de uiteindelijke Aufhebung, maar 
ook reeds onder veranderde en vernieuwde maatschappelijke 
voorwaarden. Vervreemding is namelijk een gevolg van de 
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door de arbeidsdeling veroorzaakte vorming van klassen. Het 
karakter van de klassentegenstelling, van knechting en uit
buiting, moet worden onderzocht. Dat is een kwestie van 
politiek-ekonomische analyse. Die heeft Marx in zijn grote 
werk Das Kapital voltrokken. Daarover spreken wij nog 
uitvoerig. Nadat hij Hegel eenmaal op de voeten heeft gezet, 
heeft Marx wel een paar dingen van Hegel in een nieuwe 
kontekst vruchtbaar gemaakt. Hegel heeft gesteld, dat God 
bij de 'synthese' zijn eigen met alle menselijke wezens ver
rijkte substantie weer in zich opneemt. Deze drievoudige zin 
heeft bij Marx de Aufhebung ook: opheffing van de ver
vreemding betekent dat het negatieve erin wordt weggedaan, 
het positieve behouden blijft en dat op die wijze het geheel op 
een hoger niveau wordt gebracht, dus letterlijk ópgeheven. 
Dus als de mens bij Marx opgeheven wordt uit de vervreem
ding van zijn Gattungswesen dan betekent dat niet, dat de 
mens terugkeert naar de oude, naar de naturwüchsige kudde, 
maar dat de nieuwe socialistische mens een sociaal wezen is 
verrijkt met wat in de vervreemding door individuatie ge
wonnen werd. De mens komt op een hoger niveau. Het 
menszijn wordt verrijkt en ópgeheven. De vervreemding is 
opgenomen in de dialektische ontwikkeling, al is het een 
inval spoort voor ontmenselijkende krachten. De nieuwe ge
meenschap zal het individu in zich opnemen, dat door zijn 
vervreemdende ervaringen ontgoocheld, na de strijd gestre
den te hebben, zelfbewuster is geworden en verlangt in te 
gaan in een gemeenschap waar plaats is voor zulke zelfbe
wuste enkelingen; zij zal hem ontvangen in een maatschap
pij, die echter ontdaan is van de tegenstelling tussen de 
klassen, die tot de vervreemding heeft geleid. Die socialisti
sche gemeenschap mag dus geen terugval maken in de oer
kollektiviteit van de stammengemeenschap. Het doel van een 
socialistische omwenteling ligt in de stichting van een ge
meenschap, die de hele rijkdom van de vaak zo bittere en 
harde historische ontwikkeling in zich opneemt. Ook het 
geleden leed zal in de opheffing zin blijken gehad te hebben. 
Dan pas kunnen de menselijke produktiekrachten zich werke
lijk ontvouwen, niet alleen op de lijn van een explosieve 
technische vooruitgang - zoals onder het kapitalisme -, maar 
ook in de richting van de belofte die het woord 'ieder naar 
zijn behoefte' inhoudt. De kreatieve vaardigheden zullen 
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opleven en groeien, de menselijke persoon zal zich kunnen 
ontwikkelen onder die omstandigheden. Daarom zegt Marx: 
de mens brengt de gemeenschap en de gemeenschap brengt 
de mens voort! Dat is een dialektiek, die hoger op voert. Het 
historische proces heeft de mens rijker gemaakt, meer bewust 
van zijn subjektiviteit, van de zelfstandigheid van zijn eigen 
rede en wil, de variatie van zijn behoeften is toegenomen, 
zijn natuur is uitgewaaierd tot een brede, bloeiende pracht. 
Aan deze rijkdom van mogelijkheden wordt in de socialisti
sche maatschappij recht gedaan: de voorwaarden zijn er 
aanwezig om de kansen die in het kapitalisme lagen, maar 
die daar bedreigd zijn en teloor gaan, te realiseren. Inder
daad, het kapitalisme heeft een geweldige produktiekracht 
ontvouwd. Het heeft natuurwetenschap en techniek ontwik
keld. Het heeft veel nieuwe behoeften en verlangens gescha
pen, niet het minst doordat het het proletarische klassebe
wustzijn en het revolutionaire bewustzijn onder de druk van 
zijn tegenstellingen onbedoeld in het leven bracht. Dat alles 
wordt mee opgeheven. Wat overwonnen moet worden is niet 
de geest van kultivatie, die zich in Europa heeft baangebro
ken in de burgerlijke era, maar de anarchistische, partikula
ristische en spontaneïstische verhoudingen, waaronder de 
wildgroei en de winstzucht hoogtij vieren: de privaateigen
dom. Hier staan wij weer voor de noodzaak van een histori
sch-materialistische analyse van de kapitalistische ekonomie 
in haar paradoxale ontwikkeling. 
Ik laat nu liggen, dat Marx waarschijnlijk daarin met Hegel 
overeenstemt, dat ook hij in het besef leeft op de drempel van 
de nieuwe tijd te staan. Maar Hegel heeft de eschatologie 
geproklameerd, heeft de werkelijkheid met zijn filosofische 
genie vanuit de idee gerechtvaardigd. Dat deed Marx niet. 
Hij analyseerde om dat inzicht in de wetmatigheid te winnen, 
dat de voorwaarde is tot de vrijheid der revolutionaire praxis. 
Hij liet 'het' open, al zag hij de klassen loze maatschappij, al 
zag hij het rijk der vrijheid opdoemen. 

Met Feuerbach ziet Marx de religie als vervreemding, zelfs 
als een vervreemding der vervreemding voorzover de mens 
door dit opium zich af laat houden van zijn werkelijke opga
ve in de geschiedenis. Naar zijn beste subjekt-zijn, projek
teert de mens zichzelf in God. Maar het is Marx niet genoeg, 
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dat Feuerbach vaag en algemeen zegt, dat de mens dit doet 
omdat de materiële omstandigheden primitief zijn. Er moet 
veel grondiger worden gekeken naar de materiële voorwaar
den, waaronder het tot de religieuze projektie komt. Wil de 
religie opgeheven worden, dan zal zij als vervreemding, dus 
als projektie van een hiernamaals, overbodig moeten wor
den, en zolang de wereld een jammerdal is, is dat nog niet het 
geval. Marx wil daarom veel meer nog dan Feuerbach zelf 
een student van het hier en nu worden! 
Marx kan niet met Feuerbach meegaan, als deze optimistisch 
en idealistisch van de veronderstelling uitgaat, dat de terug
name van de projektie als vanzelf tot het vrij worden van het 
menselijk subjekt voert en dat de mens dan alleen maar tot 
een leh-Du-relatie hoeft te worden opgeroepen om, daaraan 
gehoor gevende, zonder meer uit de volheid van zijn hart het 
mensenrijk te stichten. Dat is bij Feuerbach ook een idealis
tisch slot aan een materialistisch betoog. Feuerbach is naar 
het verleden toe materialistisch, maar naar de toekomst toe 
idealistisch.' Dat komt waarschijnlijk omdat zijn materialisti
sche analyse niet diep genoeg reikt. De materiële voorwaar
den, waaronder de vervreemdende religie bloeit, zijn kenne
lijk van dien aard, dat menselijk met elkaar leven, dat liefde, 
dat waarachtige relatie onmogelijk is. Dan heeft ook een 
idealistische oproep geen zin, zolang er althans niets wordt 
gedaan om die omstandigheden te veranderen. Marx is van 
mening, dat de kritiek der religie moet veranderen in kritiek 
van de aarde, van het jammerdal, van de kapitalistische 
verhoudingen en wel met het oog op die verandering, die 
noodzakelijk is wil het kunnen komen tot opheffing der 
vervreemding. De omstandigheden dienen veranderd te wor
den in een proces van revolutionaire praxis, in de dialektiek 
van mens en maatschappij. Zo'n praxis vereist de analyse der 
materiële voorwaarden. Het is de zoveelste maal, dat wij tot 
die konklusie moeten komen. Nadat de vervreemding in haar 
heilige gedaante is ontmaskerd, moet de vervreemding in 
haar onheilige gedaante worden ontmaskerd. Wij zullen 
straks zien, dat Marx inderdaad bij de vulgair-ekonomen 
een gesekulariseerde triniteit terugvindt! De kritiek van de 
religie, wordt kritiek van het recht. De kritiek van de theolo
gie, wordt kritiek van de politiek. Het gaat erom alle toestan
den af te schaffen waarin de mens een geknecht, verlaten en 
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verachtelijk wezen is. Dan eerst zal de mens ophouden zijn 
beste krachten aan het hiernamaals te verslingeren. 
De religie heeft dus - dat is belangrijk bij Marx - geen 
antropologische basis, evenmin als de vervreemding - zij 
zijn beide voortgevloeid uit een historisch-materiële toe
stand, die beheerst wordt door klassentegenstellingen. Deze 
vervreemding kan overwonnen worden, zij is niet principieel 
onoverwinnelijk. Maar zij kan niet weggenomen worden 
door anti-religieuze propaganda alleen. Die kan zelfs een 
aanfluiting zijn, als ermee gekamoufleerd wordt, dat de ma
teriële omstandigheden nog niet zo zijn, dat de religie zich
zelf opheft. 
Men kan de kritiek op Feuerbach op dit punt zo samenvatten: 
het godsdienstig gemoed moet gezien worden als een maat
schappelijk produkt en niet als een antropologisch-religieus a 
priori. Het huist in een mens, die vanuit de gebrokenheid van 
zijn situatie wel tot zulke wensdromen en projekties van 
verlangen moet komen. De religie kan dus ook niet uitgedre
ven worden met woorden alleen, niet met een andere theolo
gie (want dat biedt Feuerbach wel, zij het eigenlijk een 
goedkopere dan die hij bestrijdt). Het idealisme, waarin 
Feuerbach verzandt, is zelf evenzeer een projektie als de 
religieuze droom die hij wraakt, maar het is een burgerlijk
gesekulariseerde projektie, die in zekere zin nog verhullender 
werkt, omdat zij modern aandoet. 

Er zal dus een reëler humanisme moeten komen, het huma
nisme van de mens, die zich bewust wordt van zijn knechting 
en verlating en die vanuit die ontgoocheling tegen de omstan
digheden gaat vechten. Het humanisme is niet gegeven, het 
staat niet stom-algemeen tegenover de individuen, het ver
bindt hen niet abstrakt, maar het bevindt zich in een moei
zaam proces, het ontstaat tezamen met het kommunisme in 
een revolutionaire praxis. Het gaat om de werkelijke ophef
fing van de zelfvervreemding. Het gespleten bewustzijn, 
waaraan de religie ontspringt, is gescheurd door de tegenstel
lingen in de materiële werkelijkheid zelf. Als de aandacht 
daarop niet wordt gericht, dan eindigt de kritiek der religie 
... in een pektorale theologie, in een hartelijk idealistisch 
humanisme zoals bij Feuerbach, zodat niet langer God liefde 
is - en die regeert dan tenminste nog - maar de liefde God -
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en die ligt onder! Religie tegen lage prijs. Marx echter wendt 
zich tot de kritiek der verscheurde aarde, een kritiek die 
praktisch wil zijn, die inzicht wil verschaffen in de gang van 
het proces, opdat het humanisme van de mens reëel zij en 
deze de werkelijke mogelijkheden ter verandering realiseert 
en zijn werkelijke kansen grijpt! 

Arbeid is de maatschappelijke zelfproduktie van de mens, 
waardoor hij zichzelf voortbrengt in de loop van het histo
risch proces, niet door zich aan te passen aan de materiële 
voorwaarden van de natuur, maar omgekeerd door die voor
waarden planmatig te vermenselijken. De mens regelt zijn 
stofwisseling met de natuur zelf. Dit is de zin van de arbeid 
van de mens, die altijd sociaal is - en die arbeid is dus 
onvervreemdbaar. Hij staat in dit krachtveld, of hij is van 
zijn wezen vervreemd. In dit arbeidsproces brengt de mens 
méér voort dan hij als materiaal voor zijn arbeid neemt. De 
arbeid voegt een meerwaarde toe; hij maakt bruikbaar wat te 
voren niet bruikbaar was. Dat is de produktieve natuur van de 
menselijke arbeJd. Het is nu deze onvervreemdbare gave der 
natuur, die objekt wordt van vervreemding. 
In 1844 schrijft Marx de Okonomische-Philosophische Ma
nuskripte die pas in de dertiger jaren van de twintigste eeuw 
bekend zullen worden. Men zegt wel, dat Marx hier nog in 
het voetspoor van Feuerbach gaat. In zekere zin is dat waar, 
maar nergens is in dit geschrift de vervreemding antropolo
gisch eeuwig. Ook hier zegt Marx herhaaldelijk: het gaat om 
de vervreemding onder kapitalistische voorwaarden. Er is 
een klasse, die de produktiemiddelen bezit. De andere heeft 
alleen zijn arbeidskracht en is gedwongen die als waar op de 
markt te brengen. Hij verkoopt zijn arbeid (later zal Marx 
zien, dat het beter is hier arbeidskracht te zeggen en niet 
arbeid). Hij geraakt in vreemde dienst en moet nu door 
arbeid, die niet meer van hemzelf is, met produktie middelen , 
die niet van hemzelf zijn, met materiaal, dat hem niet be
hoort, een produkt maken, dat hij nooit bezit, noch bezitten 
zal en dat bij voorbaat al behoort aan de eigenaar van alles 

. wat deze arbeider niet bezit. Zo maakt deze arbeider zichzelf 
armer en armer! Zijn arbeid wordt hem afgenomen. Zijn 
produkten evenzo. Het worden vreemde machten, onafhanke
lijke dingen tegenover hem. De arbeider zelf wordt een ding, 
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want hij werkt zich steeds dieper de machteloosheid in. Hij 
krijgt van alles wat hij produceert, van de hele opbrengst, die 
hij voortbrengt en die hem behoort, alleen maar dat deel van 
de waarde, dat nodig is voor zijn eigen reproduktie. (levens
middelen; ook mag hij zich voortplanten ... of hij mag het 
niet, al naar de situatie op de arbeidsmarkt!) Hoe beter, hoe 
krachtiger, hoe rationeler, hoe effektiever hij werkt, hoe 
schraler en kaler hij er zelf van afkomt. De direkte relatie 
tussen de arbeider en zijn produkt is opgeheven. De arbeid is 
een gedwongen aktiviteit. De vrijheid ligt buiten het werk. 
De arbeider is loonarbeider, dwz. de zin ervan ligt in het 
loonzakje. De behoeften van de arbeider worden niet bevre
digd. Leven is doen - als het doen wordt vervreemd, is de 
arbeider het leven afgenomen. Maar niet alleen is de mens 
vervreemd van zijn produkt, dat een waar wordt, niet alleen 
is hij vervreemd als subjekt van zijn eigen handelen en 
gemaakt tot loonarbeider, niet alleen is de arbeider opge
kocht (of werkeloos en dan overbodig); hij is ook vervreemd 
van zijn Gattungswesen, van zijn humaniteit als zijn-met
zijn-mede mensen. Onder kapitalistische omstandigheden 
werken mensen niet met elkaar, maar tegen elkaar, zonder 
elkaar. De loonarbeiders worden tot elkaars konkurrenten 
gemaakt. Zij vechten om een baan op een krappe markt. En 
van de natuur zijn ze ook vervreemd. Het kapitalisme heeft 
de mensen samengedreven in agglomeraties, in steden, in 
fabrieken, aan walmende ovens, aan lopende banden. Uit 
deze vervreemde arbeid, uit de door de kapitalist toegeëigen
de meerwaarde ervan, ontstaat het kapitaal. Het kapitaal staat 
als een vreemde macht tegenover de arbeid. Maar kapitaal is 
niet anders dan toegeëigende meerwaarde en dat wil zeggen: 
kapitaal is gestolde, opgeslagen arbeid. Door zijn arbeid 
schept de arbeider de macht en de machtsgroei van zijn eigen 
tegenstander. De arbeider van het verleden heerst via het 
kapitaal over het heden van de arbeider. 
Door de anarchische verhoudingen en de spontaneïteit der 

. maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het arbeidspro
ces plaatsvindt, wordt de mens tenslotte ook vervreemd (van 
een kritische vorming) van zijn behoeften. 

Wij zullen in de rubriek citaten een aantal aanhalingen geven 
uit Marx' geschrift van 1844 en daarnaast uit de theorieën 
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over de meerwaarde uit 1862 en 63, waaruit de lezer duide
lijk zal worden, dat er wel ontwikkeling is in het denken van 
Marx, maar geen breuk. Ook de oudere Marx gebruikt het 
begrip vervreemding, al heeft hij zich geheel geworpen op de 
ekonomische analyse ervan. Uit het bovenstaande blijkt, hoe 
Marx steeds weer in die richting werd gewezen door de 
resultaten van zijn eigen studie. 

Wij sluiten dit overzicht van Marx' denken over de ver
vreemding af met voor de lezer samen te vatten, wat Marx in 
Das Kapital over deze zaak heeft geschreven. Daarmee is dan 
eens te meer bewezen, dat ook in dit rijpe werk Marx zich 
diepgaand bezighoudt met ons begrip. -
De arbeider is gedwongen zijn arbeidskracht op de markt aan 
te bieden. Voordat hij begint te werken is zijn arbeid al niet 
meer van hem. Daarom kunnen wij ook niet zeggen, dat hij 
zijn arbeid verkoopt, want die heeft hij niet ten verkoop 
beschikbaar; hij verkoopt zijn arbeidskracht. Gaat hij dus aan 
het werk, dan is zijn arbeid en het resultaat ervan al bij 
voorbaat van hem vervreemd. Reeds voor hij begint is eigen
lijk zijn arbeid al bij het kapitaal ingelijfd. 
Door dit kapitaal, dat hij dus zelf voortbrengt, wordt de 
arbeider in een vervreemde verhouding gebracht tot zijn 
arbeidsvoorwaarden, want hij komt erdoor in een onverschil
lige houding tegenover de produktie middelen te staan, zowel 
de werktuigen als de grondstoffen; ze zijn niet van hem. Ze 
zijn van de kapitalist, het is zijn geld dat 'erin zit'. Het 
kapitaal is echter opgeslagen, gestolde arbeid: de arbeider 
maakt dus al werkende het gewicht van de vervreemding 
steeds zwaarder. Hem wordt het produktiemiddel steeds . 
vreemder. Hij interesseert zich er even weinig voor als een 
paard voor de prijs van bit en toom. Zou een arbeider een 
positieve band kunnen hebben tot de middelen waardoor hij 
zich geëxploiteerd weet? De arbeider kan dan ook zijn arbeid 
steeds minder als maatschappelijk beleven, terwijl die arbeid 
wel maatschappelijk is. Het is zelfs zo dat juist dit maat
schappelijk karakter hem in de vreemde gedaante van het 
kapitaal verschijnt. Kapitaal is de ekonomische naam van 
grote en ingewikkelde produktie middelen, die niet meer van 
één enkele arbeider kunnen zijn, maar die door de produk
tieverhoudingen (de privaateigendom) via akkumulatie toch 
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in handen van een enkeling, een privaatpersoon zijn: de 
kapitalist. Die kapitalist streeft verhoging van de winstvoet 
na, dat is zijn privaat-beloning. Het sociale produktiemiddel 
moet dus partikuliere belangen dienen. Teneinde deze winst 
te bereiken wordt de gezondheid van de arbeider op het spel 
gezet. Het leven van de arbeider wordt geheel en al beheerst 
door de produktie voorwaarden van het kapitalisme. Alle ar
beid wordt er loonarbeid door. En loonarbeid is vervreemde 
arbeid, arbeid die tot een waar is geworden. 
Het kapitaal is een maatschappelijke macht, maar een macht 
in privéhanden, nl. in de handen van de personifikatie van 
deze macht: de kapitalist. De kapitalist maakt het door zijn 
beschikking over die maatschappelijke macht mogelijk, dat 
een arbeider in de fabriek veel en veel meer scheppen kan 
dan een enkel individu zou kunnen. Maar de maatschappelij
ke macht is vervreemd: de enorme meerwaarde komt niet aan 
de maatschappij ten goede, niet aan de arbeidende klasse, 
maar verdwijnt in de privaateigendom. 
Zo wordt de maatschappelijke macht via het kapitaal iets 
vreemds, een zaak, een ding: de macht van het kapitaal. Hier 
zit ook de grote tegenspraak: de kapitalist als privaat-eige
naar heeft de macht over de maatschappelijke produktie voor
waarden. Dat leidt tot anarchie. Maar daarin zit ook impliciet 
de ontbinding van het systeem. De produktiekrachten die 
steeds meer worden ontwikkeld zullen deze remmende pro
duktieverhoudingen doen barsten. 
Hoe is het tot die enorme kapitaalvorming gekomen, of -
technisch gezegd - hoe is de oorspronkelijke akkumulatie op 
gang gekomen? Het is de woeker die op de antieke en feodale 
rijkdom verwoestend heeft ingewerkt. De woeker heeft een 
einde gemaakt aan het feodalisme. Hij ondergraaft ook de 
kleine boeren en de kleinburgerlijke produktie. Kortom: alle 
vormen gaan eraan waarin de producent zelf nog eigenaar is 
van zijn produktiemiddelen. De arbeider in het kapitalisme is 
geen eigenaar meer. Het is de rente, die de oorspronkelijke 
akkumulatie op gang heeft gebracht. Ook heeft er een grote 
revolutie in de produktiewijze plaatsgehad: van werktuig 
ging het naar machine. Dan is er steeds meer vast kapitaal 
nodig. Het lukt alleen dit geld op te brengen, als geld geld 
maakt, zoals vulgair-ekonomen zeggen. Machines laten ver
splinterd eigendom niet meer toe. Daarom komt de ver-
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vreemdende gestalte van het kapitalisme tot zijn volledige 
tegenstelling juist door de ontwikkeling van de machine. 
Vandaar ook de aanvankelijke brutale revolte van de arbei
ders tegen de machine. Ze sloegen hem kort en klein. Maar 
dat helpt niet, integendeel. Inmiddels is de arbeider het 
aanhangsel van de machine geworden. Hij bedient de machi
ne! En niet andersom. Zo leidt de machine tot verdere akku
mulatie en tegelijkertijd tot grotere afhankelijkheid en ont
menselijking van de arbeider. De arbeider kan nu niet meer 
geïsoleerd werken. Maar echt samenwerken kan hij ook niet. 
Hij werkt nu in vervreemding, ook in dit opzicht, zolang 
althans de privaateigendom van produktiemiddelen gehand
haafd blijft. Zolang is dan ook de vervreemding onontkoom
baar. 
De vulgaire ekonomie doorziet de verschijningsvormen der 
dingen niet, zij blijft op de schijn staren. En daarom gaat de 
vulgaire ekonomie uit van een gesekulariseerde triniteit: 
grond/pacht, kapitaal/rente, arbeid/arbeidsloon. Men kan 
heel het werk van Marx, dat Das Kapital heet, zien als een 
analyse van de tegenstellingen die hierachter zitten. Men 
moet echter uit zijn burgerlijke huid kruipen om erachter te 
komen en de schijn te doorzien. Marx heeft dat gedaan: hij 
heeft zich op proletarisch standpunt g~plaatst en zo de optiek 
gevonden waaronder hij zicht kreeg op de achtergronden en 
tegenstellingen. 
In deze sekuliere triniteit ziet Marx de grote mystifikatie van 
de kapitalistische produktiewijze. De maatschappelijke ver
houdingen (en dat zijn als het goed is menselijke verhoudin
gen) zijn tot dingen geworden: het kapitaal, de grond! De 
klassieke ekonomie heeft deze schijn en dit bedrog in princi
pe doorzien, maar is steeds weer ten halve omgekeerd. De 
produktieverhoudingen worden verzakelijkt (gereïficeerd) en 
de zaken worden gepersonifieerd! Marx noemt dat de religie 
van alle dag. Willen wij enigermate begrijpen wat hier mis 
is, dan doen wij het beste het een en ander te bezien vanuit de 
arbeider. Het is de arbeid, die de meerwaarde schept, de 
arbeid en niets anders. Geld maakt geen geld. En grond op 
zichzelf ook niet. De arbeid wordt in het kapitalisme echter 
gezien als loonarbeid - en hij is dus met het loon betaald; 
méér schijnt arbeid niet waard te zijn dan uitgedrukt is in het 
ekwivalent van het loon! Toch heeft de loonarbeider als 
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arbeider meer geschapen dan wat beloond wordt: rente (en 
pacht) zijn er het bewijs van. Maar dat meerdere is al ontei
gend voor de arbeider een hand heeft uitgestoken. Het loopt 
van hem weg in de gedaante van winst, gesplitst in onderne
merswinst, rente en pacht. Maar daarmee is wel de triniteit 
ontmaskerd. Arbeid is meer dan loonarbeid. En als hij meer 
is, dan is hij met het loon niet werkelijk beloond. Rente zou 
er niet zijn zonder arbeid. Maar door de rente, afkomstig uit 
de door de arbeid van de arbeider geproduceerde meerwaar
de, worden Monsieur Ie Capital et Madame la Terre de heer 
en meesteres van de arbeiders. De arbeider schijnt zijn eigen 
graf te graven. Hij is inderdaad een doodgraver. Maar straks 
ligt Monsieur Ie Capital in het graf (Madame la Terre ligt al 
eerder in haar familiegraf), want uit het wassende gevaar, uit 
de op de spits gedreven tegenstelling komt de reddende 
verandering voort. Zoals vervreemding tot ontgoocheling 
leidt en door de ontgoocheling plotseling de lichtstraal van de 
bewustwording heenbreekt, zo zullen de produktieve krach
ten heenbreken door de remmende produktieverhoudingen. 
Uiteindelijk laat de materiële ontwikkeling zich niet tegen
houden. Zij breekt door de dijken heen! 

Het is niet moeilijk om vanuit deze ekonomische analyses 
van de vervreemding de weg terug te gaan naar de verschil
lende vormen, waarin de aliënatie zich voordoet, en waaro
ver wij Marx naar aanleiding van Rousseau, Hegel en Feuer
bach hebben gehoord. Wij laten die weg terug over aan de 
lezer. Wij volstaan met een zeer summiere samenvatting: 
- de vervreemding is bij Marx niet in de antropologie gefun

deerd en is dus geen menselijk noodlot, maar een histori
sche fase, die overwonnen kan worden; 

- zij doet zich voor tengevolge van de op de privaateigen
dom berustende klassentegenstellingen en zal daarmee ook 
verdwijnen; 

- vervreemding is dat alle dingen en mensen tot een waar 
worden gemaakt, dat de menselijke betrekkingen tot een 
ruilwaarde gereduceerd worden; 

- vervreemding is verder dat de warenomloop achter de rug 
en boven de hoofden van de mensen verzelfstandigd is; 

- vervreemd is de mens van zijn arbeid, van de natuur, van 
zichzelf en van zijn medemens; 
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- vervreemding laat zich alleen opheffen door de ver
vreemden zelf in een revolutionaire praxis; 

- bij de opheffing wordt het positieve historische resultaat 
van de negatieve vervreemding mede geoogst; 

- het komfortabele karakter, dat de vervreemding bij de 
kapitalist aanneemt, maakt haar daar ongeschikt als revo
lutionair uitgangspunt; 

- alleen bij de proletarische klasse is de revolutionaire idee 
zo diep verworteld in het belang van d~ klasse en leidt de 
analyse van dit belang zozeer tot het revolutionaire be
wustzijn, dat aan deze klasse de historische taak is het 
kapitalisme ten grave te dragen. 

Een opmerking tot slot: waarschijnlijk is Marx van mening 
dat het 'eindpunt', de klassenloze maatschappij waar alle 
vervreemding is opgeheven, alleen maar asymptotisch bena
derd kan worden, maar tegelijk is toch ook het kommunisme 
het einddoel van de strijd. Het hypothetische eindpunt is een 
abstraktie uit de konkrete doelen in de geschiedenis. Als 
abstraktie is het een asymptotische idee, die ons behoeden 
kan voor positivering en dus verabsolutering van het bereik
te. Zo is zij een goed antidotum tegen nieuwe vervreemding. 
De socialistische revolutie maakt een einde aan de voorge
schiedenis der mensheid en schept de voorwaarde om einde
lijk werkelijk geschiedenis te maken. Het einddoel is dus een 
begin! Als de vervreemding is opgeheven, kan eindelijk de 
mensengeschiedenis aanvangen! 

Citaten 

M (Engels schreef einde 1843, begin 1844 een later (1859) 
door Marx geniaal genoemde schets, waarin hij de natio
nale ekonomie aan een kritiek onderwierp. Wij doen de 
historie recht, als wij ons eerste citaat aan deze oudste 
'marxistische' ekonomische beschouwing ontlenen. Er 
blijkt uit dat Engels niet afhankelijk is van Marx, maar op 
het punt van de ekonomie aanvankelijk voorop liep met 
deze heldere verkenning. Het stuk werkt als een plotselin
ge bliksemschicht, in het licht waarvan men gedurende 

Meen onder4eel van een sekonde een heel gebied klaar en in 
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M fel kontrast voor zich ziet. Filosofisch staat Engels in 1843 
Feuerbach met zijn abstrakte humaniteit nog wat nader 
dan hij later zal doen, toch is hij al voluit kommunist en 
materialist). 

De ekonomie kwam niet op het idee naar de gerechtvaar
digdheid van de privaateigendom te vragen. ( ... ) 
Wij erkennen (overigens) graag, dat wij pas door de 
stichting en doorvoering van de handelsvrijheid in staat 
zijn geraakt boven de ekonomie van de privaateigendom 
uit te komen. ( ... ) 
Zoals de theologie óf tot het blinde geloof moet terugke
ren of tot de vrije filosofie moet voortschrijden, zo moet 
de vrijheid van handel aan de ene kant de restauratie van 
de monopolies voortbrengen, aan de andere kant echter tot 
de opheffing van de privaateigendom leiden. ( ... ) 
Hoe vriendeli jker, hoe voordeliger. Dat is de humaniteit 
van de handel. ( ... ) 

Nadat de liberale ekonomie haar best had gedaan, om 
door de ontbinding der nationaliteiten de vijandschap al
gemeen te maken, de mensheid in een horde verscheuren
de dieren te veranderen - wat zijn konkurrenten anders?
die elkaar juist daarom opvreten, omdat ieder een gelijk 
belang als de ander heeft, - na deze voorbereiding bleef 
haar nog maar één stap te doen: de ontbinding van de 
familie. Om deze door te voeren, kwam haar zeer eigen 
schone uitvinding, het fabriekssysteem, te stade. Het laat
ste spoortje gemeenschappelijk belang, de goederenge
meenschap van het gezin, is door het fabriekssysteem 
ondergraven en ( ... ) reeds in ontbinding geraakt. Het is 
iets alledaags, dat kinderen, zodra ze werken kunnen, 
dwz. negen jaar oud zijn, hun loon voor zichzelf gebrui
ken, het ouderlijk huis alleen maar als kosthuis zien en de 
ouders alleen maar iets vergoeden voor kost en inwoning. 
Hoe kan het anders? ( ... ) Is een principe eenmaal in 
beweging gebracht, dan werkt het zichzelf wel door al zijn 
konsekwenties heen, of de ekonomen daar nu plezier in 
hebben of niet. ( ... ) 

M Wij hebben gezien, hoe kapitaal en arbeid oorspronkelijk 
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M identiek zijn; wij zien verder uit de ontwikkeling van de 
ekonoom zelf, hoe het kapitaal, het resultaat van de ar
beid, in het proces der produktie meteen weer tot sub
straat, tot materiaal van de arbeid wordt gemaakt, hoe dus 
de een ogenblik voltrokken scheiding tussen kapitaal en 
arbeid meteen weer in een eenheid wordt opgeheven; en 
toch scheidt de ekonoom het kapitaal van de arbeid, toch 
houdt hij aan de tweedeling vast, zonder de eenheid daar
naast anders dan door de definitie van het kapitaal als 
'opgeslagen arbeid' te erkennen. De scheiding tussen ka
pitaal en arbeid, die het gevolg is van de privaateigendom, 
is niets anders dan de tweedeling van de arbeid zelf, die 
met deze toestand van scheiding overeenkomt en daaruit 
ook voortkomt. En nadat deze splitsing is bewerkstelligd, 
wordt het kapitaal nogmaals gedeeld in het oorspronkelij
ke kapitaal en de winst, de toename van het kapitaal, die 
optreedt in het proces der produktie, hoewel de praktijk 
zelf deze winst meteen weer in het kapitaal opneemt en ze 
tezamen in beweging brengt. Ja zelfs de winst wordt weer 
in rente en eigenlijke winst gedeeld. In de renten is de 
ongeest van deze scheidingen op de spits gedreven. De 
onredelijkheid van rente-uitkeringen, van het ontvangen 
zonder arbeid voor het pure leven, is, hoewel in de aard 
van de privaateigendom liggend, zo in het oog lopend en 
allang onderkend door het onbevangen besef van het volk, 
dat in deze dingen meestal gelijk heeft. Al deze fijne 
splitsingen en onderverdelingen ontstaan uit de oorspron
kelijke scheiding van het kapitaal van de arbeid en de 
voleindiging van deze scheiding in de splitsing van de 
mensheid in kapitalisten en arbeiders, een splitsing, die 
elke dag scherper en scherper ,-:oi'men aanneemt en die, 
zoals wij zullen zien, ook altijd toenemen moet. Deze 
scheiding, evenals de reeds door ons bekeken scheiding 
van grond van kapitaal en arbeid, is echter in laatste 
instantie onmogelijk. Het is absoluut niet na te gaan, 
hoeveel het aandeel van de grond, van het kapitaal en van 
de arbeid aan bepaalde voortbrengsels bedraagdWant die 
drie grootheden zijn onvergelijkbaar! De grond verschaft 
het ruwe materiaal, maar niet zonder kapitaal en arbeid, 
het kapitaal veronderstelt grond en arbeid, en de arbeid 

M veronderstelt minstens de grond, meestal ook het kapitaal. 
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M De verrichtingen van de drie zijn geheel verschillend en 
niet aan een vierde gemeenschappelijke maat te meten. 
Als het dus bij de huidige verhoudingen tot verdeling van 
de opbrengst onder deze drie elementen komt, dan is er 
geen inherente maat, maar een geheel vreemde, toevallige 
maat is beslissend: de konkurrentie oftewel het geraffi
neerde recht van de sterke. De grondrente impliceert de 
konkurrentie, de winst op kapitaal wordt alleen door de 
konkurrentie bepaald en hoe het er met het arbeidsloon 
voorstaat, zullen wij straks zien. Als wij de privaateigen
dom laten vallen, dan vallen al deze onnatuurlijke schei
dingen weg. Het onderscheid van rente en winst valt weg. 
Kapitaal is niets zonder arbeid, zonder beweging. De 
winst reduceert zich in zijn betekenis op het gewicht, dat 
bij de bepaling der produktiekosten het kap~al heeft, en 
blijft zo inherent aan het kapitaal en het kapitaal zelf valt 
terug in zijn oorspronkeli jke éénheid met de arbeid. ( ... ) 

Wij hebben gezien, dat tenslotte alles op de konkurrentie 
neerkomt, zolang althans de privaateigendom bestaat. De 
konkurrentie is de hoofdkategorie van de ekonoom, zijn 
liefste dochter, die hij steeds maar vertroetelt en liefkoost 
- en let op wat voor een medusa-gezicht daar het gevolg 
van is. 

Het eerste gevolg van de privaateigendom was de splitsing 
van de produktie in twee tegengestelde zijden, de natuur
lijke en de menselijke; de grond,die zonder de bevruch
ting van mensen dood en steriel is, en de menselijke 
aktiviteit waarvan de eerste voorwaarde precies die grond 
is. Wij zagen verder, hoe de menselijke aktiviteit ontbon
den werd in arbeid en kapitaal en hoe deze twee zijden 
elkaar weer vijandig tegemoet traden. Wij hadden dus 
reeds de strijd van de drie elementen tegen elkaar, in 
plaats van de onderlinge ondersteuning van de drie; nu 
komt daar nog bij, dat de privaateigendom de versplinte
ring van elk der drie elementen met zich meebrengt. Het 
ene stuk grond staat tegenover het andere, het ene kapitaal 
tegenover het andere, de ene arbeidsknecht tegenover de 
andere! M. a. w. omdat de privaateigendom iedereen in 

M zijn eigen ruwe individualiteit isoleert en omdat iedereen 
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M dan toch nog hetzelfde belang heeft als zijn buurman, 
daarom staan ze allemaal vijandig tegenover elkaar, de 
ene grondbezitter tegenover de ander, de ene kapitalist 
tegenover de ander, en de ene arbeider tegenover de 
andere. In deze vijandschap van gelijke belangen juist 
vanwege hun gelijkheid is de onredelijkheid van de toe
stand van de mensheid totnogtoe tot zijn voltooiing geko
men; en deze voltooiing heet konkurrentie. 

F. Engels, Umrisse zu einer Kritik der 
Nationalökonomie (1843-1844) 

MEW 1, p. 500v., 504v., 511-513. 

(Hoewel Marx in sommige passages van de Okonomisch
philosophische Manuskripte van 1844 nog 'hegelt', gaat 
het stuk over de ekonomische vervreemding van de ar
beid. De volgende citaten leggen daar getuigenis van af.) 

In de vaststelling, dat de arbeider zich tegenover het 
produkt van zijn arbeid verhoudt als tegenover iets 
vreemds, liggen al deze konsekwenties. Want het is vol
gens deze veronderstelling duidelijk: hoe meer de arbeider 
zichzelf uitwerkt, des te machtiger wordt de vreemde, 
voorwerpelijke wereld,. die hij tegenover zich schept, des 
te armer wordt hij zelf en zijn innerlijke wereld, en des te 
minder is hem nog iets eigen. Zo is het ook in de religie. 
Hoe meer de mens in God belegt, des te minder houdt hij 
zelf. De arbeider belegt zijn leven in het voorwerp; maar 
nu behoort het niet meer aan hem, maar aan het voorwerp. 
Hoe groter dus de aktiviteit, des te meer is de arbeider 
zonder voorwerp. Wat het produkt van zijn arbeid is, is hij 
zelf niet. Hoe groter dus dit produkt, hoe minder hijzelf 
is. De veruiterlijking (Entäusserung) van de arbeider in 
zijn produkt heeft de betekenis, niet alleen, dat zijn arbeid 
tot een voorwerp, tot een uiterlijk bestaan wordt, maar ook 
dat het buiten hem, onafhankelijk van hem en hem vreemd 
bestaat en een zelfstandige macht tegenover hem wordt, 
dat het leven, dat hij aan het voorwerp heeft verleend, 
hem vijandig en vreemd tegemoettreedt. ( ... ) 
De vervreemding van de arbeider in zijn 'voorwerp' wordt 
in nationaal-ekonomische wetten zo uitgedrukt, dat, hoe 

M meer de arbeider produceert, des te minder hij te konsu-
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M meren heeft, dat, hoe meer waarden hij schept, hijzelf des 
te waardelozer en onwaardiger wordt, dat, hoe gevormder 
zijn produkt, des te misvormder de arbeider wordt, dat, 
hoe geciviliseerder zijn voorwerp, des te barbaarser de 
arbeider wordt, dat, hoe machtiger de arbeid, des te on
machtiger de arbeider wordt, dat, hoe meer geest de 
arbeid heeft, des te geestlozer en des te meer natuurknecht 
de arbeider wordt. 

De nationale ekonomie verbergt de vervreemding in het 
wezen van de arbeid daardoor, dat zij niet de direkte 
verhouding tussen de arbeider (arbeid) en de produktie 
bekijkt. (. .. ) 
Wij hebben de akte van de vervreemding van de prakti
sche menselijke aktiviteit naar twee zijden toe bekeken. 
1. De verhouding van de arbeider tot het produkt van de 
arbeid als vreemd voorwerp, dat macht over hem heeft. 
Deze verhouding is tegelijkertijd de verhouding tot de 
zinnelijke buitenwereld, tot de natuur als een vreemde, 
vijandige wereld. 
2. De verhouding van de arbeid tot de daad der produktie 
binnen de arbeid. Deze verhouding is de verhouding van 
de arbeider tot zijn eigen aktiviteit als een vreemde aktivi
teit, die hem niet toebehoort, aktiviteit als lijden, kracht 
als onmacht, voortbrenging als ontmanning, de eigen fy
sieke en geestelijke energie van de arbeider - want wat is 
leven anders dan aktiviteit - als een aktiviteit tegen zich
zelf gekeerd, van hem onafhankelijk en hem niet toebeho
rend. ( ... ) 
Wij hebben nu nog een derde bepaling van de vervreemde 
arbeid uit deze beide vormen naar voren te halen. De 
mens is een Gattungswesen Oett. soortwezen, we laten het 
onvertaald, LS.) ( ... ). Het Gattungsleben ( ... ) bestaat 
fysiek daarin, dat de mens van de anorganische natuur 
leeft ( ... ). Planten, dieren, stenen, lucht, licht etc. ( ... ) 
vormen ook praktisch een deel van het menselijk leven 
( ... ). De natuur is het anorganische lichaam van de mens, 
n.l. de natuur voor zover zij niet zelf menselijk lichaam is. 

De mens leeft van de natuur, dwz. de natuur is zijn 
M lichaam, waarmee hij voortdurend in wisselwerking moet 
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M blijven, om niet te sterven ( ... ). De mens is een deel der 
natuur. Doordat nu de vervreemde arbeid de mens 1) van 
de natuur vervreemdt, 2) en van, zichzelf en zijn eigen 
aktieve funktie, zijn levens aktiviteit , vervreemdt hij de 
mens ook van zijn Gattung, het Gattungsleben wordt voor 
hem een middel van het individuele leven ( ... ). Want de 
arbeid, de levens aktiviteit , het produktieve leven schijnt 
de mens alleen maar een middel ter bevrediging van een 
behoefte, van de behoefte tot behoud van het fysieke 
leven. Maar het produktieve leven is het Gattungsleben. 
Het is het leven dat leven voortbrengt ( ... ). Een direkte 
konsekwentie (van deze vervreemding van de natuur en 
zijn Gattungswesen)is de vervreemding van de mensen 
van elkaar. Als de mens tegenover zichzelf staat, dan 
staat hij ook tegenover de andere mens ( ... ). 

De nationale ekonomie gaat van de arbeid uit als de 
eigenlijke ziel van de produktie en toch geeft zij de arbeid 
niets en de privaateigendom alles ( ... ). Wij zien dan ook 
in, dat arbeidsloon en privaateigendom identiek zijn: want 
arbeidsloon is, omdat immers het produkt, het voorwerp 
dat de arbeid voortbrengt de bezoldiging van de arbeid is, 
- arbeidsloon is alleen maar een onvermijdelijke konse
kwentie van de vervreemding van de arbeid, in het ar
beidsloon manifesteert zich de arbeid dan ook niet als doel 
in zichzelf, maar als een dienaar van het loon. ( ... ) 
Arbeidsloon is een direkt gevolg van de vervreemde ar
beid en de vervreemde arbeid is de direkte oorzaak van de 
privaateigendom. Als het ene valt moet ook het andere 
vallen. 

Uit de verhouding van de vervreemde arbeid tot de privaat
eigendom volgt verder, dat de emancipatie van de maat
schappij van de privaateigendom, van de knechtschap, 
zich in de politieke vorm van de arbeidersbevrijding uit
spreekt, niet alsof het alleen om hun emancipatie zou 
gaan, maar omdat in zijn emancipatie de algemeen mense
lijke besloten ligt, deze is echter daarin gelegen, omdat de 
hele menselijke knechtschap in de verhouding van de 
arbeider tot de produktie geïnvolveerd is en alle knecht-

M schapsverhoudingen alleen maar modifikaties en konse-
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M kwenties van deze verhouding zijn. 
K. Marx, Okonomisch-philosophische Manuskripte 

1844 (XXII-XVII) 
MEW EB. I, 510-522. 

(Onderstaande citaten komen uit een laat werk van Marx, 
n.l. de zg. Theorieën over de meerwaarde, geschreven 
1862 en 1863. Zij vormen de voortzetting van het manu
skript Zur Kritik der politischen Okonomie, dat Marx 
gedeeltelijk uitgaf in 1859. Wij citeren uit het gedeelte dat 
als een ontwerp voor het vierde deel van Das Kapital zou 
kunnen worden beschouwd. Wij kiezen het stuk waarin 
Marx de door Engels reeds gesignaleerde uitsplitsing van 
de winst in ondernemerswinst en rente uitwerkt.) 

Bij de winst is de vorm van de meerwaarde vervreemd, 
heeft een vreemde gedaante gekregen, maar zo dat zijn 
eenvoudige gedaante en dus zijn substantie en zijn ont
staansgrond onmiddellijk herkenbaar blijven; bij het ren
tedragend kapitaal is dat anders, bij de rente is veeleer 
uitdrukkelijk deze vervreemde vorm iets wezenlijks, hij is 
uitgesproken aanwezig. Hij is als tegenstelling tegenover 
de werkelijke aard van de meerwaarde verzelfstandigd, 
gefixeerd. 
In het rentedragende kapitaal is de verhouding van het 
kapitaal tot de arbeid weggewist. In feite veronderstelt de 
rente de winst, waar hij alleen maar een deel van is, hoe 
de meerwaarde verdeeld wordt in rente en winst maakt in 
feite voor de loonarbeider geen enkel verschil ( ... ). 
Op de basis (van de kapitalistische arbeidsvoorwaarden 
t. S.) is het geld bi jv. op zichzelf kapitaal ( ... ) omdat het 
als vreemd eigendom aan de vervreemde arbeid verschijnt 
en die arbeid als zodanig beheerst. Het kapitaal kan dan 
ook als een waar, die deze eigenschap heeft, worden 
verkocht: kapitaal kan als kapitaal worden verkocht, zoals 
het gebeurt in het uitlenen van kapitaal tegen rente. 
Doordat zo echter het moment van de specifiek maat
schappelijke bepaaldheid van het kapitaal en de kapitalis
tische produktie ( ... ) gefixeerd wordt en de rente dienten
gevolge verschijnt als een deel van de meerwaarde, die 

M het kapitaal in deze bepaaldheid, gescheiden van deze 
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M bepaaldheid als bepaaldheid van het proces in het alge
meen, voortbrengt, moet kennelijk het andere deel van de 
meerwaarde, nl. het surplus van de winst boven de rente, 
de industriële winst dus, voorgesteld worden als een waar
de, die niet uit het kapitaal als kapitaal stamt, maar uit het 
produktieproces, gescheiden van zijn maatschappelijke 
bepaaldheid, die trouwens in de uitdrukking kapitaalrente 
reeds zijn bijzondere bestaanswijze heeft gekregen. Van 
het kapitaal gescheiden is echter het produktieproces ge
heel en al arbeidsproces. De industriële kapitalist, zoals 
deze onderscheiden is van zichzelf als kapitalist, eigenaar 
van het kapitaal - is dus alleen nog maar een eenvoudige 
funktionaris in het arbeidsproces, niet dus funktionerend 
kapitaal, maar funktionaris, afgezien van het kapitaal -, 
dus een bijzondere drager van het arbeidsproces in 't 
algemeen, arbeider dus. Zo werd dan op gelukkige wijze 
de industriële winst in arbeidsloon veranderd en valt sa
men met het gewone arbeidsloon, waarvan het alleen nog 
maar in hoeveelheid verschilt, en door de bijzondere vorm 
van uitbetaling, nl. dat de kapitalist het aan zichzelf be
taalt in plaats van het betaald krijgt. 
In deze laatste splitsing van winst in rente en industriële 
winst is niet alleen het karakter van de meerwaarde (en 
dus van het kapitaal) uitgewist maar is de meerwaarde 
voorgesteld als iets geheel anders. ( ... ) 

Uit de puur kwantitatieve deling komt een kwalitatieve 
sprong voort. Het kapitaal zelf wordt gesplitst. Voor zo
ver het de voorwaarde van de Kapitalistische produktie is, 
voor zover het dus de vervreemde vorm van arbeidsvoor
waarden, een specifiek maatschappelijke verhouding uit
drukt, verwerkelijkt het zichzelf in rente. Zijn karakter als 
kapitaal realiseert het in rente. Anderzijds, voor zover het 
kapitaal funktioneert in het proces, lijkt dit proces, ge
scheiden van zijn specifiek kapitalistisch karakter, van 
zijn kapitalistische bepaaldheid, een puur arbeidsproces. 
Voor zover de kapitalist dus daarin ingrijpt, grijpt hij niet 
als kapitalist in, want dit karakter van hem is verdiskon
teerd in de rente, maar als funktionaris van het arbeids
proces, als arbeider en zijn arbeidsloon krijgt gestalte in 

M de industriële winst. Het is een bijzondere wijze van 
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M arbeid, de arbeid van het leidinggeven, maar die arbeids
wijzen zijn in het algemeen immers onderling verschil
lend. 

In deze twee vormen zijn dus ( ... ) het wezen van het 
kapitaal en het karakter van de kapitalistische produktie 
volledig uitgewist, maar dat niet alleen, ze zijn in het 
tegendeel verkeerd. ( ... ) De transsubstantiatie, het feti
s jisme is voltooid ( ... ). 
De rente vat het vervreemde karakter van de arbeidsvoor
waarden samen in verhouding tot de aktiviteit van het 
subjekt. De rente representeert de eigendom van het kapi
taal, of het pure bezit van kapitaal als middel om zich 
produkten van vreemde arbeid toe te eigenen, als heer
schappij dus over vreemde arbeid. Maar de rente repre
senteert dit karakter als iets, dat hem buiten het produk
tieproces om zelf toekomt en dat geenszins het resultaat is 
van dit produktieproces zelf ( ... ). Dus als een uiterlijke 
bepaaldheid, die met de verhouding van kapitaal en arbeid 
niets te maken heeft ( ... ). 

Anderzijds geeft deze vorm der rente het andere deel van 
de winst de kwalitatieve vorm van de industriële winst, 
van het arbeidsloon van de industriële kapitalist, niet als 
kapitalist, maar als arbeider (industrieel). ( ... ) Hij schept 
meerwaarde, niet omdat hij als kapitalist werkt, maar 
omdat hij, de kapitalist, ook werkt. ( ... ) Dat deel van de 
meerwaarde is dus helemaal geen meerwaarde meer, maar 
integendeel een ekwivalent voor volbrachte arbeid. Daar 
het vervreemdende karakter van het kapitaal, zijn tegen
stelling tot de arbeid, boven en buiten het uitbuitingspro
ces, buiten de werkelijke aktie van deze vervreemding 
ligt, is alle karakter van tegenstelling uit het proces zelf 
verwijderd. 
Dientengevolge gaat de werkelijke exploitatie, dus dat
gene waarin het karakter van tegenstelling zich verwerke
lijkt en zich eerst recht reëel manifesteert, eruit zien als 
een stoffelijk specifieke soort van arbeid, maar behorend 
tot dezelfde maatschappelijke bepaaldheid van de arbeid, 
n.l. van de loonarbeid. Tot dezelfde kategorie arbeid 

M behorend! De arbeid van het uitbuiten wordt hier gelijk 
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M gesteld met de arbeid, die wordt uitgebuit. 
Deze verandering van een deel van de winst in industriële 
winst komt voort uit de verandering van het andere deel in 
rente. Op rekening van het ene komt de maatschappelijke 
vorm van het kapitaal - het feit dat kapitaal eigendom is; 
op die van het andere de ekonomische funktie van het 
kapitaal, zijn funktie in het arbeidsproces, maar bevrijd, 
geabstraheerd van de maatschappelijke vorm, de vorm 
van tegenstelling, waarin het deze funktie heeft ( ... ). De 
kapitalist heeft zich hier met zijn manager geïdentificeerd 
( ... ). (Maar) het ambt van direktie, van labour of superin
tendence (manager), kan tegenwoordig ook op de markt 
gekocht worden en is betrekkelijk even goedkoop te pro
duceren en dan te kopen, als iedere andere arbeidskracht 
( ... ). Het is geheel en al nutteloos, dat deze labour of 
direction door de kapitalisten verricht wordt. Zij is realiter 
aanwezig, gescheiden van het kapitaal, niet in de voorge
wende scheiding van industriële kapitalist en betaalde 
kapitalist, maar als industrial managers etc. ( ... ) Beste 
bewijs: de door de arbeiders opgerichte koöperatieve fa
brieken. Zij leveren het bewijs, dat de kapitalist als funkti
onaris van de produktie even overbodig voor de arbeiders 
is geworden, als aan de kapitalist de funktie van de groot
grondbezitters ( ... ) overbodig voorkomt. Ten tweede: 
voor zover de arbeid van de kapitalist niet uit het proces, 
als kapitalistisch proces, voortkomt, en dus met het kapi
taal vanzelf ophoudt, voor zover die arbeid geen naam is 
voor de funktie van het uitbuiten van vreemde arbeid, 
voor zover die arbeid uit de maatschappelijke vorm van de 
arbeid, de koöperatie, de deling van de arbeid enz. voort
komt, is zij geheel en al even onafhankelijk van het 
kapitaal, als deze maatschappelijke vorm zelf, zodra ze 
maar de kapitalistische omhulling heeft afgestroopt. 

Te zeggen, dat deze arbeid als kapitalistische arbeid, als 
funktie van de kapitalist noodzakelijk is, betekent verder 
niets dan dat de vulgair-ekonomen zich de produk
tiekracht, die zich in de schoot van het kapitaal ontwik
keld heeft en het maatschappelijke karakter van de arbeid, 
zich niet losgemaakt van deze kapitalistische vorm kan 

M denken, en haar niet bevrijd van de vorm van de ver-
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M vreemding, niet gescheiden van haar per vertering en haar 
I quidproquo kan voorstellen. Et c'est justement ce que 

M nous affirmons. 
K. Marx, Theorien über den Mehrwert (910-919) 

MEW 26/3, p. 480-488. 

De tekst van de opdracht op pagina 6 is ontleend aan Willem 
Elsschot, Verzamelde Werken, Amsterdam 1957 (3e druk), 
p.538. 

Dit is de uitbarsting van een man, die door de aankomst van 
zijn kleinzoon uit een ver land, zijn verraad indachtig wordt 
en het met innige heftigheid opbiecht. De schrijver vertelt het 
ons niet zonder ironie om ZO enige distantie te scheppen: de 
lezer identificere de grootvader niet overhaast met Elsschot 
en Elsschot niet met zekere Heer A. de Ridder. 
Gijsbert en zijn vader houden veel van deze schrijver, van 
zijn triomfale spot, zijn mild aanklagen en vooral van het 
melancholisch waas, dat de voorglans der verhoien utopie 
over de menselijke verhoudingen legt. Met schrik bedenken 
wij dan, hoeveel moed, hoeveel bereidheid tot inkasseren, 
hoeveel onbezorgdheid van ons gevraagd zal worden, als wij 
werkelijk leven willen uit de 'kracht van het opstaan'. 

G. H. t. S. 
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VOORNAAMSTE WERKEN VAN MARX EN ENGELS 

Geciteerd is steeds naar de uitgave Marx-Engels Werke van het Institut für 
Marxismus-Leninismus beim Z.K. der SED, Dietz Verlag, Berlin (afgekort 
MEW). 
MEW valt uiteen in 45 banden, genummerd 1-39; nr. 26 valt uiteen in 26.1, 
26.2, 26.3, bevattende Das Kapital IV. Daarenboven zijn er twee Ergänzungs
bände (afgekort EB) en twee Verzeichnisbände. In MEW ontbreken de Grund
risse der Kritik der Politischen Okonomie van 1857/58; de Grundrisse zijn apart 
uitgegeven bij Dietz Verlag in 1953, 2. Aufl. 1974. 

Bij de citaten heb ik zoveel mogelijk de titels, hoofdstukken en paragrafen 
vermeld, om het de lezer te vergemakkelijken het geciteerde terug te vinden in 
de vele andere uitgaven en vertalingen. De vertalingen, die ik gaf, zijn alle van 
mijn eigen hand. Hieronder een lijst van de voornaamste geschriften van Marx 
en Engels en hun plaats in MEW. 
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Marx, 

Engels, 

EngelslMarx, 
Engels, 

Marx, 
MarxIEngels, 
Marx, 
Marx, 
MarxIEngels, 
Marx, 
Marx, 

Engels, 
Marx, 

Marx, 

Marx, 
Engels, 
Marx, 
Engels, 

Kritik des Hegelschen Staatsrechts, I, p 203-333. 
Zur Judenfrage, I, p 347-377. 
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 
I, p 378-391. 
Okonomisch-philosophische Manuskripte 1844, 
EB I, P 465-588. 
Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, 
I, p 499-524. 
Die heilige Familie, 2, p 3-223. 
Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 
2, p 229-508. 
Thesen über Feuerbach, 3, p 5-7; 3, P 533-535. 
Die deutsche Ideologie, 3, p 9-530. 
Das Elend der Philosophie, 4 p 63-182. 
Arbeitslohn, 6, p 535-556. 
Manifest der Kommunistischen Partei, 4, p 459-493. 
Lohnarbeit und Kapital, 6, p 397-423. 
Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850, 
7, P 9-107. 
Der deutsche Bauernkrieg, 7, p 327-413. 
Der achtzehnte Brumaire des Louis BOnaparle, 
8, p 111-207. 
Zur Kritik der politischen Okonomie, 
13, p 3-160. 
Lohn, Preis und Profil, 16, p 101-152. 
Zur Wohnungsfrage, 18, p 209-287. 
Kritik des Gothaer Prograrnms, 19, p 11-32. 
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 
20, p 5-303. 
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Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft, 19, p 189-228. 
Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und 
des Staats, 21, P 30-173. 
Dialektik der Natur, 20, p 305-568. 
Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
deutschen Philosophie, 21, P 259-307. 
Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, 
21, p 405-461. 
Zur Kritik des sozial-demokratischen Programment
wurfs, 22, p 225-240. 
Zur Geschichte des Urchristentums, 22, p 447-473. 
Das Kapital I, 23. 
Das Kapital II, 24. 
Das Kapital III, 25. 
Das Kapital IV erster Teil, 26/1. 
Das Kapital IV, Theorien über den Mehrwert, 
26/2 en 26/3. 
Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie 
1857-1858, niet in MEW, apart uitgegeven 
bij Dietz-Verlag, 2de druk 1974. 
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