
Accumulatie en Crisis 
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S. D E W O L F F . 

I. H E T PRODUCTIE-KAPITAAL IN ZIJN SPHEEREN. 

Le culte des documents a entrainé le dédain de Ia 
méditation et des idéés générales, comme si la vérité 
scientifique se confondait avec la description des faits 
concrets et pouvait être atteinte sans 1'aide du raisonne-
ment abstrait ou déductif. 

(Journal des Economistes bl. 25 15 Juli 1914). 

„In 1910 . . . begint eene nieuwe prosperiteitsperiode. Die periode 
duurt heden nog voort, en indien geene politieke gebeurtenis — eengrooie 
Europeesche Oorlog bij voorbeeld — den normalen loop der industriëele 
evolutie komt verstoren, zal zij tegen 1914—1916 eindigen; men moet 
er dus op rekenen, dat de volgende depressie binnen twee of drie 
jaar optreedt" (bl. 183). 

Aldus Tugan-Baranowsky, de bekende schrijver van „De Geschiedenis 
der handelscrisissen in Engeland", in de Fransche uitgave van dit werk, 
in 1913 verschenen. E n het merkwaardigste bij deze profetie is wel dit, 
dat een van Tugan-Baranowsky's bestrijders, de bekende sociaal
democratische theoreticus Boudin, in een polemiek met den Russischen 
Professor, eveneens een profeet gebleken is, toen hij schreef: 1) „Een 
groote oorlog houdt meest eene crisis tegen, omdat zij in economisch 
opzicht de zelfde werking heeft en hare plaats inneemt". 

Want de diepst-liggende oorzaak van den Europeeschen volkeren-strijd 
is niet het Engelsch-Duitsch conflict; dieper ligt nog de meest primaire 
reden: wederom botsten productiekrachten en productieverhoudingen, 
wederom was de cyclus van middelmatige levendigheid, bloei en pro
ductie-onder-hoogdruk doorloopen. De periode, die noodzakelijk daarop 
moest volgen, die van stremming: krisis of depressie, zij is door den 

1) „Neue Zeit" 1907—1908, I, bl. 609. 
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oorlog vervangen; om met Boudin te spreken: „De oorlog neemt haar 
plaats in" . 

E n opdat de vroolijke noot in deze droeve dagen niet geheel en al 
ontbreke, heeft de geschiedenis er voor gezorgd, dialectische spotvogel 
als zij is, dat hij, die in ons landje als professor in de economie oreerde : 
„Verminderend crisengevaar bij hoogere kapitalistische ontwikkeling", 
thans als minister Treub deze praemisse zoo goed aan de werkelijkheid 
toetsen kan. „Algemeene crisen, welke periodiek wederkeeren, tengevolge 
van den noodzakelijken cirkelgang der kapitalistische productie, kent de 
geschiedenis niet", aldus de professor in zijn „Wijsgeerig en economisch 
systeem", die dus klaarblijkelijk de geschiedenis niet kende. Zou hij 
door het systeem, dat hij als minister heeft moeten volgen, om het 
geheele kapitalisme van zijn land niet te gronde te zien gaan, thans 
„de noodzakelijke cirkelgang der kapitalistische productie" hebben leeren 
kennen? Wij gelooven het niet. De minister is, evenals de professor 
dit was, doof voor de stem der werkelijkheid, al spreekt deze ook 
vlak aan onze grenzen door den mond van twee-en-veertig-centimeters-
mortieren. 

De dagen van thans geven het crisis-probleem eene nieuwe actualiteit. 
„Crisis probleem" schrijven wij opzettelijk, omdat naar onze meening 
het marxisme nog geene afgesloten crisis-theorie bezit. Het probleem, 
dat Marx zoo scherp in „Das Kapital" (III, I , bl . 228) stelde in het 
hoofdstuk: „Conflict zwisschen Ausdehnung der Production und Ver-
werthung" : „de verschillende invloeden, die zich nu eens naast elkaar 
in de ruimte, dan weer na elkaar in den tijd doen gelden" en „welker 
conflict zich periodiek in crisissen uit", „niet slechts in het rustig naast-
elkaar te beschouwen", maar tot één geheel te vereenigen van „onderling 
tegenstrijdige tendenzen en verschijnselen", — dat probleem is onzes 
inziens nog niet opgelost. Wij willen daarom hier onzerzijds trachten, 
iets bij te dragen tot de oplossing er van. Maar zal deze oplossing 
werkelijk eene oplossing in marxistischen zin zijn, dan moet er worden 
uitgegaan van hetgeen Marx heelt neergelegd in het tweede deel van 
zijn hoofdwerk, in het achttiende, negentiende, twintigste en éénen
twintigste hoofdstuk, waar hij de reproductie en circulatie van het 
maatschappelijk totaalkapitaal behandelt; waar hij onderzoekt, hoe in 
het kapitalisme eenvoudige reproductie kan plaats hebben, en aan welke 
voorwaarden voldaan dient te zijn, zal reproductie op grootere schaal 
kunnen geschieden. Want naar onze meening is eerst dan het probleem 
marxistisch opgelost, als bewezen is, dat telkens uit de reproductie op 
grooteren trap verstoring van het evenwicht in de productie optreedt; 
dat dus telkens uit proportionaliteit der voortbrenging disproportionaliteit 
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ontstaat, maar uit deze disproportionaliteit dan weer de proportionaliteit 
wet wederom vergroote reproductie. Of met andere woorden: er dient 
bewezen te worden, dat het probleem der crisis en dat der accumulatie 
'dentiek zijn, dat om het probleem der crisis op te lossen, eerst dat der accu
mulatie volkomen begrepen dient te zijn, maar dat, wanneer de accumulatie 
m hare volle duidelijkheid voor ons staat, ook de crisis haren sphinx-aard 
verloren heeft. Het raadsel der crisis is het raadsel der accumulatie. 

* 

,,Raadsel der accumulatie en crisis", schreven wij zoo-even, omdat 
door twee bekende, beide op Marx steunende onderzoekers één der 
genoemde verschijnselen, accumulatie of crisis, in zijne theoretische 
mogelijkheid onder het kapitalisme wordt geloochend. 

Rosa Luxemburg, ééne der beste kenners van de accumulatie van 
het kapitaal, en voornamelijk van hare gevolgen, ontkent de mogelijkheid 
v an accumulatie in eene maatschappij, enkel en alleen uit proletariërs 
e n kapitalisten bestaande. ,,De kapitalistische accumulatie heeft voor 
hare beweging niet-kapitalistische maatschappij-formaties als omgeving 
noodig; zij schrijdt voorwaarts in voortdurende stofwisseling hiermee, 
en kan slechts zoolang bestaan, als dit milieeu er nog is", i) 

Dit wil dus zeggen, dat volgens Rosa Luxemburg accumulatie voor 
het kapitalisme niet mogelijk is, zonder dat dit omringd is van vóór-
kapitalistische maatschappij-vormen, waar het een telkens grooter gedeelte 
v an zijne telkens op grootere schaal geproduceerde meerwaarde reali-
seeren moet, om dan wederom de productie op nog omvangrijker wijze 
te beginnen. Het meest typische verschijnsel van den huidigen maat
schappij-vorm, de accumulatie, zou, indien dit waar is, niet uit kapita
listische wetten alleen verklaard kunnen worden, en de genoemde hoofd
stukken uit het tweede deel zouden dus eene grondige revisie behoeven. 

Het is juist daar tegenover — mirabile dictu —• een der revisionis
tische marxisten, n.1. Tugan-Baranowsky, die vasthoudt aan de ge
noemde hoofdstukken uit het tweede deel, en uit Marx' schema's, 
te bewijzen tracht, dat, indien de verschillende productietakken onder 
het kapitalisme in voldoende onderlinge regeling stonden, eene crisis 
onmogelijk zijn zou. Zijne theorie is deze, dat uit de wetten der accumulatie, 
door Marx gevonden, logisch volgt, dat „wanneer de maatschappelijke 
productie proportioneel verdeeld wordt", er geene verstoring van het 
evenwicht plaats kan hebben; anders uitgedrukt: de crisis is niet te 
wijten aan de kapitalistische productie, maar aan het ongeregeld zijn 
der voortbrenging. Zoo verklaart dus de beste kenner der crisissen deze 

i) „Die Accumulation des Kapitals", bl. 338. 
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niet uit kapitalistische oorzaken, maar verkondigt juist, dat, als onder 
het kapitalisme eene voldoende regeling tusschen de productietakken 
bestond, de crisissen niet zouden voorkomen i). In een kapitalisme, 
waar juiste verdeeling der productie over de verschillende takken ver
ondersteld wordt, zou de disproportionaliteit uitgesloten, geen over
productie mogelijk zijn. E n daar Marx nu in zijn schema's uitgaat van 
de richtige verdeeling der productie over de verschillende bedrijfstakken, 
zijn dus theoretisch, de hypothese der juiste verdeeling aanvaard, alge-
meene crisissen onmogelijk. Naar mate het mogelijk is, de productie uit 
te breiden, naar mate de productiekrachten gegroeid zijn, „zal de vraag 
in dezelfde verhouding worden uitgebreid, indien slechts de maatschap
pelijke productie proportioneel ingedeeld is; want indien aan die voor
waarde voldaan is, is ieder nieuw product een nieuwe koopkracht" 2). 

Men versta ons niet verkeerd. Evenmin als Rosa Luxemburg het 
feit der kapitaal-accumulatie feitelijk ontkent, maar dit niet mogelijk 
acht in eene abstract gedachte kapitalistische maatschappij, evenmin 
beweert Tugan-Baranowsky, dat algemeene crisissen feitelijk niet voor
komen. Integendeel 1 Hij, hare beste beschrijver, kent hare periodiciteit, 
noemt de jaren, waarin zij zich herhalen zal, of zich in een grooten 
Europeeschen oorlog zal transformeeren. Hij ontkent echter, dat de 
kapitalistische accumulatie hare oorzaak is. Niet, zooals wij voorop
stelden: uit de proportionaliteit der productie komt telkens de dispro
portionaliteit voort, maar, omdat de productie disproportioneel is, blijft 
zij het. Aldus Tugan-Baranowsky. 

Rosa Luxemburg en Tugan-Baranowsky „vermitteln", ziedaar de 
oplossing van het crisis-probleem. 

* * * 

Wij zagen, dat, volgens Rosa Luxemburg, productie op grootere 
schaal, of anders uitgedrukt: reproductie met accumulatie, in eene 
maatschappij, zuiver kapitalistisch gedacht, eene onmogelijkheid is ; 
dat iedere vergrooting der productie over de geheele lijn onmiddellijk 
vastloopt, omdat kapitalisten en arbeiders, de eenige klassen uit die 
maatschappij, onmogelijk afnemers van dat meerproduct kunnen zijn 3). 
„De realiseering der meerwaarde buiten deze twee klassen schijnt even 
noodzakelijk als onmogelijk. De accumulatie van het kapitaal bevindt 
zich in een vicieusen cirkel"4). Wij zien dus: de schrijfster lost de 
accumulatie onder het abstract gedachte kapitalisme op in de crisis 
„in Permanenz". 

1) Les Crises Industrielles en Angleterre, p. 221. 
2) 1. c. p. 213. 
3) 1. c. p. 136—137. 
4) 1. c. p. 137. 
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Het omgekeerde zagen wij bij Tugan-Baranowsky. Bij hem geen 
voortdurende strijd van de productiekrachten en de productieverhou
dingen. Hier lost de crisis zich volkomen in de accumulatie op. In zijn 
theoretisch, abstract gedacht kapitalisme is elke botsing onmogelijk. 
De ,,Revolution in Permanenz" is in de voortdurende Godsvrede ver
anderd. Theoretisch-economisch zijn Rosa Luxemburg en Tugan-Bara
nowsky antipoden, evenals zij het politiek zijn, en toch, hoe vreemd 
het ook klinke, hebben beiden gelijk èn ongelijk. Want werkelijk is 
de accumulatie steeds de crisis „in Permanenz", maar heeft ook de 
revisionistische theoreticus gelijk, als hij de uitbreiding der kapitalistische 
productiewijze onafhankelijk stelt van eene buiten-kapitalistische 
afzetmarkt. 

Maar onwaar is het, dat accumulatie in het kapitalisme niet moge
lijk is, en even onwaar is het, dat bij juiste verdeeling der productie 
over de verschillende bedrijfstakken eene crisis eene onmogelijkheid 
zijn zou. 

Laten wij eerst zien, hoe in het kapitalisme de reproductie met 
accumulatie tot stand komt. En het zal ons dan spoedig blijken, waar 
de fout in Rosa Luxemburg's redeneering schuilt, maar ook tevens, 
waar Tugan-Baranowsky te kort schiet. 

Om het maatschappelijk reproductieproces te kunnen onderzoeken, 
verdeelde Marx de totaalproductie in twee groote afdeelingen, en wel 
in : de eerste spheer, waar de productiemiddelen worden voortge
bracht, en in de tweede spheer, waar de verbruiksartikelen „voor de 
individueele consumptie der arbeiders- en kapitalistenklasse" worden 
geproduceerd. 

Door ons zal deze tweede spheer worden onderverdeeld in de spheer 
der consumptiemiddelen der arbeidersklassen en in die der consumptie
artikelen der kapitalisten, eene onderverdeeling, zeer terecht door Tugan-
Baranowsky ingevoerd, al trekt hij hieruit ook absoluut geen nut ter 
verheldering van het probleem. 

Wij mogen bekend veronderstellen, dat het kapitaal in alle spheeren 
uit twee bestanddeelen bestaat, ten eerste: „Constant kapitaal, d.w.z., de 
waarde van alle voor de productie in deze tak verbruikte productie
middelen. Deze worden op hun beurt weer verdeeld in vast kapitaal: 
machines, arbeidswerktuigen, gebouwen, arbeidsvee enz., en in vlottend 
constant kapitaal: productiematerialen, als grond- en hulpstoffen, half
fabrikaten enz." (Das Kapital II, 370). 

Het tweede bestanddeel is het variabele kapitaal, d. w. z. „de waarde 
der in deze productietak aangewende maatschappelijke arbeidskracht, 
dus gelijk de som der daarvoor betaalde arbeidsloonen" (II, bl . 370). 

A l s nu in alle drie spheeren een jaar is gewerkt, bestaat de waarde 
van het jaarproduct uit de waarde van het in de productie verteerde 
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en, wat zijn waarde betreft, op dat product overgedragene constante 
kapitaal (c), vermeerderd met de waarde, die de arbeid van dat jaar 
aan de doode productiemiddelen heeft toegevoegd, d. w. z. de waarde 
van het voorgeschoten variabel kapitaal (v) plus de meerwaarde (m), 
die de arbeidersklasse voor de kapitalistische klasse geschapen heelt. 

In letters voorgesteld, komt dit alles dus hier op neer: 

W A A R D E V A N H E T J A A R P R O D U C T : 

Spheer der productiemiddelen ( i e spheer) C j + V j + n i j , 
,, ,, levensmiddelen voor de arb. klasse (2e spheer) c a +v„ + m „ , 
„ ,, consumptiemiddelen voor de kap. k l . (3 e spheer) c 3 -r-v 3 + m 3 . 

Wat zijn nu de evenwichtsvoorwaarden bij de eenvoudige 
reproductie, d. w. z. bij reproductie, waar geen accumulatie plaats vindt? 

Rosa Luxemburg heeft als verwijt o. a. tegen de schema's van Marx, 
dat deze in de verschillende spheeren steeds dezelfde organische 
samenstelling van het kapitaal veronderstellt en blijft behouden. 
Wij zullen daarom in alle drie spheeren reeds onmiddelijk drie ver
schillende organische samenstellingen veronderstellen, en wel, zooals 
met de werkelijkheid overeenkomt: in de eerste spheer, de grootste, dan 
in de tweede, de daaropvolgende in grootte, en in de derde, de kleinste; 
veronderstellen wij verder, dat de uitbuitingsgraad 100 % is, dan leert 
eene eenvoudige algebraïsche bewerking, dat, als in de eerste spheer 
de organische samenstelling c t : V j . = 3 is, in de tweede = 2, en inde 
derde spheer = 1 , de proportionaliteit in de spheeren aldus moet 
zijn (uitgedrukt in waarde-eenheden, dus arbeidsuren): 

i e spheer: 15 ( c j + 5 (v r) + 5 (m j = 25, 
2̂  „ : 6 ( c j + 3 ( v j + 3 ( m j = 12, 
3 e » : 4 ( c 3 ) + 4 (v3) + 4 (m 3) = 12. 1). 

Hier is volkomen evenwicht. Er is niet te veel en niet te weinig 
geproduceerd in een der spheeren. De 2 e en 3 e spheer, die een 
bepaalde hoeveelheid productiemiddelen uit de i e spheer voor de 
reproductie moeten betrekken, kunnen dit doen, daar zij te samen 
juist evenveel noodig hebben 6 + 4 (c„ + c 3 ) als de eerste spheer 
levensmiddelen voor zijne arbeiders ( v j en consumptiemiddelen voor 
zijne kapitalisten noodig heeft. 

De eerste evenwichtsvoorwaarde bij eenvoudige reproductie is dus 

c„ + c 3 = v , + m t 

1) Algebra ï sch : 2 V , = 2 f , + V . , 

3 v , =3 v, -j- v 3 , 
waaruit de verhouding tusschen v I } v 2 en v 3 volgt . 
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De i e spheer heeft dan levensmiddelen voor hare arbeiders en 
consumptiemiddelen voor hare kapitalistische klasse; heeft aan de 
2 e spheer 5 waarde-eenheden en aan de 3 e spheer hetzelfde aantal 
onttrokken. 

Er bevinden zich nu in de handen der kapitalisten der tweede en 
derde spheer te samen productiemiddelen ter waarde van 10 eenheden 
(v r + m j , die verdeeld moeten worden tusschen de 2^ en 3 e spheer. 

De tweede spheer heeft reeds aan de eerste spheer ( v j 5 eenheden 
levensmiddelen voor de arbeiders gegeven, echter van de productie
middelen 6 eenheden (c2) ontvangen uit de 10, die zich in de handen 
der kapitalisten van 2 e en 3 e spheer bevinden. Zij dient dan ook daar
entegen aan de 3 e spheer één waarde-eenheid meer te geven voor de 
arbeiders utt die spheer (v s), dan zij als luxe voor haar eigen kapita
listen aan die spheer onttrekt (m2). E n dit klopt precies, omdat m a 

slechts 3 bedraagt, v 3 echter 4. En als dan ook het nieuwe productie
proces begint, bevindt zich aan productiemiddelen in de handen der 
kapitalisten in de eerste spheer: de 15 eenheden (c t), die in die spheer 
gebleven zijn, de 5 eenheden levensmiddelen voor de arbeiders uit die 
spheer voor den loop van het nieuwe productiejaar (v,). In de 2 e spheer 
zijn aan productiemiddelen dan aanwezig 6 eenheden (c 2), gekregen 
uit de eerste spheer, en verder de 3 eenheden levensmiddelen voor de 
arbeiders (v 2), die in de 2 e spheer zijn gebleven. In de 3 e spheer zijn 
aanwezig bij het begin van het nieuwe productiejaar: 4 eenheden 
productiemiddelen (c3), gekregen uit de i e spheer, en 4 eenheden levens
middelen, verkregen uit de 2 e spheer, voor de arbeiders uit de 3 e spheer. De 
geproduceerde consumptiemiddelen der kapitalisten, die over de verschil
lende spheeren verdeeld zijn, zijn geen factoren van het reproductieproces, 
vallen er buiten. De samenstelling van het reproductieproces wordt aldus : 

ie spheer: 15 (c r) + 5 (v,) 
2e „ : 6 ( c j + 3 ( v j 
3 e „ : 4 (c3) + 4 (y3) 

E n als, zooals bij eenvoudige reproductie verondersteld moet worden, 
de uitbuitingsgraad onveranderd, 100 %, blijft, dan is op het einde 
van het productiejaar de productenwaarden in de 3 spheeren wederom: 

ie spheer: 15 (cT) + 5 ( v j + 5 (m t) = 25 
2e „ : 6 ( c j + 3 ( v j + 3 (mj = 12 
3 e „ • 4 (c,) + 4 (v3) + 4 (m3) = 12 

Wij hebben straks reeds als eerste evenwichtswet bij een
voudige reproductie vastgesteld: c„ + c3 = v r +1^. 

Uit het zoo pas uiteengezette volgt nog als tweede evenwichts-
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wet, waaraan tevens voldaan dient te worden — anders zou 
de warenruil tusschen de 2 e en 3 e spheer zich immers niet zonder 
schokken kunnen voltrekken — c 2 + m 2 = Vx + V 3 . 

* * 

Hoe wordt dit alles nu bij reproductie met accumulatie ? Hoe worden 
deze twee evenwichtswetten dan gemodificeerd ? 

Echter eerst dient de vraag beantwoord te worden: Waarom wordt 
er geaccumuleerd, d.w.z. waarom wordt er op grootere schaal gere
produceerd? 

Iedere maatschappijvorm, die met eene groeiende bevolking te rekenen 
heeft, dient telkens op grootere schaal te reproduceeren i). Echter 
zal, wat in andere maatschappijvormen de menschheid klaar en duidelijk 
voor oogen staat, haar onder het kapitalisme als fetischistische macht 
der dingen bewust worden. E n zooals de productie slechts om winst 
wordt gedreven, komt de ^productie op grootere schaal te voorschijn 
als gevolg van de zucht naar meerdere winst. 

Hoe wordt dan die meerdere winst verkregen? Door de voort
durende omwenteling van het productieproces; door de voortdurende 
verhooging van de organische samenstelling van het kapitaal, d.w.z. 
door de vergrooting van de verhouding c : v. 

Marx drukte dit reeds in het eerste deel van „Das Kapital" aldus 
uit: „De groeiende omvang der individueele kapitaalmassa's wordt tot 
materiëele grondslag eener voortdurende omwenteling der reproductiewij ze 
zelve.. . . Ten slotte wordt in de reeds kapitalistisch geëxploiteerde 
bedrijven de productiviteit der arbeid broeikasachtig bevorderd. In al 
deze gevallen zinkt het arbeidersaantal in verhouding tot de massa 
der door haar verwerkte arbeidsmiddelen. Een steeds grooter deel van 
het kapitaal wordt in productiemiddelen omgezet, een steeds kleiner 
deel in arbeidskracht" („Das Kapital" I. (uitgave Kautsky) bl. 565 en 566). 

Nemen wij nu wederom ons voorbeeld van straks, en wel in de eerste 
spheer de organische samenstelling 3 : 1 , in de tweede: 2 : 1 , en in de 
derde: 1 : 1, maar nu onder voorwaarde, dat er met accumulatie moet 
worden gereproduceerd; dan worden de verhoudingscijfers anders. 

Veronderstellen wij, dat ieder jaar het totaal constant kapitaal der 
3 spheeren met 10 % toeneemt, dan zal, als telkens de verhouding c : v 
kleiner moet worden, het totaal variabel kapitaal minder moeten 
groeien, zeggen wij 5 %, want dan neemt ieder jaar de organische 
samenstelling van het totaal kapitaal toe : voorwaarde voor hoogere 

1) Zie: Otto Bauer : Die Accumulation des Kapitals, bl. 834. N . Z. 1912—1913 I. 
Mijns inziens komt Bauer daarom niet tot een volkomen verklaring van het crisis

verschijnsel, omdat hij de 2 e spheer niet splitste en daarom de evenwichtswetten niet scherp 
preciseeren kon. 
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productiviteit. Tevens zij hier nog verondersteld, dat de toename van 
het variabel kapitaal in overeenstemming zij met den groei van de 
arbeidersbevolking, zoodat hierdoor geen verandering in de grootte 
der uitbuitingsgraad ontstaan kan. Hoe worden dan nu de verhoudings
getallen in de drie spheeren? i). 

De veronderstelling is thans, dat ieder jaar het constante kapitaal 
niet 1 0 % groeit, d.w.z. dat de totale productenwaarde der eerste spheer 
1 0 % meer bedraagt dan c t + c 2 + c 3 , en het totaal bedrag der tweede 
spheer 5 % meer dan v r + v 2 + v . . 

De verhoudingsgetallen moeten nu zijn: 

i e spheer 3333 ( c j + U i l (vx) + n u (m,) = 5555 
2e „ 1176 ( y j + 588 ( v j + 5 8 8 ( m J =2352 
3 e „ 54i (c s) + 541 (v 3) + 541 (v 9) = I Ó 2 3 

5050 (c) + 2240 (v) + 2240 (m) 

Wij zien thans dat er aan productiemiddelen, machines en grond
stoffen, geproduceerd is 5555 eenheden, terwijl dit het vorige jaar 
slechts 5050 was, ergo 1 0 % meer. Wij zien verder, dat er, in over
eenstemming met de veronderstelling, in de levensmiddelenspheer een 
totaalproduct van 2352 eenheden is geproduceerd, 5 % hooger dan 
het variabel kapitaal der 3 spheeren, in overeenstemming met den groei 
der arbeidersbevolking. Men herinnere zich, dat steeds moet geaccu
muleerd worden, wat in de eerste twee spheeren boven het totaal con
stant en variabel kapitaal geproduceerd is. Noemen wij nu het totaal 
aan constant kapitaal, dat in de drie spheeren nieuw zal worden belegd 
(dat is het overschot boven het oude totaal constant kapitaal): A , dan 
hebben wij deze eerste evenwichtsformule bij accumulatie: 

c, + V j + mI = A + c , + c 2 + c 3 of 
v , + m , = A + c 2 + c 3 of 
A = v, + m t — e 2 — c3. 

In cijfers is dit aldus: 

10 % van 5050= (A) =505 1111 ( v j + 1111 ( m j — 1176 (c2) — 541 (c 3). 

En aangezien de te accumuleeren levensmidd len uit de spheer 2 (B) 
(d.w.z. de waarde-eenheden aan levensmiddelen voor de arbeidersklasse, 
die boven het totaal variabel kapitaal geproduceerd zijn) als nieuw 

1) Algebraïsch: Als p de organische samenstelling in de 1= spheer is, q in de 2e spheer, 
r in de 3e spheer, de uitbuitingsgraad u, dan is 

v i (P + I + u) — Vv. — Va — r v 3 = A ( P v . + 1v= + r v s ) 
v 2 (q + I - j - U) — V , — v = — V , = 3% ( v , + v. + v 3 ) 

Hieruit volgt onmiddellijk de verhouding tusschen v „ v„, en v.. 
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variabel kapitaal moeten belegd worden, zal de tweede evenwichts-
voorwaarde bij accumulatie zijn: 

cz + v 2 + m 2 = B + v r + v 2 + v 3 

c a + m 2 = B + v , + v„ 
B = c 2 + m 2 — v , — v 3 

In de cijfers van ons schema wordt dit aldus: 

5 % van 2240 = 112 (B) = 1176 + 588 — 1111 — 541. 

Terloops zij hier opgemerkt, dat de evenwichtswetten bij eenvoudige 
reproductie in deze twee hierboven gegeven formules liggen opgesloten ; 
er heeft dan immers geen accumulatie plaats, en A en B worden beide nul. 

Wij kunnen echter nog niet overgaan tot de berekening van 
de waardeneenheden in de spheeren bij het begin van het nieuwe 
productiejaar. Er dienen nog eerst andere evenwichtsvoorwaarden te worden 
onderzocht. 

In de voorwaarden van ons opgesteld schema van reproductie met 
accumulatie is bepaald, dat de vergrooting der productiviteit van den 
arbeid, elk jaar vergrooting van het totaal constant kapitaal met 
10 % verlangt. In het nieuwe jaar zal dus daar dan het totaal constant 
kapitaal (c) 5050 + 505 = 5555 bedraagt, dit weer met 10 % = 555 
moeten worden vergroot. In het tweede jaar na het productiejaar, 
bedoeld in ons schema, zal dan de accumalatie van het constante 
kapitaal (A 1 ) = 555 moeten zijn. Zal dit echter mogelijk zijn, zal er 
dus geen onder- of over-productie van constant kapitaal plaats vinden, 
dan moet, daar thans de productiefactoren cz fjjjjj en v ̂  (1111) een 
producten-waarde SSSS voortbrengen, het, op het einde van hel nieuwe 
productiejaar te accumuleeren nieuw constant kapitaal in de waarde 
van 555 eenheden door het nieuw belegde kapitaal in deze eerste spheer 
geproduceerd moeten worden. Het in de eerste spheer nieuw te beleggen 
constante kapitaal (a I) zal, te zamen met het daar nieuw te beleggen 
variabele kapitaal (bj), een nieuw kapitaal van 555 moeten produceeren, 
bestaande uit productiemiddelen. Zoo krijgen wij dus nu de nieuwe 
evenwichtswet voor het constante accumulatie-kapitaal van het 2 e jaar: 
A 1 = a r + bj + q t (bij bl passende meerwaarde). 

Voor de accumulatie van het totaal variabel kapitaal dient eveneens 
opgemerkt te worden, dat dit elk jaar, volgens onze veronderstelling, 
met 5 % dient vermeerderd te worden. Het totaal variabel kapitaal, dat 
eerst in het schema (v) 2240 bedroeg, bedraagt in het 2 e jaar 5 % 
meer, dat is 112 meer, dus 2352; maar in het 3 e jaar weer 5 % meer 
van 2352, dat is 118. Die nieuwe accumulatie van het totaal variabel 
kapitaal (B1), ter grootte van 118 eenheden, zal, daar thans de produc
tiefactoren van het totaal variabel kapitaal, (d. zv. z. de productiefactoren 
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van de tweede spheer c 2 (izyó) en va (588)) eene producten-waarde van 
5352 voortbrengen, door het nieïiw le beleggen kapitaal in deze tweede 
spheer moeten worden geproduceerd. Het in de tweede spheer nieuw te 
beleggen constante kapitaal ( a j zal, te zamen met het daar nieuw te 
beleggen variabel kapitaal (b 2), een nieuw kapitaal moeten produceeren, 
groot 118, bestaande uit levensmiddelen voor de arbeidende klasse. 
Zoo krijgen wij dus nu de vierde evenwichtsvoorwaarde voor repro
ductie met accumulatie : 

331 = a 2 + b 2 + Q 2 (bij b„ passende meerwaarde). 

Recapituleeren wij thans de vier evenwichtswetten, dan krijgen wij : 

(het bij het begin van het j 
2 e jaar te accumuleeren totaal \ A = vx + m r — c r — c 3 . 

constante kapitaal) \ 

(het bij het begin van het 
daarop volgend jaar te accumu
leeren totaal constant kapitaal) 

(het bij het begin van het 
2 e jaar te accumuleeren totaal 

variabel kapitaal) 

(het bij het begin van het 
daarop volgend jaar te accumu
leeren totaal variabel kapitaal) 

A 1 = a, + b r + q t (q r is de aan b, 
evenredige meerwaarde). 

B + m 2 — v r 

B 1 = a 2 + b 2 + q 2 (q 2 is de aan b 5 

evenredige meerwaarde). 

* * * 

Keeren wij thans tot ons schema van reproductie met accumulatie 
terug. Het was aldus: 

ie spheer 

3 e 

3333 ( C J + 1 1 1 1 ( V J + " " ( m i ) 
H 7 6 ( c 2 ) + 588 ( v j + 588 (m2) 

541 (c.) + 541 (v 3) + 541 (m3) 

= 5555 
= 2352 
= .1623 

5050 (c) + 2240 (v) + 2240 (m). 

Het totaal constant kapitaal was 5050, terwijl in de eerste spheer 
5555 geproduceerd werd; het meerdere boven de 5050, dat is 505 
(10 % van c, zooals de veronderstelling dat eischte), dient dus als 
constant kapitaal geaccumuleerd te worden en wel gedeeltelijk in de 
eerste, gedeeltelijk in de tweede, en gedeeltelijk in de derde spheer. 

Evenwel weten wij ook, dat het bij het begin van het 3e jaar te 
accumuleeren nieuw constant kapitaal (A 1 ) 555 bedragen zal, wat echter 
gelijk is, volgens de 2 e evenwichtswet, aan de som van het in de eerste 
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spheer nieuw te beleggen constant kapitaal (a,), van het daar nieuw 
te beleggen variabel kapitaal (b t) en de door dat nieuwe variabele 
kapitaal voortgebrachte meerwaarde (q t). 

Wij weten nu, dat de som van de in de drie spheeren nieuw te 
beleggen constante kapitalen (a t + a 2 + a 3) gelijk is aan 505 (A) en 
dat a x + b x + q t = 555 (A 1 ) . 

Ook zagen wij, dat het totaal variabel kapitaal (v) in ons schema 
is 2240, terwijl in de tweede spheer aan levensmiddelen voor de 
arbeidersklasse 2352 is geproduceerd, of 112 meer (dat is 5 % van 
2240), zooals het schema eischte. Deze 112 waarde-eenheden zullen als 
variabel kapitaal worden geaccumuleerd en wel gedeeltelijk in de i e , 
gedeeltelijk in de 2 e , en gedeeltelijk in de 3 e spheer. 

Bovendien vonden wij, dat het bij het begin van het 3 e jaar te 
accumuleeren nieuw variabel kapitaal (B 1 ) 118 bedragen zal, wat echter, 
volgens de vierde evenwichtsvoorwaarde, gelijk is aan de som van het 
in de 2 e spheer nieuw te beleggen constant kapitaal (a2), het in die 
spheer nieuw te beleggen variabel kapitaal (b 2) en de door dat nieuwe 
variabele kapitaal voortgebrachte meerwaarde (q„). 

De som van de totaal in de drie spheeren nieuw te beleggen vari
abele kapitalen (bz + b 2 + b 3 ) is gelijk aan 112 (B), en a a + b„ + 
q 2 = 118 (B 1 ) . 

Willen wij verder ons schema zooveel mogelijk ontwikkelen in over
eenstemming met de kapitalistische werkelijkheid, dan dient nog op 
het volgende gelet te worden. Verhooging der productiviteit wil zeggen, 
dat de verhouding tusschen de waarde der verbruikte doode arbeids
middelen en die van den daarop aangewenden levenden arbeid steeds 
grooter wordt. Anders uitgedrukt, wil dit zeggen, dat de maatschappij 
als geheel telkens een grooter deel van haar totaal arbeidskracht in 
de eerste spheer plaatst. Niet alleen dient dus in de eerste spheer de 
organische samenstelling van het kapitaal het snelst te groeien, maar 
ook het variabel kapitaal het snelst te stijgen. 

Dit in het oog houdend, gaan wij thans tot de berekening over. 
Wij weten nu : 

505 (A) = a, + a 2 + a 3 112 (B) = b , + b 2 + b . 
555 (A 1 ) = a, + b r + q r 118 (B 1 ) = a 2 + b 2 + q„. 

Wij nemen verder aan, dat in den loop van het 2 e jaar de uit
buitingsgraad 100 % blijft; dan is b r = q x en b 2 = q 2 . 

Wij krijgen dus: 555 = a t + 2 b T en 118 = a 2 + 2 b 2 . 

Verder moet het in de eerste spheer te beleggen nieuwe kapitaal eene 
organische samenstelling hebben, waardoor aan de zoo even genoemde 
voorwaarden voldaan wordt. Dit gebeurt, door tusschen a x e n b j eene 
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verhouding van ± 6 : i aan te nemen; in dit geval wordt, in ronde 
getallen: b , = 70, en dan is a 1 = 415. w a n t 4*5 + 2 x 7° = 555-

Het in de eerste spheer nieuw te beleggen constante kapitaal is dus 
415, het daar nieuw te beleggen variabel kapitaal 70. 

a„ + 2b„ •= 118. Veronderstellen wij, wat de werkelijkheid eischt, 
dat de verhouding tusschen a 2 en b 2 wederom grooter is dan tusschen 
c n en v , — de organische samenstelling van het kapitaal stijgt daar 
immers ook — b.v. + 2 | : 1, dan is, als b„ in ronde getallen 26 wordt, 
a, = 66, want 

6 6 + 2 x 26 = 118. 

Het in de tweede spheer nieuw te beleggen constante kapitaal is 
dus 66, het daar nieuw te beleggen variabel kapitaal 26. 

a r (415) + a„ (66) + a, (nieuw te beleggen constant kapitaal inde 
3 e spheer) = 505 (A). Dus a 3 = 24. 

b t (70) + b 2 (26) + b„ (nieuw te beleggen variabel kapitaal in de 
3 e spheer) = 112 (B). Dus b 3 = 16. 

Het in de derde spheer nieuw te beleggen constante kapitaal is dus 
24, het daar nieuw te beleggen variabel kapitaal 16. 

Schrijven wij thans het eerste schema op, met de gevonden resultaten 
rekening houdend, dan wordt het aldus : 

le spheer: 3333 (c z blijft in deze spheer) + 1111 (vT te ruilen 
tegen levensmiddelen voor de arbeiders) +415 (wordt geaccumuleerd 
als a ) + 70 (wordt geruild tegen levensmiddelen voor de arbeiders en 
dan geaccumuleerd als b j + 626 (wordt geruild tegen consumptie
middelen voor de kapitalisten). 

2e spheer: 1176 (c a te ruilen tegen productiemiddelen) + 588 
(v a blijft in deze spheer) + 66 (wordt geruild tegen productiemiddelen 
en wordt dan geaccumuleerd als aa.) + 26 (blijft in deze spheer en wordt 
geaccumuleerd als b 2 ) + 496 (wordt geruild tegen consumptiemiddelen 
voor de kapitalisten). 

3e spheer: 541 (c 3 wordt geruild tegen productiemiddelen) + 541 
(v 3 te ruilen tegen levensmiddelen voor de arbeiders) + 24 (wordt 
geruild tegen productiemiddelen en dan geaccumuleerd als a 3) + 16 
(wordt geruild tegen levensmiddelen voor de arbeiders en dan geaccu
muleerd als b 3 ) + 501 (blijft in deze spheer als consumptieartikelen 
voor de kapitalisten). 

Er is volkomen proportionaliteit, nergens over- of onder-productie en 
de accumulatie voltrekt zich volkomen, zooals de wetten van het 
kapitalisme dat eischen. 

De eerste spheer onttrekt aan de beide andere spheeren: 1111 + 7° 
levensmiddelen voor de arbeidersklasse + 626 consumtiemiddelen voor 



de kapitalisten, d.w.z. totaal 1807 waarde-eenheden, — maar geeft aan 
de tweede spheer n 76 + 66 productiemiddelen en aan de derde spheer 
541 + 24 waarde-eenheden in productiemiddelen, dus in totaal aan beide 
spheeren: 1807 . 

De tweede spheer onttrekt aan de eerste spheer 1176 + 66 productie
middelen, en aan de derde spheer 496 consumptiemiddelen voor de 
kapitalisten, in totaal uit beide spheeren 1738 waarde-eenheden. Maar 
zij geeft aan de eerste spheer 1181 levensmiddelen voor de arbeiders 
daarin, en aan de derde spheer 541 + 16 waarde-eenheden, in totaal 
aan beide spheeren wederom 1 7 3 8 . 

De derde spheer onttrekt aan de eerste spheer 541 + 24 productie
middelen, onttrekt aan de tweede spheer 541 + 16 levensmiddelen 
voor de arbeiders, in totaal dus aan beide spheeren 1122 waarde-
eenheden, maar geeft aan de eerste spheer 626 consumptiemiddelen 
voor de kapitalisten daarin en aan de tweede spheer 496, samen 
wederom 1 1 2 2 . 

Elke spheer geeft dus evenveel als zij ontvangt. Bovendien is er in 
geen enkele spheer te veel of te weinig geproduceerd. 

Het totaal product der eerste spheer, 5555 productiemiddelen, is 
aldus verdeeld: 

Benoodigd i<= spheer: 3333 + 415 = 3748 
„ 2e „ : 1176 + 66 = 1242 

3 e >. = 5 4 i + 24 = 565 

5 5 5 5 

Het totaal product der tweede spheer, 2352 levensmiddelen voor de 
arbeidersklasse, is aldus verdeeld : 

Benoodigd ie spheer: 1111 4 - 7 0 = 1181 
2e „ : 588 + 26 = 614 
3e „ : 541 + 16 = 557 

2 3 5 2 

E n het totaal product der derde spheer, 1623 consumptiemiddelen 
voor de kapitalistische klasse, wordt aldus verdeeld: 

Kapitalisten i« spheer: 626 
,, 2e „ ; 496 

3 e „ • 501 

1623~ 

E n bij het begin van het 2 e jaar zijn de productiefactoren aldus : 
ie spheer: 3748 (c,) + 1181 ( v j 
2e „ 1242 (c 2) + 614 ( v j 
3 e » 565 (c8) + 557 (v 9) 
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Vergelijken wij dit met het eerste schema: dan is overal in alle 
spheeren de productie op grootere schaal gebracht, het meest in de 
eerste spheer, minder in de tweede, en het minst in de derde. De 
organische samenstelling veranderde het sterkst in de eerste spheer, 
minder in de tweede en het minst wederom in de derde spheer. Het 
aantal arbeiders nam ook het sterkst toe in de eerste spheer, minder 
in de tweede, het minst wederom in de derde spheer. 

Aan alle voorwaarden, die de kapitalistische accumulatie stelt, is 
voldaan, en op het eind van het 2e jaar zal het totaal product van 
ieder der drie spheeren zijn (als wij veronderstellen dat de uitbuitings
graat 100 % blijft) : 

ie spheer 3748 ( c j + 1181 ( v j + 1181 ( m j = 6110 
ze „ 1242 ( c j + 614 ( v j + 614 ( m j = 2470 
3 e „ 565 (c3) + 557 (vj) + 557 K ) - i 6 7 9 

5555 (c) + 2352 (v) + 2352 (m) 

De productiemiddelen zijn 6110 geworden, terwijl het constante 
kapitaal in totaal 5555 was, dus de accumulatie van het constante 
kapitaal zal nu 555 zijn: wederom 10 % van c. In de tweede spheer 
bedraagt de productenwaarde 2470, het totaal variabel-kapitaal was 
2352, dus de voor accumulatie beschikbare levensmiddelen voor arbeiders 
hebben eene waarde van 118: wederom 5 % van v (2352). 

En als Rosa Luxemburg dan ook van de schema's van Marx zegt: 
"Vooral houdt het schema der productie op grootere schaal geene 
rekening met de voortschrijdende productiviteit van den arbeid. Het 
veronderstelt namelijk van jaar tot jaar, trots de accumulatie, dezelfde 
samenstelling van het kapitaal, d.w.z. dezelfde technische grondslag 
v an het productieproces" (bl. 305), dan treft dit verwijt zeer zeker terecht 
d e schema's, zooals zij in het tweede deel van „Das Kapital" zijn ge
geven, maar bewijzen zij geenszins iets tegen de mogelijkheid der 
accumulatie. Van het schema, door ons hier opgesteld, berustend op de 
betten der reproductie, met accumulatie kan niet gezegd worden, wat 
Rosa Luxemburg van de schema's uit het tweede deel zegt: „dat het in 
onderscheidene opzichten met de marxistische theorie in strijd is". In
tegendeel 1 

* * 

Rosa Luxemburg heeft echter nog andere pijlen op haar boog, 
Waaronder ééne, die voor de mogelijkheid der accumulatie doodelijk 
treffend schijnt. 

,,Volgens de onomstootelijke bewijsvoering van Marx zelve die 
e e ne der hoeksteenen zijner theorie vormt, komt de voortgaande ont-
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wikkeling der productie daarin tot uiting, dat bij toenemende kapitaal
accumulatie de samenstelling van het kapitaal en tevens de meer-
waardevoet niet constant kunnen blijven". . . . (1. c. bl. 306). 

En tot dusver, dit dient toegegeven, bleef in ons schema de meer
waardevoet, de verhouding van den meerarbeidstijd tot den noodzakelijken 
arbeidstijd, of anders uitgedrukt: de verhouding van de meerwaarde 
tot het variabel kapitaal (m : v) onveranderd. Ook met de verandering 
der meerwaardevoet — dit kan niet ontkend worden — dient rekening 
te worden gehouden. 

Nemen wij daarom wederom ons schema voor ons, en wel de cijfers 
van het eerste jaar: 

i e spheer: 3333 (c,) + n u ( v j + n u (m,) 
2e „ : 1176 ( c j + 588 ( v j + 588 ( m j 
3 e >• : S4i (c.) + 541 (v s) + 541 (m 3) 

De geproduceerde waarde-eenheden werden aldus gegroepeerd voor 
de reproductie en de consumptie der kapitalisten. 

i e spheer: 3333 ( c j + 415 (a t) + 1111 ( v j + 70 (b r) + 626 1 Consumptie-
z e „ : I I 7 6 ( C 2 ) + 66(a„) + 388 (v„) + 26 (b J + 496 middelen 

/ \ 1 \ , - /. , l v o o r de 
3 e „ : 5 4 i ( c 3 ) + 2 4 ( a 3 ) + 541 K ) + 16 (b3) + 501 ) k a p i t a l i s t e n . 

Laat ons veronderstellen, dat, door de verhooging van de producti
viteit van den arbeid, de arbeidersklasse (stel de arbeidstijd is 10 uur) 
niet meer 5 uur per dag behoeft te arbeiden om haar eigen levens
onderhoud voort te brengen, maar minder. Anders uitgedrukt, wil dit 
zeggen, dat er thans zoo veel levensmiddelen door haar zijn voortge
bracht, dat de arbeidersklasse meer heeft geproduceerd, dan zij in den 
loop van het tweede jaar noodzakelijkerwijze consumeeren moet, om als 
verlengstuk van de machine dienst te kunnen blijven doen. Stellen wij 
dus, dat in den loop van het 2 e jaar door de verhooging van de 
productivitet van den arbeid — die gevolg is van de verbeterde 
techniek —, de arbeidersklasse niet behoeft aan levensmiddelen 2352 — 
totaal product der tweede spheer — maar 12 eenheden minder. Het
zelfde aantal arbeiders, dat wij eerst veronderstelden, zonder rekening 
te houden met de verandering van de meerwaardevoet, zal thans ook 
in het productieproces optreden voor de bediening van het constante 
kapitaal, groot 5555, maar het variabele kapitaal, daartoe benoodigd, 
zal niet 2352 behoeven te bedragen, maar slechts 2340. 

De maatschappij heeft dus een variabel kapitaal van 12 waarde-
eenheden te veel. Hoe moet zij dit aanwenden? De kapitalisten kunnen 
deze levensmiddelen niet opeten. Zij halen hun consumptiemiddelen 
uit de derde spheer. Exporteeren? E r bestaat volgens onze veronder
stelling geen markt, waarheen dit mogelijk is. Heeft Rosa Luxemburg 



17 

dus toch gelijk, en is de accumulatie in eene zuiver kapitalistisch 
gedachte maatschappij onmogelijk? Moet deze maatschappij „zusammen-
brechen", als er geene nog-niet-kapitalistische omgeving meer is? 

Tugan-Baranowsky lost het probleem op, door in zijne schema's 
(In zijn Geschiedenis der Handelscrisis in Engeland en in zijn werk: 
Theoretische Grondslagen van het Marxisme) öf de productenwaarde 
van de tweede spheer onveranderd te laten, öf kleiner te laten worden. 
Maar dat is niet de oplossing van het probleem, dat is een door
hakken der knoop met het zwaard van het ruw geweld — sic volo, 
sic jubeo! — en geene ontrafeling daarvan met het fijne ontleedmes 
der analyse. 

* 

Waar — dat is de vraag — komt onder het kapitalisme de 
vraag naar deze 12 waarde-eenheden van het variabel kapitaal vandaan; 
en bovendien: gesteld, er werden arbeiders gevonden, die deze 12 
waarde-eenheden gingen verteeren; waar halen ze dan de productie
middelen vandaan om te kunnen arbeiden? De beschikbare 5555 
productiemiddelen zijn door het arbeidersleger, dat betaald wordt met 
de 2340 waarde-eenheden variabel kapitaal, volkomen in beslag genomen. 

De arbeiders te vinden, is zoo moeilijk niet. Wel bestaan er voor 
onze schema's slechts kapitalisten en arbeiders, maar er is onder het 
kapitalisme steeds eene industriëele reserve-armee, die (dit behoort nu een
maal tot de faux frais van onze gezegende samenleving) door de kapita
listen in het leven moet worden gehouden, en dus ook gevoed uit de derde 
spheer, de consumptiemiddelen der kapitalistische klasse. Dit wil niet zeggen, 
dat onze paupers met oesters, champagne en caviar in het leven worden 
gehouden, maar wel, dat alle uitgaven voor onproductieve doeleinden 
uit deze spheer geschieden; de vorst en de bedelaar, dominé, pastoor, 
rabbie en de monistische professor in de philosophie, de referendaris 
aan het ministerie, zoowel als de chronisch werkelooze proletariër, zij 
allen worden uit de derde spheer gevoed. 

Over „beschikbare handen" behoeft de bezittende klasse zich dus 
niet ongerust te maken. Maar hoe en waar kunnen deze, aan het 
industriëele reserve-leger onttrokken arbeiders productief worden 
gemaakt? Alle productiemiddelen zijn in gebruik; waar hen aan den 
arbeid te zetten? In de gewone industrieën zou men kunnen meenen. 
Maar dan voldoen de grondstoffen niet voor de duur van het geheele 
jaar, ze zijn dan eerder verbruikt, en men heeft de moeilijkheden alleen 
naar eene lateren datum verschoven. 

„In de extractieve industrie — de mijnen b.v. — vormen de grond
stoffen geen bestanddeel van het kapitaal-voorschot. Het arbeids-
voorwerp is hier geen product van vroegeren arbeid, maar door de 



i 8 

natuur gratis geschonken. Aldus: metaalerts, steenkolen, steenen enz. 
Hier bestaat het constante kapitaal bijna uitsluitend uit arbeidsmiddelen, 
die een vermeerderd arbeids-kwantum zeer goed verdragen kunnen. 
(Dag- en nachtploegen van arbeiders b.v.) Dank zij de elasticiteit 
der arbeidskracht, is het gebied der accumulatie vergroot, zonder dat 
vooraf vergrooting van het constante kapitaal noodig was" („Das 
Kapital" I. Uitg. Kautsky, bl. 539). 

„Doordat het kapitaal zich van de beide oer-vormers van den rijkdom, 
van de arbeidskracht en de aarde meester maakt, krijgt het eene 
elasticiteit, die het veroorlooft de elementen zijner accumulatie uit te 
breiden over de oogenschijnlijk door zijne eigen grootte gestelde grenzen 
heen, — gesteld door de waarde en massa der reeds geproduceerde pro
ductiemiddelen" (1. c. 539). 

Wij zien dus, dat wel degelijk, zoo men slechts te zoeken weet, de 
Marxistische economie een antwoord geven kan op den dringenden 
vraag: Waar moet de plethora van het variabele kapitaal geplaatst-
worden, en door wie moet het worden aangewend? 

Dit is dus de werkelijkheid: Door de toename der uitbreidingsgraad 
komt er variabel kapitaal vrij, dat in de extractieve industrie te plaatsen 
is, en waarvoor de industriëele reserve-armee de arbeidskrachten te 
leveren heeft. 

Men kan dit ook nog aldus uitdrukken: 
De maatschappij heeft, als er eene overvloed van variabel kapitaal 

ontstaat, in verhouding tot het beschikbare variabele kapitaal, te weinig 
productie-middelen voortgebracht, die nu moeten worden geproduceerd. 
De kapitalistische maatschappij wordt zich deze disproportionaliteit 
bewust door het stijgen der prijzen der productiemiddelen, waardoor 
tevens de aandrang komt tot het plaatsen van de plethora van het 
variabel kapitaal in de extractieve industrie. Het overige groote maat
schappelijke kapitaal produceert in alle drie spheeren dezelfde producten-
waarde als in het geval, dat er geen verandering van uitbuitingsgraad was 
geweest. Alleen de verhouding tusschen variabel kapitaal en meerwaarde 
is veranderd. Wat het eerste kleiner is geworden, is de tweede gegroeid. 

Men bedenke verder nog, dat de vergrooting der uitbreidingsgraad 
niet zóó groot kan zijn, als technisch mogelijk zijn zou. Immers: de 
vermindering der reserve-armee doet de uitbuitingsgraad tevens dalen. 
De stijging der meerwaarde-voet, die ten slotte tot stand komt, is de 
resultante van de technisch mogelijke vergrooting der uitbuitingsgraad 
en van de tegenwerkende kracht, die voortkomt uit de vermindering 
van het werkeloozen-leger, daar thans de vraag naar arbeidskrachten 
sterker is gegroeid dan de arbeiders-bevolking. 

Stellen wij dat deze resultante zóó is, dat zij tengevolge heeft, 
dat | % van 2352 vrij komt (dat is eene plethora aan variabel kapitaal 
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van 12), dan word t het productie-schema, waar het, zonder vergroot ing 
der u i tbui t ingsgraad, i n het 2 e jaar w a s : 

i e s phee r : 3748 ( c j + I l 8 i ( v j + 1181 ( m j = 6110 

2 e ,, : 1242 ( c j -f 6 r 4 ( v 2 ) + 614 ( m j = 2470 

3 e ,, • 565 (c 3 ) + 557 K ) + 557 K ) = 1679 

5555 (c) + 2352 (v) + 2352 (m) 

thans met ve rg roo t ing der meerwaarde-voet (v v e r m i n d e r d met § % ) : 

i e spheer : 3748 ( c j + (1181 — 6) ( v j + (1181 + 6) ( m j = 6110 
2 e „ : 1242 ( c j + ( 614 — 3 ) ( v j + ( 614 + 3) ( m j = 4470 
3 e ,, : 565 (c3) + ( 557 — 3) (v 3) + ( 557 + 3) K ) = 1679 

5555 (c) + 2340 (v) + 2364 (m). 

M e n ziet, dat i n alle drie spheeren i n beide geva l len dezelfde 
Productenwaarde geproduceerd is. E v e n w e l heeft de kapital is t ische 
Maatschappij nu ó ó k nog het extra variabel kapitaal, geplaatst i n de 
extract ieve industrie, groot 12 eenheden, waar dit , bui ten het groote 
kapi taal der eerste spheer om, een nieuw kap i taa l aan produc t iemidde len 
voortbrengt. W a n n e e r dit kapi taa l is geproduceerd , word t het propor
tioneel, i n de ve rhoud ing als bij het groote kap i taa l , over de drie 
spheeren verdeeld , terwijl i n e lke spheer er aan toegevoegd wordt het 
henoodigde var iabele kapi taa l , genomen uit de p le thora aan var iabe l 
kapi taal , op n ieuw op het einde van het jaar ontstaan, n o g vergroot 
door de nieuwe v e r h o o g i n g der meerwaarde-voet 1). 

W a n t de 2340 (v) moet, o m aan 5 % der aangroeiende b e v o l k i n g 
bovendien voedsel te verschaffen, met 5 % gegroe id zijn, dat is met 
I r 7 - 2340 is echter met meer gegroe id en we l tot 2470, het product 
der tweede spheer, — dat is 1 3 meer dan eene toename v a n slechts 17. 

D e meerwaarde-voet za l echter n o g bl i jven groeien, al za l het var iabe l 
kapitaal ook niet meer opn ieuw met \ % kunnen afnemen, maar met 
b inde r , daar de tegenwerkende kracht, g e v o l g v a n de v e r m i n d e r i n g 
v a n het werkeloozenleger , telkens grooter wordt , hoe meer de i n d u s t r i ë e l e 
reservearmee afneemt, en dus de tendens, voor tspru i tend uit de ver
betering der techniek, die de meerwaardevoet vergroot , telkens meer 
v e r z w a k t . V e r m e e r d e r i n g der u i tbui t ingsgraad v ind t n o g plaats, maar 
^e aangroe i ing is ger inger dan i n het vor ige jaar . 

S te l b.v. dat er thans geen 2470 (totaal product der tweede spheer) 
maar $ % minder n o o d i g is aan var iabe l kap i taa l , d an is er n o o d i g 
2 4 7 o — i 9 = 2 4 5 1 . 

Bij een meerwaarde-voet , geli jk aan die van het v o r i g jaar (dus bij 

ï) Hoe deze nieuwe vergrooting der drie spheeren den kapitalisten als economische nood-
g e l i j k h e i d bewust wordt, wordt uiteengezet i n het volgende artikel. 
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de vermindering van het variabel kapitaal met f %), zou er noodig ge
weest zijn 2457. Door de nieuwe vergrooting der meerwaarde-voet is 
derhalve de plethora met 6 toegenomen. De geheele plethora is dan 19. 

12 waren bij de eerste verhooging der uitbuitingsgraad in de extrac
tieve industrie geplaatst. Deze kunnen daar geheel blijven, als het 
additioneele constante kapitaal, gevormd door die 12 waarde-eenheden 
in het afgeloopen jaar, geen grooter variabel kapitaal behoeft dan die 
7 resteerende waarde-eenheden der totaal-plethora aan variabel kapitaal 
van het loopende jaar. Naarmate dit additioneele constante kapitaal meer 
of minder dan 7 waarde-eenheden variabel kapitaal behoeft, wordt het 
extra variabele kapitaal, in de extractieve industrie geïnvesteerd, ver
kleind of vergroot. 

Wij krijgen nu feitelijk 3 kapitalen naast elkaar, aldus voorgesteld: 

C + V (kapitaal der 3 spheeren). 
C a + Va {additioneel kapitaal, waarvan c a gevormd werd door het extra 

variabel kapitaal het vorig jaar in die extractieve industrie ge
plaatst; dit additioneele kapitaal is ook in 3 spheeren verdeeld). 

v e (extra variabel kapitaal, dit jaar wederom in de extractieve 
industrie gestoken). 

Men ziet: De productie wordt op breedere basis gesteld en deze 
verbreeding houdt aan, zoolang nog de verbetering der techniek de 
meerwaarde-voet doet stijgen; immers: zóó lang komt er variabel 
kapitaal vrij, dat voor een gedeelte aangewend wordt als variabel 
kapitaal voor het nieuw gevormde additioneele constante kapitaal, en 
gedeeltelijk als extra variabel kapitaal in de extractieve industrie ge
plaatst wordt. 

Het kapitaal der 3 spheeren, C + V , vergroot zich, wat C betreft elk 
jaar met 10 %, terwijl V , omdat de meerwaarde-voet grooter wordt, 
elk jaar telkens met minder dan 5 % behoeft te groeien (eerst met 
41 %, dan met \ \ % enz.), om voldoende levensmiddelen voor de 
groeiende arbeiders-bevolking voort te brengen. 

Nu groeit echter door dit alles het aantal werkende proletariërs sneller 
dan de natuurlijke aanwas van het proletariaat. De industriëele reserve 
armee raakt uitgeput. En hoe kleiner het werkeloo'zen-leger wordt, 
des te grooter de spanning op de arbeidsmarkt, des te grooter de 
vraag naar arbeidskrachten, des te geringer het aanbod. Er komt dan 
een oogenblik dat, nadat in de vorige jaren in steeds mindere mate 
de verbetering der techniek de meerwaarde-voet vergroot had, de 
technische verbeteringen, zich uitdrukkend in den voortdurenden groei 
der verhouding c : v, de meerwaarde-voet niet meer doen stijgen. 

Dan is het punt, het critische punt, bereikt, waarop productiekrachten 
en productieverhoudingen in botsing geraken. 
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Het punt is bereikt, waarop de tegenstrijdigheid tusschen den in het 
kapitalisme heerschenden tendens naar absolute ontwikkeling der productie
krachten, en de maatschappelijke verhoudingen, waarbinnen dit kapita
lisme zich ontwikkelt, tot uiting komen moet. 

De meerwaarde-voet wordt niet meer vergroot, maar toch nog, zooals 
wij straks zagen, is het totaal product der tweede spheer, vermeerderd 
met de levensmiddelen, voor de arbeiders geproduceerd door het addi
tioneele kapitaal, sterker gegroeid dan de arbeiders-bevolking. Wij 
zagen dit straks met het voorbeeld van die 2340 v, die slechts behoefde 
te vermeerderen met 5 % dat is met 17, terwijl het product der tweede 
spheer echter met meer, met 30 toenam. En hetzelfde geldt, zich uitend 
als verscherpende factor (daar het additioneele kapitaal in dezelfde 
verhouding verdeeld is over de verschillende spheeren als het groote 
kapitaal) ook van de tweede spheer van het additioneele kapitaal. 

Dus ook nu nog neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Bij 
met meer vergroote uitbuitingsgraad is toch nog de vraag naar arbeids
krachten sterker gegroeid dan de toename der bevolking. 

Waar het vorig jaar het gevolg van deze disproportionaliteit was, 
het tot nul terugbrengen van de stijging der uitbuitingsgraad, zal nu 
het gevolg der verscherping van de disproportionaliteit: het dalen der 
meerwaarde-voet zijn; de positieve groei der meerwaarde-voet is in eene 
negatieve veranderd. 

Maar nu is ook het „knotenpunki" der abnormale productie-ver
grooting bereikt. De meerwaarde-voet is gedaald, d. w. z. het beschik
bare variabele kapitaal, dat bij gelijk blijvende uitbuitingsgraad een 
bepaald kwantum waarde-eenheden aan productiemiddelen „verwerten 
kan en bij vergrooting der uitbuitingsgraad meer waarde-eenheden 
constant kapitaal kan verwerken, kan bij daling der meerivaarde-voet 
dit kwantum niet meer „verwerten" ; daar is meer variabel kapitaal, 
daar zijn meer arbeiders voor noodig. Die meerdere arbeiders zijn nog 
te krijgen zoolang de industriëele reserve-armee nog niet geheel uit
geput is, maar iedere vergrooting van het aantal werkende arbeiders 
doet de meerwaarde nog meer dalen en verscherpt de disproportionaliteit. 
Thans zal de omgekeerde disproportionaliteit van straks optreden: de 
maatschappij meent thans, nu er meer productiemiddelen zijn geprodu
ceerd dan door het variabel kapitaal, bij de thans geldende verdeeling 
van het waardeproduct in arbeidsloon en meerwaarde, kunnen worden 
verwerkt, eene overproductie van productiemiddelen, eene plethora aan 
contant kapitaal te bezitten. De productie dient ingekrompen. En het 
eerst komt dit aan de oppervlakte, uit zich dit, door de daling der 
productiemiddelen in prijs. 

De dubbele ploegen in de extractieve industrie worden opgeheven, 
de geheele productie komt op eene smallere basis te rusten, het indu-
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striëele reserve-leger zwelt wederom aan, alle straks beschreven ver
schijnselen treden op met eene werking, tegengesteld aan die, hier
vóór geschetst. E n als de industriëele reserve-armee wederom zijne 
voor de kapitalistische productiewijze noodzakelijke grootte heeft 
bereikt, het relatief overtollig constant kapitaal „entwertet" is, 
eerste en tweede spheer wederom groeien in de, door de groei 
der productiekrachten en aanwas der bevolking bepaalde, grootte, 
kan de industriëele kringloop wederom opnieuw beginnen. De propor
tionaliteit is wederom hersteld, een nieuwe cyclus vangt aan. Echter 
is er thans eene hoogere organische samenstelling van het kapitaal, en 
is de hoogere meerwaarde-voet tot stand gekomen. Thans zullen wederom 
de verbeteringen der techniek de meerwaarde-voet doen stijgen en kan 
de nieuwe hausse-periode aanvangen, om even zeker als de vorige in 
stagnatie te eindigen. 

Wij zagen tot dusverre alleen naar de productie zelve, verdeeld over 
de drie spheeren, bespraken nog niet, hoe de in de diepte der maat
schappij werkende krachten zich aan de oppervlakte van het sociale 
leven doen gevoelen. Evenwel: dit is thans reeds te zeggen: de industriëele 
cyclus, resultante van de voortdurende disproportionaliteit der twee 
hoofdspheeren der productie, zal zich doen gevoelen óók in het circulatie
proces, zal zijne golfbeweging voortplanten, hoe verzwakt ot veranderd 
ook, tot in de uiterste hoekjes van de geheele kapitalistische maatschappij. 

De kleine veranderingen van jaar tot jaar, zich voltrekkend als gevolg 
van den groei der productiekrachten, de aanwas der bevolking en de 
verhooging der meerwaarde-voet, maken in het kapitalistisch productie
proces de industriëele cyclus onvermijdelijk, accumulatie en stagnatie 
tot de twee polen van een en hetzelfde verschijnsel. Een Engelsch 
statisticus drukte dit in 1895 zonder de verklaring van dit verschijnsel 
te kennen zoo treffend juist uit, toen hij voor eene parlementaire 
commissie tot onderzoek naar de oorzaken der werkeloosheid zich 
aldus uitte 1) : „Het totaal der nationale productie verandert slechts 
zeer weinig van jaar tot jaar, maar die kleine veranderingen zijn vol
doende om geweldige schokken te veroorzaken". 

1) Geciteerd bij Tugan-Baranowsky : „Les Crises Industrielies en Angleterre", 2e éd i t ion , 
P- 257-



Accumulatie en Crisis % 

DOOR 

S. D E W O L F F . 

II. H E T CIRCULATIEPROCES. 

,,Von Mal zu Mal im Verhaltniss der Zunahme des 
Reichthums hat sich die Furchtbarkeit der Krisen 
gesteigert, sind die Opfer, die sie verschlingen gröszer 
geworden Die Krisen von l839'40 und 1846/47 
ricliteten noch wieder starkere Verheerungen an, als 
die vorausgehenden Nach der bisherigen Erfahrung 
kehren dieselben in immer kürzeren Interv alen wieder." 

Rodbertus (1850). 

De industriëele cyclus van middelmatige levendigheid, bloei, over
productie, crisis, stremming, wordt in eerste instantie door de verhooging 
der uitbuitingsgraad veroorzaakt: de eerste verstoring der proportionaliteit 
tusschen de spheer der productiemiddelen en die der levensmiddelen 
voor de arbeidersklasse. Deze verstoring van evenwicht leidt tot de 
hausse-periode, omdat het overtollig kapitaal — stoffelijk als levens
middelen voor het proletariaat op den markt aanwezig — door de 
industriëele reserve-armee productief kan worden verteerd in de extractieve 
industrie. Dan groeit evenwel, als gevolg hiervan, de accumulatie 
sneller dan met de evenwichtswetten der spheren overeenkomt, de 
productie wordt op breedere basis gesteld, en deze verbreeding houdt 
aan, zoolang nog de verbetering der techniek de uitbuitingsgraad 
stijgen doet. 

Maar door de snellere accumulatie van het kapitaal in al zijne spheren 
neemt echter het aantal werkende proletariërs sneller toe, dan de 
natuurlijke aanwas der arbeidersbevolking, raakt de industriëele reserVe-
armee uitgeput, de verbetering der techniek vergroot, in telkens mindere 
mate, de meerwaarde-voet, totdat het punt bereikt wordt, dat zij de 
uitbuitingsgraad niet meer doet stijgen. Doch de op breedere basis 
staande productie eischt ook thans nog een grooter aantal proletariërs 
dan de natuurlijke groei der arbeiders-bevolking haar verschaffen kan. 



354 

Het oogenblik is gekomen, dat de meerwaarde-voet daalt. De aanwezig 
zijnde levensmiddelen zullen door een geringer aantal proletariërs 
productief worden verteerd, te gering voor de aanwezige productie
middelen, en de eerste spheer zal thans een plethora vertoonen. De 
periode der over-productie is aangebroken, en crisis of stagnatie zijn 
aanstaande. 

Thans zal moeten worden nagegaan, hoe deze industriëele cyclus 
zich in het circulatieproces van het kapitaal vertoont, hoe — om met 
den ook mij onvergetelijken Saks te spreken, dit niet alleen van wege 
de reciprociteit — „de verhoudingen tusschen industriëel kapitaal, handels
kapitaal en geldkapitaal en tusschen de bijzondere industriëele onder
deden daarvan onderling. . . . meer en meer „gespannen" worden" r). 

Evenwel dienen wij eerst — het zal het begrip van het volgende 
zeer vergemakkelen — de socialistische crisis-theoriëen, die tot nu toe 
gegolden hebben, even kort te memoreeren, en het verschil, maar tevens 
ook de punten van overeenkomst met de hier uiteengezette theorie in 
het kort aan te stippen. 

* * * 

I. De meest populaire socialistische crisis-theorie is die der onder
consumptie. In kern reeds door Sismondi verkondigd, ontving zij van 
Rodbertus hare klassieke formuleering. 

De oorzaak der crisissen is volgens hem „die fallende Lohnquote". 
Het deel, dat de arbeidersklasse van het totaalproduct krijgt, wordt 
steeds kleiner. Daarom zal de kapitalistische klasse trachten, de nood
zakelijk telkens hieruit voortspruitende overproductie kwijt te worden 
op nieuwe markten. Maar telkens ontstaat voor deze ruimere markt 
door het opnieuw weer „fallen" van het deel, dat de arbeidersklasse 
van het totaalproduct krijgt, de overproductie, de crisis. 

Deze theorie wordt in zijne hoofdtrekken ook thans nog telkens weer, 
ondanks de ons door Marx gegeven betere verklaring van het kapitalisme, 
door Marxistische schrijvers verkondigd. 

Zoo schrijft Radek in zijn in 1912 verschenen boekje: „Der deutsche 
Imperialismus und die Arbeiterklasse" op blz. 12: 

„De koopkracht der arbeiders, die zich voor een karig loon stuk 
werken, groeit zeer weinig, daar, ondanks alle kapitalistische smoesjes, 
de toestand van den arbeider steeds eene slechte, zoo niet eene trooste-
looze blijft; naar mate de arbeidersklasse een grooter deel der maat
schappij uitmaakt des te nauwer worden de grenzen der marktvergrooting, 
zoolang het kapitalisme bestaat. De ontwikkeling der techniek houdt 

1) „Nieuwe Tijd" 1908, bl. 626. 
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echter met deze zorgen van het kapitaal geen rekening . . . . Het resul
taat van deze ontwikkeling zijn de crisissen". 

E n zelfs Parvus, die in zijn ,,Handelskrisis und Gewerkschaften" eene 
zoo goede samenvatting van Marx' gedachten over het reproductie
proces en den industriëelen cyclus wist te geven, valt in „Die Koloniaal 
politik und der Zusammenbruch" terug in de volgende Rodbertus-achtige 
crisisverklaring i ) : „De arbeiders hebben de behoefte, maar niet het geld 
om de waren te koopen; de kapitalistenklasse heeft het geld maar niet 
de behoefte. Zoo blijft een deel van de jaarproductie over; waarheen 
daarmee ?" 

Marx zelve schreef in Das Kapital II (blz. 385) over deze soort 
crisis-verklaring het volgende : 

„Het is niets dan eene tautologie, als gezegd wordt: dat de crisissen 
ontstaan tcit gebrek aan tot betaling in staat zijnde consumtie of consu
menten. Andere wijzen van consumeeren, dan betalende, kent het 
kapitalistisch systeem niet, behalve die van den pauper of van den 
„sp i t sboef" . . . W i l men echter deze tautologie een schijn van diepere 
„Begründung" geven, door te zeggen, dat de arbeidersklasse een te 
gering deel van haar eigen product krijgt, en dat dus het euvel weg
genomen zou zijn, zoodra zij een grooter deel ontvangt, dan dient 
daarbij dit opgemerkt te worden, dat de crisissen telkens juist voor
bereid worden, door eene periode, waarin het arbeidsloon algemeen 
stijgt, en de arbeidersklasse in werkelijkheid een grootere portie van 
het voor de consumtie bestemd deel van het jaarproduct krijgt. Die 
periode moest — van uit het gezichtspunt dezer ridders van het 
gezond en eenvoudig (I) menschenverstaud — juist omgekeerd de crisis 
verwijderen." 

Engels voegt hieraan de noot toe: „Ad notam voor eventueele aan
hangers der crisistheorie van Rodbertus". 

Onze verklaring van het cyclusverschijnsel laat duidelijk zien, waar 
de fout ligt der zoo verleidelijke theorie der onderconsumptie. Niet de 
crisis of stagnatie ontstaat, omdat de arbeiders een te gering deel van 
hun eigen product ontvangen; integendeel, daardoor ontstaat juist de 
hausse. Wanneer de arbeidersklasse echter in den tijd der productie
onder-hoogdruk „een grootere portie van het voor de consumtie bestemd 
deel van het jaarproduct", krijgt, dan ontstaat noodzakelijk, (zie ons 
vorig artikel) de neergang, en toonden wij aan, dat volkomen juist is, 
hetgeen Marx aan bovengenoemd citaat eenige regels verder toevoegt, 
dat „de kapitalistische productiewijze voorwaarden in zich sluit, welke 
die relatieve prosperiteit der arbeidersklasse slechts momenteel toelaten, 
en steeds slechts als stormvogel eener crisis." 

1) bl. 12. 
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Dat de waarde der arbeiderskracht steeds kleiner wordt, is de oorzaak, 
dat de gemiddelde levendigheid der industrie telkens weer in bloei 
overgaat. Kwam de verbetering der techniek in de tweede spheer vol
komen de arbeidersklasse ten goede, de hausse zou onmogelijk zijn, 
daar er dan geen plethora van „levensmiddelen voor het proletariaat" 
zou kunnen ontstaan. 

De hausse daar-en-tegen zou niet in eene inkrimping der productie 
overgaan, indien de arbeidersklasse bij vermindering van het industriëele 
reserve-leger niet steeds hoogere loonen betaald kreeg, zóó dat ten 
slotte de meerwaarde-voet daalt. Beide veronderstellingen zijn echter in 
strijd met het feit, dat de karakteristieke eigenschap der kapitalistische 
productiewijze deze is: dat de arbeidskracht een waar is, onderworpen 
aan de wetten der warenproductie, dus in strijd met de voorwaarden 
van het kapitalisme zelve „voorwaarden, onafhankelijk van de goede of 
booze wi l " (Marx. II, 386) der menschen. 

2. Otto Bauer maakt tot oorzaak van de crisis de telkens voorkomende 
disproportionaliteit tusschen de natuurlijke aanwas der arbeidersbevolking 
en de accumulatie-behoeften van het kapitaal, welk verschijnsel zich 
beurtelings in over- en onder-accumulatie uit 1). 

Zeer zeker is deze disproportionaliteit telkens aanwezig, en is de 
industriëele cyclus ook aldus te formuleeren: evenwicht, over-accumulatie, 
onder-accumulatie. Men dient echter te verklaren, waarom de groei der 
arbeidende bevolking geen gelijken tred houden kan met de eischen 
der accumulatie, nü eens bij deze ten achter blijft, om ze dan wederom 
voorbij te snellen. Men dient uiteen te zetten, waarom deze dispropor
tionaliteit periodiek optreden moet, en wel eerst zich uitend als over-
accumulatie, om dan noodzakelijk in onder-accumulatie te moeten overslaan. 

Het vroeger uiteengezette geeft hierop onmiddellijk het antwoord. 
De voortdurend van jaar tot jaar stijgende productiviteit van den 
arbeid doet de waarde der arbeidskracht dalen, wat beteekent: er 
ontstaat een plethora van producten uit de tweede spheer. Dit heeft 
ten gevolge het aan het werk zetten van een gedeelte der industriëele 
reserve-armee: het begin der disproportionaliteit tusschen den groei 
der arbeidersbevolking en de accumulatie van het kapitaal, het begin 
der over-accumulatie. 

E n als dan de periode der productie-onder-hoogdruk eindelijk aan
breekt, de verbetering der techniek de uitbuitingsgraad niet meer doet 
stijgen, de meerwaarde-voet ten slotte zelfs daalt, dan zal de relatieve 
plethora aan producten der eerste spheer, en de daarop volgende 
inkrimping der productie zelve, zich weerspiegelen als eene te snelle 
aanwas der arbeidende bevolking ten opzichte der accumulatie-behoeften 

I) „ D i e Accumulation des Kapi ta ls" , ,,Neue Zeit" 1912—1913 I. 
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van het kapitaal in deze periode. De periode der onder-accumulatie is 

aangebroken. . . 
Bauer *eeft dus geene foutieve verklaring van het crisisverschijnsel. 

Het betrekkelijk onjuiste in zijne uiteenzetting is, dat zijne interpretatie 
niet primair, maar secundair is, men dient daar aan te vangen, waar 
Bauer ophield. ••. , 

3 In zijn bekend werk „Das Finanzkapital", geeft H.lferding als eene 
der hoofdoorzaken der voortdurende disproportionaliteit tusschen de 
productiespheren op: de snellere techniek-verbetering, de meerdere en 
meer rationeele toepassing van wetenschappelijke procedees inde eerste 
dan in de tweede spheer. Dit heeft ten gevolge, dat in den eersten 
tijd o-roote extra-winsten door de producenten dier spheer zullen 
worden behaald, totdat de te groote kapitaal toestrooming m dezen 
spheer de extra-winst wederom te niet doet door overproductie der 
betrokken waren, i) 

Ofschoon het door Hilferding aangehaalde feit dient toegegeven te 
worden, kan dit op zichzelve nooit den cyclus verklaren. Immers de 
producenten der eerste spheer zullen in dit geval meerdere winst 
aanwenden tot meerdere accumulatie, dus blijven daar meer productie
middelen en komen er meer levensmiddelen voor de arbeiders dan het 
geval zou zijn geweest bij volkomen evenwicht tusschen de kringen 
der voortbrenging. 

Deze meerdere levensmiddelen voor de arbeiders en deze meerdere 
productiemiddelen worden echter aan de beide andere spheren ont
trokken Daar komt dus te weinig constant, en te weinig variabel kapi
taal. Reeds het volgende jaar zullen - er is immers overigens niets in 
de productie veranderd — te weinig levensmiddelen voor de arbeiders 
zijn geproduceerd en te weinig luxemiddelen voor de kapitalisten. Zeer 
zeker is er disproportionaliteit tusschen de spheren ontstaan, maar van 
eene opbloei der industrie is geen sprake, geen aan-het-werk-zetten der 
industriëele reserve-armee; - niets van dit alles. Er is slechts eene 
evenwichts-verstoring gekomen, die niet in eene hausse overgaat. 

4. Hilferding geeft echter nog eene andere verklaring van den cyclus, 
door er op te wijzen, dat deze steeds „met de vernieuwing en de aan
groei van het vaste kapitaal begint, die de hoofdgrond vormen voor de 
beginnende prosperiteit" 2). 

Dit is in overeenstemming met hetgeen Marx in zijn tweede deel 
van „Das Kapital" in het achtste en negende hoofdstuk uiteenzet. Het 

1) b l . 2 2 5 . 

2 ) b l . 3 2 0 . 
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constante kapitaal bestaat uit twee deelen: productie-materialen, als 
grond- en hulpstoffen, halffabrikaten enz., en arbeidsmiddelen: arbeids-
gebouwen, machines enz., die hun waarde niet in eens op het product 
overdragen, maar beetje bij beetje, „in de verhouding, waarin zij met 
hun gebruikswaarde ook hun ruilwaarde verliezen." In eene langere of 
kortere periode verdeelen zij hun waarde over eene massa van pro
ducten, totdat zij „physisch of moreel" versleten zijn. E lk jaar zit dus 
in het totaalproduct de waarde van de verbruikte arbeidsmiddelen mede 
opgesloten, het „vaste kapitaal" heeft een gedeelte van haar waarde 
aan het jaarproduct afgegeven. 

De eerste spheer heeft nu, volgens onze in het vorig artikel uiteen
gezette schema's, ook elk jaar het versleten vaste kapitaal te vervangen. 
Daarbij werd verondersteld (noodzakelijke voorwaarde, conditio sine qua 
non voor het evenwicht), dat het vaste kapitaal proportioneel elk jaar 
gereproduceerd en vergroot zou worden. Is dus de omslagperiode van 
het vaste kapitaal b.v. 10 jaar, dan is verondersteld, dat in elk der 
tien jaren een evenredig deel van het totaal vast kapitaal der maat
schappij gereproduceerd en vergroot wordt, dus in elk jaar de arbeids
middelen uit een tiende van alle bedrijven. Dit beteekent voor de 
totaalproductie hetzelfde, alsof elk jaar voor ieder bedrijf de versleten 
arbeidsmiddelen gereproduceerd en vergroot werden. 

Nu heeft echter de hernieuwing en vergrooting van het vaste kapitaal 
niet proportioneel van jaar tot jaar plaats. Dit geschiedt „sprunghaft" 
in de beginjaren van den cyclus. E n daarom noemt Hilferding dit feit: 
„Die Hauptgrund für die beginnende Prosperitat." 

Een burgerlijk econoom, de bekende J. Schumpeter, wijst in een 
artikel: „Die Wellenbewegung des Wirtschaftlebens" i ) op hetzelfde 
verschijnsel. Hij vestigt de aandacht op het feit, dat de vernieuwing en 
vergrooting van het vaste kapitaal „niet proportioneel in den tijd ver
deeld zijn — zoodat ook de aanpassing niet continu en daarom on
merkbaar plaats kan vinden. De vernieuwingen treden als het ware van 
tijd tot tijd opeengehoopt op, zoodat de daardoor bewerkte storing in 
het sociaal-economisch proces groot is, en ook de aanpassing als groot 
en opvallend proces te voorschijn treden moet." 

E n Marx noemde (Band II, 156) dit vernieuwingsproces „eene mate-
rieele grondslag voor de periodieke crisissen." 

Hoezeer dit feit ook den industriëelen cyclus verscherpt, kan het 
toch nooit tot zijne verklaring dienen. Integendeel, dit feit zelve, het 
niet proportioneel in de tijd verdeeld zijn van de vernieuwing en ver
grooting van het vaste kapitaal, deze voortdurende disproportionaliteit 
eischt verklaring. Hiermede den industriëelen cyclus verklaard te achten,. 

I) „Arch iv fur Sozialwissenschaft und Sozia lpol i t ik" , Juliheft. 1914. b l . 2 enz. 
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is even logisch, als de redeneering der economen, die de prijs uit de 
waarde afleiden, om dan wederom de waarde door den prijs te laten 
bepalen. 

In zijne briefwisseling met Engels schrijft Marx den 24 Februari 1858 
(Deel III br. 252): „Die Durchsnittszeit worin die Machinerie erneuert 
wird, ist e i n 1) wichtiges Moment in der Erklarung des mehrjahrigen 
Zyklus, den die industrielle Bewegung durchlaüft, seit die Groszindustrie 
sich konsolidiert hat." 

Niet dus H E T moment dat de industriëele cycles verklaart, maar een der 
gewichtig momenten, dat deze kringloop accentueert, een moment, dat 
dezen kringloop verklaart, maar dan niet primair, slechts secundair. 
Dit feit eischt zelve eerst zijne „Begründung." 

De verklaring van het cyclus-verschijnsel, door ons gegeven doet 
inzien, waarom noodzakelijk middelmatige levendigheid, bloei, productie
onder-hoogdruk, en stagnatie op elkaar moeten volgen. Deze kringloop 
eenmaal als noodzakelijk gegeven (implicite gegeven met de voorwaarden 
der kapitalistische productiewijze) heeft verder tot gevolg, dat de ver
nieuwing en vergrooting van het vaste kapitaal hoe langer hoe meer 
zich opeenhoopen zal in de jaren, onmiddellijk na de crisis, als de 
productie zich wederom herstelt, — commerciëel de gunstigste tijd 
voor de vernieuwing en vergrooting der arbeidsmiddelen. „Die Krise 
bildet immer den Ausgangspunkt einer grossen Neuanlage" 2). E n dit 
°evolg van den industriëelen cyclus wordt tot een ontzettend ver
scherpende secundaire oorzaak. Want alle in ons eerste artikel genoemde 
o-evolgen van de groei der productiekrachten, — die van jaar tot jaar 
slechts gering is, die echter van zeer groote beteekenis wordt als deze 
o-roei zich sprongsgewijze doorzet: de vergrooting der meerwaardevoet, 
de plethora van variabel kapitaal, het aan-het-werk-zetten van arbeiders 
uit de industriëele reserve-armee in de extractieve industrie —, al deze 
verschijnselen worden thans geweldig verscherpt. Wat in ons eerste 
artikel in den aanvang nog slechts eene kleine plethora van variabel 
kapitaal zijn zou, wordt thans onmiddellijk eene zeer scherpe dispro
portionaliteit met alle gevolgen van hausse, overproductie en stagnatie, 
daaraan verbonden. „Net zooals hemellichamen, eenmaal in eene be
paalde beweging geslingerd, deze steeds herhalen, doet ook de maat
schappelijke productie, zoodra zij slechts in die beweging van wisselende 
uitbreiding en inkrimping geworpen is. Gevolgen worden hunnerzijds tot 
oorzaken " 3). De periodiciteit in de modern kapitalistische productie 
krijgt door deze wisselwerking eene scherpe accentueering, pregnant 

1) Spatiëering bij Marx. 
2) „Das Kapital" II, bl. 156. 
3) „Das Kapital" I, bl. 571 (Ed. Kautsky). 
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treedt zij te voorschijn. „Und die Wechselfalle des ganzen Prozesses, 
der seine eigenen Bedingungen stets reproducirt, nehmen die Form der 
Periodizitat an" l). 

Wij zullen thans van „de algemeenheid der periodieke beweging in 
het kapitalistisch productieproces afdalen tot de bijzonderheden van 
hare verschijningswijze" 2) in de circulatie, maar dan dient eerst, evenals 
dit bij de productie is geschied ook hier de mogelijkheid der voltrek
king der accumulatie te worden aangetoond. Want ook hier is- zij niet 
in confesso. Eigenlijk nog minder dan in de spheren der productie. 

* : * 

Tot dusver toonden wij aan, dat het kapitalisme voor zijne accumulatie 
geen prae-kapitalistische omgeving van noode heeft. Wel maken de 
immanente wetten van dit productie-systeem den industriëelen cvclus 
onvermijdelijk, de geleidelijke, in den tijd proportioneele accumulatie 
onmogelijk, maar de accumulatie voltrekt zich toch, de industriëele 
cyclus is juist hare voltrekking. 

Maar in dit betoog ruilden wij productiemiddelen, levensmiddelen 
voor de arbeidersklasse, en consumptiemiddelen voor de kapitalisten 
direct tegen elkander uit, direct waar tegen waar, met uitschakeling van 
den noodzakelijke tusschenvorm: goud, geld. 

Wij veronderstellen, dat er geen andere productie bestaat, dan de 
kapitalistische; dan zijn ook alle deelen van het jaarproduct „van huis 
uit elementen van een warenkapitaal, mogen ze ruw-ijzer of Brusselsche 
kanten, zwavelzuur of sigaren zijn" 3). 

„In warenvorm moet het kapitaal warenfuncties verrichten. De artikelen 
waaruit het bestaat, van huis uit voor de markt geproduceerd, moeten 
verkocht, in geld veranderd worden, dus de beweging W — G door-
loopen'' 4). 

Tot dusver hebben wij geabstraheerd van dezen noodzakelijken door-
gangsvorm; waren ruilden wij direct tegen waren. Echter dient thans 
de eerste phase van het circulatieproces van het warenkapitaal in oogen-
schouw genomen. Is de eerste stap van W — G gedaan, dan zijn alle 
moeilijkheden op de markt voorbij, waar verkoopen heel wat moeite 
met zich meebrengt, de inkoop echter niet. 

Wegens de meerdere doorzichtigheid van het probleem bij eenvoudige 
reproductie, d.i. reproductie zonder accumulatie, beginnen wij hiermede. 

Wij vonden in ons vorig artikel, dat, indien in de eerste spheer de 

1) 1. c. bl. 571. 
2) Saks. ,,Nieuwe Tijd" 1908, bl. 802. 
3) „Das Kapital" II, bl. 14. 
4) 1. c. bl. 14. 
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organische samenstelling van het kapitaal = 3. in de tweede = 2 en in 
de derde spheer = 1, de proportionaliteit in de spheren aldus moet zijn, 
de uitbuitingsgraad = 100 pCt. gesteld (uitgedrukt, in waarde-eenheden, 
dus arbeidsuren): 

ie spheer: 15 ( c j + 5 (v x) + 5 ( m j =25 
2^ „ : 6(c 2 ) + 3 ( v J + 3 (m 2) = 12 
3 e „ : 4 ( c 3 ) + 4(v 3 ) + 4(m r J = 12 

Daar de kapitalistische maatschappij geen orgaan bezit, dat het jaar
product proportioneel over de drie spheren verdeelt, en bovendien de 
distributie der producten uit de derde spheer (consumptieartikelen voor 
de kapitalistische klasse, waaruit tevens alle improductieve uitgaven 
bestreden worden) tot taak heeft, kan dit alles niet anders dan door 
de waren-circulatie geschieden, door het proces W - G - W . 

Goud is dus het noodzakelijke redmiddel, de warencirculatie de 
omweg, waarlangs de productieve en consumptieve distributie zich te 
voltrekken heeft. Waar komt dat goud vandaan? 

Het kapitalistisch productieproces zorgt er zelve voor, dat dit aanwezig 
is in alle drie spheren. Immers, de arbeidsmiddelen worden niet 
jaarlijks in elk bedrijf geheel vernieuwd; dat vaste kapitaal wordt 
factisch slechts na een bepaalde periode gereproduceerd, als de ma
chines versleten zijn, of, door eene revolutie in de techniek „moreel" 
hebben afgedaan. Toch wordt jaarlijks een deel der waarde van dat 
vaste kapitaal in de waarde van het product gerealiseerd, en dus bij 
de omzetting van de waar in goud, in geld belichaamd. Deze in goud 
o-eïncarneerde slijtage van het vaste kapitaal, „deze geldneerslag herhaalt 
zich, tot dat voorbij is de uit een geringer of grooter aantal jaren 
bestaande reproductieperiode, waarin het vaste element van het constante 
kapitaal in zijn oude natuur-vorm nog in het productieproces blijft 
fungeeren" 1). Bij onze veronderstelling, dat het productieproces zoo 
ingericht is, dat er eenvoudige reproductie plaats vindt, dus geen productie 
met accumulatie, is voor de circulatie onder normale omstandigheden 
in het eerste jaar geen grootere goudsom noodig dan in het andere. 

Slechts dient de goudproductie te zorgen, dat het versleten materiaal 
wordt aangevuld. 

Het kapitalistisch voortbrengingsproces, éénmaal in gang, zorgt er 
zelve voor, dat het goud, noodig voor de circulatie, tevens aanwezig is. 
„De schatvorming zelve is een element van het kapitalistisch reproductie
proces, reproductie en opstapeling in geldvorm van de waarde van het 
vaste kapitaal of van zijne afzonderlijke elementen, tot aan het tijdstip 
waarop het vaste kapitaal uitgeleefd heeft en dus ook zijne geheele 
, „ o J ^ de geproduceerde waren heeft afgegeven, en nu in natura 

1) „Das Kapital" ïï, bl. 426. 
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moet worden ve rvangen" 1). S lechts o m de c i rcula t ie met de normale 
snelheid te doen geschieden, heeft het kapi ta l i sme ook te zorgen voor 
aanvu l l i ng v a n het versleten goudmater iaa l . 

M a r x rekent de product ie van het g o u d tot de eerste spheer „ z o o a l s 
de metaalproduct ie i n het a lgemeen tot die spheer behoor t" . W i j zijn 
het h ie r in met R o s a L u x e m b u r g eens, dat d i t a l leen juis t is, voorzoover 
het de ^ « « / - p r o d u c t i e betreft i n den z i n v a n metaa/-productie, g o u d 
v o o r i n d u s t r i ë e l e doe le inden . G o u d echter als incarnat ie v a n den 
abstracten maatschappel i jken a rbe id is geen produc t ie -midde l . D e pro
duct ie daarvan behoort tot de faux frais der kapi ta l is t ische product ie
wijze 2) en va l t dus onder de derde spheer. S te l len wij nu , dat aan 
goudmater iaa l per jaar 2 waarde-eenheden geproduceerd d ienen te 
worden , dan word t — ind ien de organische samenste l l ing i n de goud
product ie 2 is — het schema, zoo wij r eken ing houden met die goudvoor t -
b reng ing : 

i e spheer : 15 (c ,) + 5 (vz) + 5 ( m j = 25 
2e „ : 6 ( c J + 3 ( v j + 3 ( m j = 12 

1 „ o / \ , „ T , \ \ . „ 1 consumpt iemidde len 

38 ( c 3 ) + 31 (v 3 ) + 31 ( v , ) = 10 } v d k a p ^ t a l i s t e n > e n z . 
1 ( c g) + f ( v g) + l ( m g ) — 2 g o u d voor de c i rcula t ie . 

D e goudproducen ten , de eenige producenten onder het kap i ta l i sme , 
die niet eerst behoeven te ve rkoopen , o m te kunnen koopen , koopen 
de waarde 1 (cg) p roduc t iemidde len uit de i e spheer, | (vg) levens
m i d d e l e n ui t de 2 e spheer, en uit hun e igen spheer | (mg) consumptie
midde len voor z i c h zelf. D e eerste spheer bezi t dan aan „ g o u d " de 
scha tvorming van het vaste kap i taa l i n hare bedri jfstakken plus c g , de 
tweede spheer de scha tvorming van het vaste kap i t aa l i n hare onder
nemingen plus v g , de spheer der consumpt iemidde len voor de kapi ta l is ten 
de scha tvorming v a n het vaste kap i t aa l i n hare bedri jven plus m g . 

D e c i rcula t ie k a n beg innen van uit welke spheer ook. W a t door de 
kapi ta l i s ten der drie spheren aan g o u d i n de c i rculat ie geworpen wordt , 
keer t i n dezelfde hoevee lhe id i n dezelfde spheren terug, omda t er v o l 
k o m e n propor t ional i te i t tusschen de dr ie klassen van produc t ie bestaat. 

D e kapi ta l is ten kunnen nu echter m i n d e r verteren, dan vroeger ver 
onders te ld werd , omdat door de goudproduct ie het p roduc t der derde 
spheer aan consumpt iemidde len 2 m i n d e r bedraagt dan voorheen . 
V o l g e n s de vroeger gegeven ui teenzet t ing ver teerden de kap i ta l i s ten 
5 ( m J + 3 (m„) + 4 ( m 3 ) , thans zijn deze bedragen 4 + 24 + 3 + ! (mg) maar 
bev ind t z i c h dan ook i n de eerste spheer een nieuwe goudschat , groot 
1 (cg), i n de tweede eene, groot \ (vg), in de derde eene, groot § (mg). 

1) „Das Kapital" II, bl. 427. 
2) „Das Kapital" II, bl. 320. 
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Daar zij geen scheiding maakte tusschen de tweede en derde spheer, 
-gelukte het Rosa Luxemburg niet, een schema op te stellen, waarbij-
het evenwicht behouden bleef en toch bij eenvoudige reproductie met 
de goudvoortbrenging rekening gehouden wordt. 

Zij stelde het volgende schema op (blz. 72): 
ie spheer: (productiemiddelen) 4000 (c r) + 1000 (v t) + 1000 (m r) =6000. 
2e ,, ; (consumtiemiddelen 

voor arbeiders en 
kapitalisten 2000 ( c J + 500 ( v j + 500 ( m j = 3000. 

3 e „ : (geldmiddelen) . . . 20(cg)+ 5(vg)+ 5( m g) = 3°-

Men ziet onmiddellijk, dat de enkele toevoeging van de spheer der 
goudproductie, hier de proportionaliteit reeds heeft verbroken. Zonder 
deze spheer heerscht er tusschen eerste en tweede spheer evenwicht. 
De kapitalisten der eerste spheer onttrekken aan de tweede 2000, 
{n.l. 1000 ( v j levensmiddelen voor de arbeiders en 1000 ( m j consumtie
middelen voor zich zelf), terwijl de tweede spheer uit de eerste 2000 ( c j 
noodig heeft. Zoo echter de spheer der goudproductie de 20 (cg) pro
ductiemiddelen aan de eerste spheer onttrekt, dan blijven er nog slechts 
1980 voor de tweede spheer beschikbaar. Hetzelfde komt te voorschijn 
bij de levensmiddelen voor de arbeidersklasse. 

Splitsen wij echter de tweede spheer in de spheer der levensmiddelen 
voor de arbeidersklasse en die der consumptiemiddelen voor de kapi
talisten, dan wordt het schema, zonder goudproductie: 

I. 4000(0,) + 1000 (v r) + IOOO ( m j =6000. 
II. 1000 ( c j + 250 ( v j + 250 (m 2) = 1500. 

III. 1000 (c3) + 2 5 o ( v 3 ) + 250 (m3) = 1500. 

Met goudproductie wordt het schema, als de aanvulling van het 
goudraateriaal 30 moet bedragen: 

I. 4000 ( c j + 1000 ( v j + 1000(111,) = 6000. 
II. 1000 ( c j + 250 ( v j + 2S0(mJ = i500. 

1 980 (c3) + 245 (v 3) + 2 45 K ) U I 5 0 0 

' | 20 (cg) + 5 (vg) + 5 (mg)) 
Eene beschouwing, gelijk aan die, welke wij bij ons eigen schema 

gaven, doet ons onmiddelijk zien, dat hier de proportionaliteit volkomen 
behouden is. 

* * 

Thans hebben wij na te gaan, hoe de circulatie tot stand komt bij 
reproductie met accumulatie, wat volgens Rosa Luxemburg onmogeiijk is. 

Wij nemen wederom het vroegere voorbeeld, waarbij de veronder
stelling gold, dat het totaal constante kapitaal ieder jaar met 1 0 % 
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groeit, het totaal variabel kapitaal met 5 %, de organische samenstelling 
V j : c = 3 is, c„ : V j = 2, ene. : v 5 = 1; dan moeten de verhoudings
getallen zijn: 

ie spheer: 3333 ( c j + 1111 ( c j + 1111(1^) = 5555 
2e „ : 1176(0,,) + 588 (vj + 588 ( m j = 2352 
3 e : 541 (c3) + 541 (vj + 54i (m 3) = 1623 

5050(0 ) + 2240 (v ) + 2240 (m ) = 9530 

• Rosa Luxemburg beweert, zooals vroeger reeds geciteerd werd, dat 
de accumulatie niet plaats vinden kan in eene maatschappij, die enkel 
uit kapitalisten en arbeiders bestaat. En zooals dit, volgens haar, ook 
reeds onmiddelijk uit de productie-schema's bleek, zal blijken, dat dit 
ook in het circulatieproces onmogelijk is. Marx — aldus Rosa Luxemburg 
— „wil de circulatie enkel met geldmiddelen, d. w. z. met de vraag 
der kapitalisten en arbeiders tot stand doen komen, eene poging, die 
hem ten slotte er toe brengt, den goudproducent als deus ex machina 
in de reproductie in te halen." 1) 

Zien wij nu, wat Marx werkelijk bedoeld heeft, zonder ons door de 
zeer zeker vaak minder gelukkig gekozen uitingen van het tweede deel 
op een dwaalspoor te laten brengen. Reeds vroeger vonden wij, dat 
de accumulatie van het kapitaal zich volkomen voltrekken kan zonder 
prae-kapitalistische omgeving. Wij zullen thans zien, dat het circulatie
proces, eo ipso, deze accumulatie geen enkele moeilijkheid in den weg legt.. 

De duidelijkste formuleering der circulatie bij reproductie met accu
mulatie geeft Marx op blz. 318 en 319 van het tweede deel: 

„De prijssom der circuleerende warenmassa is vermeerderd, niet 
omdat de prijzen van een gegeven warenmassa gestegen zijn, maar 
omdat de massa der nu circuleerende waren grooter is, dan die der 
vroeger circuleerende waren, zonder dat dit door eene daling der prijzen 
werd vereffend. De grootere hoeveelheid geld, die voor de circulatie 
dezer grootere warenmassa van grootere waarde noodig is, moet öf 
verkregen worden door eene verhoogde „economiseering" van de cir
culeerende geldmassa . . . of ook door verandering van geld uit de vorm 
van schat, in de vorm van circulatiemiddel.. . ." 

„Mochten al deze middelen niet toereikend zijn, dan moet meer goud 
worden geproduceerd, of wat op hetzelfde neerkomt, een deel van het 
meerdere product wordt tegen goud — het product der landen van de 
productie der edele metalen — direct of indirect geruild." 

. . . „De geheele som der arbeidskracht en der maatschappelijke 
productiemiddelen, die in de jaarlijksche productie van goud en zilver 
als instrumenten der circulatie wordt uitgegeven, vormt eene zware post 

1) „Die Accumulation des Kapitals", bl. sgg. 



365 

onder de faux frais der kapitalistische, in het algemeen der op waren-
productie berustende productiewijze." 

De circulatie voltrekt zich op dezelfde wijze als bij eenvoudige repro
ductie; alleen bestaat hier de mogelijkheid, dat behalve het goud, dat 
de gotidproductie voor slijtage van het circulatie-materiaal te leveren 
heeft, ook in de goud-voortbrenging accumulatie moet plaats vinden. 

Stellen wij, dat de goudproductie het eerste jaar van ons voorbeeld 
een product, groot 200, produceeren moet, dan wordt ons schema thans, 
als wij rekening houden met de goudvoortbrenging (de organische 
samenstelling en de goudproductie zij wederom 2 : 1 ) : 

ie spheer: 3333 ( c j + m i (v,) + 1111(00,) = 5555 
2 e „ : n ; 6 ( c j + 588 ( v j + 588 ( m j = 2352 

. 1441'(<?») + 491 K ) + 4 9 i ( m s ) l I Ó 2 3 

0 " ' } 100 (cg) + SO (vg) + 50 ( m g) l 
5050(0 ) + 2240 (v ) + 224o(m ) = 953° 

A l hetgeen bij de eenvoudige reproductie over de circulatie is ge
zegd, geldt ook hier. De goudproducenten kunnen direct koopen, zonder 
eerst te hebben yerkocht, en de kapitalisten uit de overige spheren 
werpen dit goud, en zooveel van het goud, dat zich in schatvorm — 
opgespaard vast-kapitaal-fonds — in alle drie spheren bevindt, in de 
circulatie, als er noodig mocht zijn. Geheel onverschillig is het ook hier, 
uit welke spheer dit begint. Wat ook iedere spheer aan goud in de 
circulatie mag werpen, keert geheel tot haar terug, daar tusschen de 
spheren volkomen proportionaliteit heerscht. 

Stellen wij nu, dat het benoodigd goud-materiaal het volgend jaar 
met 2 pCt. zal zijn vermeerderd, dus 208 bedrage. Was het schema 
der productie met accumalatie (zonder rekening met de goud-productie 
te houden) op het einde van het tweede jaar — wij gaven dit reeds 
vroeger — : 

i e spheer: 3748(0,) + 1181 (vx) + 1181(00,) = 6110 
2e „ : 1242 ( c j + 614 ( v j + 614(00 J = 2470 
3 e „ : 565 (c8) + 557 (v3) + 557 (m s) = _^79 

5555 (c ) + 2352 (v ) + 2352(m ) =10259 
dan wordt het nu met goudproductie, die ook geaccumuleerd heeft, en als 
ook daar zich eene hoogere organische samenslelling doorzetten moet: 

ie spheer: 3748(0,) + 1181 (v,) + 1181 (m,) = 6110 
2e „ : 1242 ( c j + 614 ( v j + 614 (m 2) = 2470 

I 462 (0 . ) + 506,5 (v s) + 506,5 (m 3) | = I Ó 7 9 

" * 1 0 3 ( ° g ) + 5Q>5 (vg) + 50,5 (mg)) 

5555 ( c ) + 2 352 (v ) + 2352 (m ) =10259 
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De goudproductie produceert thans aan goud 204. 
Door bij het begin van het tweede jaar 3 (ag) als nieuw constant 

kapitaal in de goudproductie te steken, werd het totaal constant kapi
taal 103 (cg van het tweede jaar) en door 0,05 (bg) te accumuleeren 
als variabel kapitaal, het totaal variabel kapitaal der goud-productie in 
het tweede jaar 50,5 (vg). 

De productie op het einde van het tweede jaar werd dus: 

103 (cg; + 50,5 (vg) + SO,5 (mg) = 204. 

In de eerste spheer is op het einde van het eerste jaar aan goud 
gebracht 100 (cg van het eerste jaar op nieuw gekocht) + 3 (ag of in 
woorden: het nieuw te beleggen constant kapitaal) = 103; in de tweede 
spheer 50 (vg van het eerste jaar op nieuw gekocht) + 0,05 (bg, het 
nieuw te beleggen variabel kapitaal); in de derde spheer de daar ge
kochte meerwaarde die verteerd zal worden; 50 (mg)— 3 (ag) — 0,05 
(bg) = 46,5 aan goud. 

Ware de goudproductie niet noodzakelijk, dan zou de geheele maat
schappij deze 103 (cg) + 50,5 (vg) productief kunnen accumuleeren, in 
de twee eerste spheren; de accumulatie zou sneller kunnen gaan, het 
constante kapitaal zou b.v. met 12 pCt. kunnen toenemen, het veriabele 
b.v. met 6. De noodzakelijkheid der goudproductie is eene belemmering 
der hoogst mogelijke accumulatie. Vandaar de pogingen van het crediet-
wezen, om het benoodigd geldmateriaal tot een minimum te reduceeren. 

,,In zoo verre als dus de met het credietwezen zich ontwikkelende 
hulpmiddelen deze werking hebben, vermeerderen zij direct den kapita-
listischen rijkdom, zij het, dat een groot deel van het maatschappelijk 
productie- en arbeidsproces daardoor zonder alle interventie van werkelijk 
geld voltrokken wordt, zij het, dat de functioneeringsmogelijkheid 
(„oeconomiseering") van de werkelijk fungeerende geldmassa daardoor 
wordt verhoogd" 1). 

Wij komen thans tot de veel omstreden vraag, of eene toename der 
goudproductie, die grooter is dan het circulatieproces verlangt, invloed 
op de prijzen uitoefenen kan. 

Nu de schema's, die de reproductie met accumulatie voorstellen, 
terwijl tevens met de goudproductie rekening is gehouden, zijn gecon
strueerd, is het stellen van dezen vraag terzelfdertijd zijne beantwoording. 
Op zichzelve is het reeds eene onmogelijkkeid, dat disproportionaliteit 
in eene der spheren, de andere kringen der productie niet zou beïn-

1) „Das Kapital" II, 320. 
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vloeden. Wie de theoretische mogelijkheid der proportionaliteit der 
spheren aanvaardt, heeft ook reeds de noodzakelijkheid der evenwichts-
verstoring in alle kringen der productie toegeven, zoodra ergens de 
proportionaliteit wordt verbroken. 

Beschouwen wij, ter nadere illustratie hiervan, het schema van 
zoo even: 

i e spheer: 3333 (c t) + u n (v,) + i i u ( m , ) = 5555 
2e „ : H 7 6 ( c J + 588 ( v j + 588(mj = 2352 

| 4 4 i ( c 3 ) + 491 (v s) + 4 9 l ( m 3 ) \ = l 6 2 3 

S " - l i oo (cg ) + 50 (vg) + 50 ( m g)) 

5050(0 ) + 2240 (v ) + 2240 (m ) = 9500 

Straks werd aangenomen, dat de goudproductie in het volgende jaar 
2 % moet zijn gegroeid, dus 204 moet zijn geworden. 

In het schema voor het tweede jaar werden de productie-elementen 
daartoe 103 (cg) en 50,5 (vg), en 49,5 werd door de goudproducenten in 
de loop van het tweede jaar verteerd. 

Laat thans de veronderstelling zijn, dat de opbrengst der goudindu
strie méér toeneemt dan maatschappelijk noodzakelijk is en er in het 
eerste jaar eene massa goud voortgebracht wordt, die volgens de waarde-
grootte van het eerste voorbeeld met 210 overeenkomt. 

De kapitalisten uit de goudproductie zullen hiermede, zoolang de 
overige spheren zich aan dit nieuwe feit nog niet hebben aangepast 
210 waarde-eenheden aan de overige spheren onttrekken. De veronder
stelling, dat deze ondernemers in de goud-industrie hun jaar product 
niet geheel productief of consumptief uitgeven, behoort hier nog niet 
thuis, daarover dient later nader te worden gesproken. Kapitaalexport 
kan voor ons hier nog niet bestaan, daar de geheele aarde kapitalis
tisch is, verondersteld wordt één groot productie-systeem. 

Onze goudproducenten onttrekken dus thans in plaats van 200, 210 
waarde-eenheden aan de drie spheren; zeggen wij, 106 aan de eerste 
spheer als cg, voor het tweede jaar 51 als vg voor die periode en 
koopen om in den loop van de volgende twaalf maanden te verteren 
53 waarde-eenheden uit de derde spheer. 

Terwijl de overige bedrijven 5452 (5555 —103) als contant kapitaal 
wenschen productief te maken is er voor deze spheren thans slechts 
5449 (5555 —106) als zoodanig beschikbaar; voor de kapitalisten, die 
vroeger 2301,5 veriabei kapitaal productief konden laten verteren, 
2352 50,5, is er nu slechts een veriabei kapitaal van 2301 (2352—51) 
aanwezig. Een wat de luxe-artikelen betreft, de ondernemers, zonder 
die uit de goudproductie, die een vraag naar consumptie-middelen van 
1373,5 (1423—49,5) vertegenwoordigen, vinden als aanbod daartegen-
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over nog slechts 1370 (1423—53). In alle drie spheren is het aanbod 
gedaald tegenover de vraag, de prijzen van alle zvaren stijge?i. 

Alle manieren op te sommen en na te gaan, waarop de drie spheren 
zich aan deze verhoogde goudproductie aanpassen, zou ons hier te ver 
voeren. Genoeg zij het, hier te hebben geconstateerd, dat de verhoogde 
warenprijzen na eenigen tijd deze extra winst der producenten van het 
geld-materiaal illusoir maken. 

* * 

Het evenwicht der drie spheren, dat telkens verbroken wordt door de 
daling der waarde van de arbeidskracht, tracht zich in en door den 
industriëelen cyclus te herstellen. Deze vraag dient thans nog beant
woord : Hoe uiten deze periodieke evemvichtsv er storingen zich zVz het 
circulalieproces ? 

De voortdurende groei der productiviteit van den arbeid heeft de 
waarde der arbeidskracht doen dalen, heeft het mogelijk gemaakt — 
om wederom aan te knoopen bij het voorbeeld van het vroeger gegeven 
schema — dat hetzelfde aantal arbeiders niet meer 2352 waardeeenheden 
levensmiddelen — totaal product der tweede spheer — behoeft, om 
het geproduceerde constante kapitaal te ,,verwerten", maar 12 minder. 
Dan wil dit zeggen, nu niet van uit den gezichtshoek der productie, 
maar uit die der circulatie gezien, dat de kapitalisten om de productie 
tot stand te doen komen, een kleiner variabel kapitaal behoeven, dan 
voorheen, en men, zoo de productie niet uitgebreid werd, een plethora 
van levensmiddelen voor de arbeidersklasse op de markt zou vinden 
van 12. Het overtollig veriabei kapitaal in goud groot 12 over de 
spheren verdeeld, zoekt belegging. Daarvoor zijn echter ook productie
middelen noodig, waarvan echter geen plethora aanwezig is. Toch wordt 
het overtollig variabel kapitaal 12 gedeeltelijk in constant, gedeeltelijk in 
variabel kapitaal in het begin van het jaar belegd. Maar de arbeids
middelen en grondstoffen voor den duur van het geheele jaar bestemd 
bij niet aldus vergroote productie zijn thans eerder verbruikt, en reeds 
voor het zóó ver is wordt den kapitalisten bewust, dat tegenover de 
plethora aan variabel kapitaal geen constant kapitaal aanwezig was, door 
het feit, dat de productiemiddelen in prijs gaan stijgen; eene extra winst 
valt den kapitalisten der eerste spheer toe. Meer geld komt door het 
circulatieproces in hunne handen, waarmee zij geheel of gedeeltelijk de 
nog over zijnde plethora van levensmiddelen kunnen koopen om arbeiders 
in de extractieve industrie aan het werk te zetten. 

Vroeger (in het vorig artikel) zagen wij, dat de plethora van variabel 
kapitaal, die ontstaat door de verhoogde productiviteit van den arbeid, 
in de eerste periode het grootst is, resultante als zij is, van de technisch 
mogelijke vergrooting van de uitbuitingsgraad en van de tegenwerkende 
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kracht, die voortspruit uit de vermindering van het werkeloozen-leger, 
eene tegenwerkende kracht die het eerste jaar nog het geringst is. De 
extra winsten door de producenten van de eerste spheer behaald, moeten 
dan ook in de eerste periode het grootst zijn, wijl zij ontstaan door 
het te kort aan productiemiddelen tegenover de plethora van levens
middelen voor de arbeidersklasse. 

De feiten bewijzen dit volkomen, de ijzerprijzen b.v. — Tugan Baza-
nowsky's bekend werk geeft in zijne tabellen materiaal hiervoor ten 
over — stijo-en in de eerste periode van den industriëelen bloei het 
sterkst, de prijstoename wordt, verder op percentsgewijze hoe langer, 
hoe geringer. Ook J. Schumpeter constateert dit feit in zijn boven ge
citeerd artikel, als hij schrijft: „De verhooging der prijzen der kapitaal
goederen (productiemiddelen) treedt met bijzondere scherpte op in het 
'eerste gedeelte der „Aufschwungsperiode", terwijl zij later verzwakt 
en ophoudt („nachlaszt") 1). 

In de eerste periode van den industriëelen bloei komt dus het 
grootste gedeelte van de vergroote meerwaarde den producenten der 
eerste spheer ten goede, echter in den verdere loop daarvan telkens in 
mindere mate. Dan valt den ondernemers der andere spheren ook — 
en wel een telkens aangroeiend — deel van de verhoogde uitbuiting 
ten deel, totdat het evenwicht tusschen de spheeren wederom hersteld 
is, er geen plethora van variabel kapitaal meer ontstaat. In de verdere 
loop van de industriëelen „Aufschwung" zal dus de verhoogde meer
waarde telkens meer proportioneel over de spheren worden verdeeld, 
zullen, wat eene andere uitdrukking voor hetzelfde feit is, maar thans 
van het standpunt van het circulatieproces, ook de waren der andere 
spheren meer en meer volgens hun productieprijs worden verkocht. 

De productiemiddel-prijzen stijgen het sterkst in het eerste gedeelte 
der bloeiperiode, de consumptiemiddel-prijzen het sterkst in het tweede. 
De feiten bevestigen ook hier wederom de theorie, en ook Schumpeter 
constateert het aldus: „Voor de consumptiemiddel-prijzen geldt het 
omgekeerde" (1. c. bl. 15, noot 2). 

Thans zijn ook de kapitalisten der tweede en derde spheer in staat 
hunne productie uit te breiden, de verhoogde winst is de prikkel daartoe, 
en de technische mogelijkheid is geschapen door het extra kapitaal in 
de extractieve industrie geplaatst, dat daar nieuw constant kapitaal heeft 
voortgebracht. 

De productie is overal op breedere basis gesteld, en deze verbreeding 
houdt aan, zoolang nog de verbetering der techniek de meerwaarde
voet doet stijgen; zóó lang houdt dus de vergrooting van het additio-
necle kapitaal aan. 

1) 1. c. b l . 15, noot 2. 
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Als evenwel de meerwaarde-voet niet meer stijgt, integendeel daalt, 
dan treden evenals het in productieproces, ook in het circulatieproces, 
alle straks beschreven verschijnselen op met eene werking, tegengesteld 
aan die hiervoor geschetst. Thans zal de eerste spheer ook het meest 
hebben te lijden onder de vermindering der uitbuiting en wel in de eerste 
periode van de neergang het sterkst. Door het circulatieproces zal de 
daling der prijzen, maar die der productiemiddelen het scherpst, te 
voorschijn treden, de middelen om de accumulatie op de vergroote voet 
voort te zetten, ontbreken den producenten; de prikkel tot inkrimping 
der productie is er tevens: de verlaagde winstvoet. 

* * * 

Reproductie met accumulatie is volkomen mogelijk in het kapitalisme 
zonder prae-kapitalistische omgeving, niets in de productie zelve, niets 
in de warencirculatie verzet zich daartegen. 

Een derde bezwaar blijkt echter nog te bestaan, een bezwaar, dat 
in socialistische kringen nagenoeg algemeen opgeld doet, hoezeer het 
ook in strijd is met de leeringen der marxistische economie, en wel 
di t : A l moge ook de accumulatie van het kapitaal zich kunnen door
zetten, al is er ook niets essentieels in het wezen der kapitalistische 
productie of circulatie, dat zich daar tegen verzet, het wordt hoe 
langer hoe moeilijker voor het kapitalisme de gerealiseerde meerwaarde 
te kapitaliseeren. Rosa Luxemburg formuleert dit bezwaar aldus: 
,,De realiseering der meerwaarde eischt slechts de algemeene ver
breiding der warenproductie, zijne kapitaliseering daaren-tegen de 
voortschrijdende verdringing der eenvoudige warenproductie door de 
kapitaal productie, wat tengevolge heeft, dat zoowel de realiseerbig als 
de kapitaliseering der meerwaarde steeds engere beperkingen vindt i) . 

Dit bezwaar, dat voor zijne bespreking en weerlegging een apart 
artikel noodzakelijk maakt, waar het toch het probleem van kapitaal
belegging, kapitaal-export en imperialisme in zich bevat als „in a 
nutshell", zal hier thans niet met een paar woorden worden afgedaan. 
Wij volstaan voor het oogenblik met het probleem te hebben gesteld. 

Eene andere vraag dient echter nog wel hier te worden besproken, 
het is de kwestie van den duur van den industriëelen cyclus. Is er 
in de theorie, door ons hier uiteengezet, ook een „anhaltspunkt" te 
vinden voor het empirisch geconstateerde feit van het steeds korter 
worden der perioden der modern kapitalistische ontwikkeling? Is het 
mogelijk de oorzaak van dit onomstootelijke feit — het eerst door 
Saks in „De Nieuwe Tijd" van 1908 geconstateerd, — te verklaren? 

1) 1. c. b l . 396. 
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Naar onze opvatting komt de periode van den opbloei in den indu-
strieëelen cyclus tot stand door de verhooging der productiviteit van 
den arbeid, en hare uitdrukking daarvan: daling der waarde van de 
arbeidskracht. Wanneer nu van cyclus tot cyclus de verhooging der 
productiviteit van den arbeid een groeiende factor is, d. w. z. dat zij 
niet alleen telkens toeneemt, maar ook in toenemende mate, dan zal 
de periode van den cyclus zich verkorten. Immers dan zal de tweede 
spheer telkens eene absoluut en relatief grootere plethora opleveren en 
zal de disproportionaliteit der twee spheren zich scherper en sneller 
doen gevoelen. Maar hoe grooter deze plethora, des te vlugger zal 
de industriëele reserve-armee uitgeput raken, des te sneller zal ook het 
buigpunt in den lijn der conjunctuur zijn bereikt. 

E n zijn er nu ook aanwijzingen voor, die ons het recht geven, eene 
telkens zich versnellende verhooging der productiviteit van den arbeid 
aan te nemen? Wij hebben in den aanvang van dit artikel Hilferding 
bestreden, dat de snellere techniek-verbetering de meerdere en meer 
rationeele toepassing van wetenschappelijke procedee's in de eerste 
dan in de tweede spheer, een der hoofdoorzaken van den industriëelen 
cyclus zijn zou. Ons inziens is echter de gedachte, die aan deze rede
neering ten grondslag ligt, eene volkomen juiste. De verhooging der 
productiviteit der arbeid zal daar het grootst zijn, „waar het gebruik 
der machinerie, vast kapitaal het grootst is. Hoe grooter de reeds 
gebruikte massa machinerie, wetenschap enz., des te grooter en frequenter 
de mogelijkheid van meer rationeele inrichting, verbeterde techniek, 
meer wetenschappelijke procedee's" i). 

Daar nu van cyclus tot cyclus voor de kapitalistische productie het 
vaste kapitaal de sterkst groeiende factor is, daar wijst alles er op, dat 
de vergrooting der productiviteit van den arbeid, — de verhooging 
van den uitbuitingsgraad is de kapitalistische uitdrukkingswijze hiervan — 
in steeds stijgende mate gaat. Dan zullen ook de werktuigen sneller 
„moreel versleten" zijn, een gevolg, dat voor den cyclus wederom tot 
verscherpende oorzaak wordt. „De tusschenpoozen, waarin de accu
mulatie als enkele vergrooting der productie op gegeven technische grond
slag verder werkt, verkorten zich" aldus Marx 2). Zoo zien wij dat 
de verhoogde vermeerdering der uitbuitingsgraad de levensperiode der 
machines verkort, door verkorting van den cyclus-duur, en deze kortere 
samendringing van de periode waarin het vaste kapitaal vernieuwd 
wordt, accentueert wederom op scherpe wijze den cyclus. 

Alles wijst er op, dat de verkorting van den cyclus-periode een 
blijvend verschijnsel in het kapitalisme is, en mede op grond der hier 

1) 1. c. bl. 325. 
2) Marx, „Das Kapital" I, bl. 571. 
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uiteengezette crisis-theorie meenen wij de door Marx in de Fransche 
uitgave ingevoegde, thans ook door Kautsky overgenomen regels over 
den duur van den cyclus volkomen te kunnen onderschrijven : ,, Wij 
hebben geen reden deze duur voor onveranderlijk te houden. Integendeel 
geven de hier ontwikkelde wetten van het Kapitalisme reden aan te 
nemen, dat deze duur veranderlijk is, en zich langzamerhand ver
korten zal" i ) . 

i ) Marx, „Das Kapital" I, bl. 567. 



Accumulatie en Crisis 

D O O R 

S. D E W O L F F . 

III. H E T „FINANTIE"-KAPITAAL. IMPERIALISME. 

„ïs t der Imperialismus nicht vielmehr eine historische 
Kategorie, wie es das Feudalsystem, der Manufaktur, 
der Frühkap i ta l i smus waren ? U n d sollte es w i r k l i c h 
das Lebensziel gerade der Sozialisten sein einer Ent-
wick lung zu wehren, von der wi r annehmen, dass sie 
zum Sozialismus führen muss, dass sie dessen notwendige 
Vorstufe ist ?" 

A u g . W i n n i g . Soz. Monatshefte XXI. 
Jahrgang I, '14. 

„ H e t imperialisme en de imperialistische buiten-
landsche en koloniale politiek, d. w . z. de uitbreiding 
der hoogere arbeidsmelhoden over de aarde, de nood
zakelijke fase in de ontwikkeling van het kapitalisme, 
brengt ten slotte het wereldsocialisme". 

He rman Gorter, „ H e t Imperialisme" enz., b l . 11. 

„ W a h n s i n n , der sich k lug gebardet, 

Weisheit, welche übe r schnapp t " . 

H e i n r i c h Heine , At ta T r o l l . 

„De realiseering der meerwaarde eischt slechts de algemeene uit
breiding der warenproductie, zijne kapitaliseering daar en-tegen de voort
schrijdende verdringing der eenvoudige zuarenproductie door de kapitaal-
productie, wat ten gevolge heeft, dat zoowel de realiseering als de 
kapitaliseering der meerwaarde steeds engere beperkingen vindt". 

Deze aanhaling uit Rosa Luxemburg's „Die Akkumulation des 
Kapitals" (bl. 396), stelt, hoe vreemd op het eerste gehoor dit citaat 
ook klinken mag, de positie, die de schrijfster inneemt ten opzichte der 
kapitaal-accumulatie, zeer scherp. Zoolang er nog een niet-kapitalistisch 
milieu is, waarmee de kapitalistische wereld in connectie treden kan, 
waarmee zij als warenproducent zich in verbinding kan stellen, kan de 
realiseering der meerwaarde nog plaats vinden. Echter kan de kapitali
seering der meerwaarde niet geschieden in eene kapitalistische maat-

29 
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schappij zonder prae-kapitalistische omgeving, omdat de realiseering, 
die noodzakelijk daaraan vooraf moet gaan, niet meer mogelijk is. Of 
anders uitgedrukt: „De voorwaarde voor de realiseering en die voor de 
kapitaliseering der meerwaarde vallen, wat tijd en plaats betreft, uiteen", 
(bl. 396). 

De gedachtegang van Rosa Luxemburg, die wij reeds in de twee 
vorige artikelen uiteenzetten, is kort bijeen gevat deze: Het kapitalisme 
zonder niet-kapitalistische omgeving kan zijne meerwaarde niet realiseeren, 
en dus nog veel minder kapitaliseeren, waar toch de ruil der geschapen 
meerwaarde tegen goud, hare realisatie, de conditio sine qua non voor 
hare kapitaliseering is. Maar de kapitaliseering der nieuw geschapen 
meerwaarde vernietigt het niet-kapitalistisch milieu en zoo graaft het 
kapitalisme zich reeds mechanisch zijn eigen graf. Hoe kleiner de niet-
kapitalistische omgeving wordt, des te moeilijker derhalve de realiseering 
en daarna de kapitaliseering der meerwaarde, des te heftiger de strijd 
om beleggingsspheren in het nog overgebleven — maar steeds kleiner 
wordend —- niet-kapitalistisch deel der aarde. De gerealiseerde meerwaarde, 
die in de oude kapitalistische landen niet meer belegd kan worden, 
moet zich een uitweg zoeken in de landen, waar het kapitalisme nog 
niet de heerschende productiewijze is. Populair wordt deze theorie aldus 
geformuleerd : „Zonder deze uitbreidingspolitiek zou het kapitalisme 
niet kunnen blijven bestaan. Het zou stikken in de geweldige kapitaal 
en warenopeenhooping, die het kapitalisme zelf gebracht heeft" 1). 

Realiseering en kapitaliseering der meerwaarde moeten, wat tijd en 
plaats betreft, uiteen vallen; eerst komt de realiseering in het buiten-
kapitalistisch milieu, dan hare kapitaliseering, aldus Rosa Luxemburg. 

Na hetgeen wij in onze eerste twee artikelen over de accumulatie 
hebben gezegd, kunnen wij in een zeer kort bestek de fout van Rosa 
Luxemburg's betoog doen zien. Immers in eene zuiver kapitalistische 
maatschappij is de realisatie der te accumuleeren meerwaarde tevens 
hare kapitalisatie. Zij vallen niet tijdelijk en plaatselijk uiteen, zij vormen 
samen één verschijnsel. Geaccumuleerd wordt eene hoeveelheid pro
ductiemiddelen (A) — product der eerste spheer — en eene kwantiteit 
levensmiddelen voor de arbeidersklasse (B) — voortgebracht in de 
tweede spheer; — en zoo deze A en B, gekocht worden, dus gereali
seerd, dan is dit tevens hare kapitalisatie. Bood, zooals uit ons vorig 
artikel bleek, de realiseering der meerwaarde in eene zuiver-kapitalis-
tische maatschappij geene enkele theorethische moeilijkheid, de kapitali
seering kan dit dan óók niet, waar zij toch identiek is met de 
realisatie. 

Maar, zal men vragen, de kwestie der kapitaalbelegging dan ? Heeft 

1) „De Jonge Socialist", Orgaan van de „Zaaier", Juli 1915. 
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er hierbij niet eerst realisatie en eerst later kapitalisatie der meerwaarde 
plaats. Hier vallen toch wel degelijk deze twee plaatselijk en tijdelijk 
uiteen. 

Zij, die dit meenen — en het zijn er met Rosa Luxemburg velen, — 
laten zich verblinden door de goud-gestalte der gerealiseerde meer
waarde, door den goud-fetisch, en zien daarom het algemeene der ver
schijnselen niet meer. Eene korte algemeene uiteenzetting maakt dit 
echter een ieder duidelijk. 

* 
Nemen wij wederom onze twee voorbeelden, en wel van het eerste 

en tweede jaar der productie met accumulatie. 

E e r s t e J a a r : 
i e spheer (spheer der pro

ductiemiddelen) . . . 3333 ( c j + i i i i (v r) + 1111(111,) = 5555 
2 e spheer (levensmiddelen 

voor de arbeidersklasse). H76(cJ + 588 ( v j + 588 (mj = 2 352 
3 e spheer (consumptiemid

delen voor de bezittende 
klasse, enz.) . . . . 541 (c3) + 541 K ) + 54* ( m

3 ) = l 6 2 3 
5050(0 ) + 2240 (v ) + 2240 (m ) = 953° 

Nu zetten wij in ons eerste artikel uiteen hoe in het tweede jaar de 
productie werd — (voorwaarden der accumulatie waren 10 pCt. aanwas 
der productiemiddelen en 5 pCt. de groei van het variabel kapitaal): 

ie spheer 3748 ( c j + 1181 ( v j + 1181(111,)= 6110 
2 e „ 1242 ( c j + 614 (v £) + 619 ( m j = 2470 

3e „ 565 (c5) + 557 (v3) + 557 K . ) = l 6 7 9 
5555 (c ) + 2352 (v ) + 2352 (m ) = 10259 

In het eerste artikel sloegen wij echter enkel acht op de productie, 
in het tweede enkel op de circulatie, thans dienen wij op de meer
waarde-verdeeling te letten. 

Er mag bij de lezers — „indien er zulke zijn misschien" ver
ondersteld worden, dat zij weten, dat deze plaats vindt volgens de wet 
der gemiddelde winstvoet, d. w. z. dat de eenheid van kapitaal (vanabel 
en constant te samen) in alle spheren dezelfde winst oplevert, dat 
dus 100 gulden kapitaal per jaar - onverschillig wat de procentische 
samenstelling van dezen som is — in alle spheren b.v. ƒ 20 winst 
oplevert. 

Om echter nu in ons voorbeeld de meerwaarde volgens de ge-
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middelde winstvoet te kunnen verdeelen, dienen wij ook het vaste 
kapitaal te kennen, dat in dat jaar niet in de productie is opgegaan, 
zijne waarde aan het totaalproduct niet heeft afgegeven. Stellen wij 
b.v. dat dit in de eerste spheer 3000, in de tweede spheer 800, in de 
derde spheer 110 bedraagt, dan is het totaal constant kapitaal der 
drie spheeren : 

ie spheer . 3000 + 3333 ( c j + 1111 ( v j = 7444 (totaal kapitaal) 
2 6 » • 8 0 0 + 1176 (c„) + 588 ( v j = 2564 „ 
3 e » • 110 + 541 (c3) + 541 (v 3) = 1192 

3910 + 5050(0 ) + 2240 (v ) = 11200 „ „ 

Deze 11200 leveren eene meerwaarde op van 2240, dus de winst
voet bedraagt : 20 pCt. 

Het kapitaal der eerste spheer levert, dus eene winst op van 20 pCt. 
van 7444 = 1489, dat der tweede spheer 513, dat der derde spheer 238. 

Het totaal product der derde spheer bedraagt 1623, een product, 
dat onproductief verteerd wordt; dus ± 14,5 pCt. der meerwaarde wordt 
verteerd, terwijl 617 geaccumuleerd wordt. 

Vereenigen wij nu al het tot dusver gevondene in ééne tabel dan 
zien wij — na productie-schema van het eerste en tweede jaar te 
hebben vergeleken : 

!• II. i n . i v . V . VI. VII 

Constant Constant 2" A -> 
Kapi taa l dat Kapi taa l dat Var iabel ' S - g U ga% l-c 
niet i n het in het 2 0 P C t - ü J -2 3 £ £ s% 

jaarproduct jaarproduct Kapi taal . totaal -g * g g u S 
ingaat. ingaat. Kapi taa l . > ^ o ~ -fj v 

ie spheer 3000 3333 I f i n 1489 1079 410 485 

2e spheer 800 1176 588 513 372 141 92 

3 e spheer 110 541 541 238 172 66 4o 

39io I 5050 2240 2240 1623 617 617 
i 

Wij hebben nu alleen nog kolom V I en VII te vergelijken. Uit de 
productie-schema's bleek, dat in de eerste spheer aan constant-kapitaal 
geaccumuleerd werd 415 (a,) en aan variabel kapitaal 70 ( b j samen 
dus (kolom VII) 485, terwijl er toch (immers de kapitalisten dier spheer 
verteren 1079) slechts 410 (kolom VI) overblijft. Er wordt dus uit de 
andere spheren 75 in de eerste spheer belegd. In de tweede spheer 
wordt daarentegen slechts 92 geaccumuleerd, terwijl er door de kapita
listen dier spheer 141 geaccumuleerd kan worden, 49 gaat dus naar 
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de eerste spheer. In de derde spheer bedraagt de geaccumuleerde, en 
daar belegde, meerwaarde 40, terwijl de kapitalisten daar 66 voor accu
mulatie overhouden; 26 gaat dus naar de eerste spheer. Uit beide 
spheren samen dus 49 + 26 = 75. 

Het blijkt dus, dat in de eerste spheer kapitaal der kapitalisten der 
beide andere spheren belegd moet worden en wel des te meer, naar 
mate de eerste spheer zich sneller ontwikkelt dan de andere. Dit is nu 
juist de kapitalistische uitdrukking van de groei der productiviteit van 
den arbeid, dat de eerste spheer, de spheer die het constante kapitaal 
voortbrengt, het snelst groeit, „Voor de totaalmassa van het kapitaal 
drukt zich dit aldus uit, dat een relatief grooter deel van de aange
wende arbeidsmassa met de reproductie der productiemiddelen dan met 
die der producten zelf bezig is" 1). En hoe sneller die productiviteit 
groeit, des te meer winst der kapitalisten uit de beide andere spheren 
zal in de spheer der productiemiddelen moeten worden belegd". 

De werkelijke accumulatie voltrekt zich dus feitelijk aldus : De kapi
talisten der tweede en derde spheer accumuleeren de hun van het 
meerproduct toekomende productiemiddelen en levensmiddelen voor de 
arbeidersklasse gedeeltelijk in eigen en gedeeltelijk in de eerste spheer, 
door deze den kapitalisten dier spheer in geldvorm te leenen. E n hoe 
sneller de groei der productiviteit van den arbeid zich voltrekt, des te 
o-rooter zal het deel zijn, dat niet in eigen spheer belegd wordt, maar 
den kapitalisten der eerste spheer wordt geleend. 

Hoe meer en hoe sneller de eerste spheer de belangrijkste spheer der 
productie wordt, des te gewichtiger en noodzakelijker wordt voor het 
geheele kapitalisme die belegging, des te ?toodzakelijker en gewichtiger 
dus voor het geheele kapitalisme de organen, wier functie die belegging 
is, des te invloedrijker de banken. Die bij de banken belegde kapitalen, 
„die door deze in industrieel kapitaal veranderd worden", — „het 
finantie-kapitaal" 2), — groeien des te sterker, naarmate de eerste spheer 
sterker toeneemt, naar de voortbrengingskracht van den arbeid stijgt. 
De ontzaggelijke beteekenis van het finantiekapitaal voor het kapita
lisme dezer dagen, de hegemonie der grootbanken in onzen tijd, het ts 
in laatste instantie de uitdrukking van de groeiende beteekenis der eerste 
spheer, de kapitalistische expressie van den steeds snelleren aanwas der 
productiviteit van den arbeid! 

E n zooals de groei der productiviteit van den arbeid zich m het 
productieproces uit in de steeds stijgende uitbuitingsgraad en daardoor 
den industriëelen cyclus onvermijdelijk maakt, de arbeidersklasse tusschen 
de twee polen der ellende : overarbeid en werkloosheid voortdurend 

1) T h e o r i ë n über den Mehrwert T, b l . 326. 
2) Hi l fe rd ing : „ D a s Finanz-Kapi ta l" , b l . 2S3. 
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heen en weer slingert, zoo heeft de beheersching der natuur onder het 
kapitalisme nog andere plagen voor het proletariaat doen ontstaan. E n 
tuchtigt de industriëele cyclus de arbeiders met roeden, de laatste phase 
van het kapitalisme, het imperialisme, geeselt hen met schorpioenen. 

* SÉ 

Wat is het imperialisme ? Is het om met August Winnig te spreken 
eene historische kategorie^ zooals de manifactuur dit was ? Is het onder 
het kapitalisme de hoogst mogelijke vorm van productie, zooals Gorter 
dit uiteenzet ? Of is het willicht geheel wat anders ? 

Het kapitalisme heeft in zijne geschiedenis drie perioden, wier alge
meene verschijnselen zich aldus laten rubriceeren: mercantilisme, indu-
strialisme en imperialisme. En eerst de verdeeling der productietakken 
in de drie hoofdspheren kan ons een juist inzicht geven in het essen-
tieele van elk der drie zoo even genoemde perioden. 

Sir James Steuart, die door Marx in de „Theoriën über den Mehrwert" 
de „wetenschappelijke reproducent" van de mercantilistische opvattingen 
wordt genoemd, schreef in zijne „Principles of political Economy", na 
een onderscheid tusschen „positieve" en „relatieve winst" te hebben 
gemaakt: „Relatieve winst voor den een beteekent een verlies voor 
een ander, het is een op en neer gaan van de weegschaal van den 
rijkdom tusschen de deelhebbers (a vibration of the balance of wealth 
befween parties)". Marx zelf voegt aan dit citaat het volgende toe : 
„Steuart 's theorie van het op en neer gaan van de weegschaal van den 
rijkdom tusschen de deelhebbers, . . . blijft van belang bij de beschouwing 
der verdeeling van de meerwaarde onder verschillende klassen" i). 

De speciale „vibration of the balance of wealth between parties" is 
het nu, die aan elk der drie perioden, mercantilisme, industrialisme en 
imperialisme hunne karakteristieke eigenschap geven. Bij het mercanti
lisme was „het op en neer gaan der weegschaal van den rijkdom" 
aldus, dat de kapitalisten der derde spheer, de spheer de consumptie
middelen voor de bezittende klassen, steeds een „relatieve winst" ver
kregen; het was de politiek waardoor de producenten der luxe indu-
strieën, d. w. z. der industrie dier dagen, ten koste van die, die de ruwe 
producten produceerden, worden bevoordeeld. Zoo schrijft Adam Smith, 
als hij het mercantilisme bestrijdt, over de verhouding tusschen deze 
twee spheren : 

„De handel die tusschen deze twee bevolkingsgroepen gedreven 
wordt, bestaat in laatste instantie hierin, dat eene bepaalde hoeveelheid 
ruwproduct tegen eene bepaalde hoeveelheid industrieproduct geruild 

l) „Theoriën der Mehrwert" I, bl. 31. 
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wordt. Hoe duurder het laatste, des te goedkooper het eerste, en alles, 
wat in een land beoogt, de prijs der industrieproducten te verhoogen, 
heeft tot resultaat: het ruwe product van het platte land in prijs te 
verlagen, en daardoor de landbouw te ontmoedigen" i). 

Nu maken echter al die mercantilistische verordeningen de producten 
der manufactuur duur en daarom dus weg met die mercantilistische 
politiek ! 

E n — om nog een enkel ander citaat te geven: Marx citeert op 
bl. 256 John Barton, waar deze schrijft over de gevolgen der mercan
tilistische politiek : „Daar de winstvoet in de agricultuur tegenover die der 
industrie daalt, wordt het kapitaal uit de eerste naar de laatste verplaatst". 

Gelijkheid voor alle spheren, dat is de kern der politiek van het 
industrialisme, geene beïnvloeding van staatskant ten voordeele der eene 
en ten koste der andere spheeren der productie. Daardoor kunnen 
alleen de kapitalistische wetten volkomen tot ontplooiing komen, wat 
voor de uitbreiding van het kapitalisme een onontbeerlijke eisch is. 
Wordt het mercantilisme gekenmerkt door overheersching, economisch 
en politiek, der derde spheer, het industrialisme is de periode, waarin de 
tweede spheer in het kapitalisme de hegemonie verkrijgt en voor hare 
volle ontplooiing de door niets gestoorde wetten der kapitalistische 
productiewijze van noode heeft. De tijden van de „relatieve winst" 
schijnen voor altijd voorbij. 

Nu echter komen juist door de volkomen ontplooiing der tweede 
spheer de productiekrachten der maatschappij tot eene reusachtige ont
wikkeling en valt de leiding in het productieproces niet meer de tweede 
maar de eerste spheer toe. Nu de eerste spheer de voornaamste 
productiespheer geworden is, is ook wederom de politiek een andere 
geworden, eene gedicteerd door het verlangen naar „relatieve winst" 
door de producenten uit dezen spheer. Imperialisme is dan ook 
de politiek passend bij eene maatschappij, waarin de eerste spheer 
economisch overhe er schend is, en daarom dus toegespitst op de belangon 
der beheerschers dier spheer. 

Het mercantilisme was de politiek van bevoordeeiing der spheer der 
industrieproducten ten koste der eerste spheer, het imperialisme is juist 
het tegendeel daarvan. Ook hier heeft de ontwikkeling zich wederom 
dialectisch voltrokken, de beheerschte spheer is beheerscher geworden, 
de „balance of wealth" sloeg naar de andere zijde over. 

* * * 

De definitie, dat het imperialisme de politiek is, passend bij eene 
maatschappij, waarin de eerste spheer economisch overheerschend is, 

1) Geciteerd bij Marx, Theoriën I, bl. 65. 
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en daarom dus toegespitst is op de belangen der beheerschers dier 
spheer, bevat implicite deze bepaling, dat het de politiek is, voor wie 
de belangen van „zware industrie èn finantie-kapitaal doorslag-gevend 
zijn. Immers eenige bladzijden vroeger zagen wij, dat door de ont
wikkeling der productiekrachten kapitaalbelegging uit de andere spheren 
in de eerste spheer noodzakelijk plaats moet vinden, een proces, dat 
meer en meer optreedt, naarmate de productiviteit van den arbeid 
sneller groeit. Hoe meer dit proces zich voltrekt, des te gewichtiger 
de functie van het finantie-kapitaal, des te pregnanter de overheersching 
der bankmagnaten, en tevens doordringing in de burgerlijke wereld 
van de meening der samenvalling van het belang van deze met den 
„vooruitgang" der maatschappij. Hoe meer in de kapitalistische maat
schappij de eerste spheer gaat overheerschen — en dat is zonder twijfel 
vooruitgang, daar het toch de uitdrukking is der groei der productie
krachten — des te meer verliest de politiek van de tweede spheer, het 
industrialisme, aan kracht, wordt de belangen-politiek der beheerschers 
der eerste spheer, het imperialisme, de ideologie der bourgeoisie. 

Dit imperialisme bevordert echter de groei der productiviteit, de 
maatschappij als geheel genomen, niet, het brengt niet de hoogere 
arbeidsmethode over de aarde, verwringt integendeel het complex der 
productiekrachten in alle spheren ten bate der eerste, en bewijst door 
zijn telkens meer doordringen als de politiek van het kapitalisme in 
dit stadium, dat het kapitalisme in de huidige productie-verhoudingen, 
tot een boei der productiekrachten geworden is. Want welke is de' 
wijze, waarop het imperialisme „zijne relatieve winst" naar binnen haalt f 

De eerste spheer bevoordeelt zich ten koste der andere spheren op 
twee wijzen, die feitelijk eene eenheid vormen, door de kartel-politiek 
en de politiek van den kapitaal-export. 

De kartel-politiek der eerste spheer is de politiek van de hooghouding 
der prijzen der grondstoffen, wat ten slotte hierop neerkomt, dat bij 
accumulatie aan tweede en derde spheer minder constant kapitaal 
toevalt dan volgens het schema behoorde, aan de eerste spheer zelf 
meer constant en meer variabel kapitaal, en voor zijne beheerschers 
meer luxe middelen. Nu zou in eene zuiver kapitalistisch gedachte 
maatschappij dit streven hierop uit moeten loopen, dat dit door de 
beheerschers der eerste spheer verkregen te veel constant en variabel 
kapitaal toch in die tweede en derde spheer werd belegd, daar immers 
anders de eerste spheer grooter worden zou, dan met de proporties 
overeenkomt, zooals de productiekrachten die eischen. E n de kartel-
politiek der eerste spheer zou dus in eene wereld, waar het kapitalisme 
de eenige productiewijze is, waar geene prae-kapitalistische maatschappij-
vormen meer bestaan, voeren tot eene feitelijke onteigening der kapita
listen der tweede en derde spheer. Hoe sterker de machthebbers der 
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eerste spheer, hoe minder den kapitalisten der andere spheren van de 
steeds aanzwellende meerwaarde te beurt vallen zou, zoowel van 
comsumptiemiddelen als van productiefactoren; zij zouden, terwijl de 
bedrijven zelve in hunne spheren steeds grooter en grooter werden» 
in beter of minder goed betaalde agenten der kapitaalmagnaten der 
eerste spheer veranderen. 

Zeer zeker zet die tendens zich ook thans reeds door, nu het kapita
lisme nog wel eene prae-kapitalistische omgeving heeft, maar thans 
wordt zij door een andere tendens doorkruist. Nu het kapitalisme nog 
niet de eenige heerschende productiewijze op aarde is, nu er nog niet-
kapitalistische maatschappijvormen bestaan, kunnen de beheerschers der 
eerste spheer dat door de kartel-politiek verkregen te veel aan con
stant en variabel kapitaal toch in de eerste spheer zelve plaatsen, mits 
dan dat in het volgend jaar geproduceerde extra aan constant kapitaal 
in die niet-kapitalistische landen kan worden geplaatst. E n de bank
magnaten zorgen hiervoor door opdwinging van buitenlandsche leeningen 
aan de regeeringen der nog niet kapitalistische landen, voor welke 
leeningen dan de producten der eerste spheer in het plaatsingsland 
worden gekocht. Langs een omweg komt het hier op neer, dat feitelijk 
het extra geproduceerde in de eerste spheer als stalen rails en wagens, 
als machines en electriciteitswerken, dus als „constant kapitaal" in het 
buitenland eene plaatsing vindt. 

Natuurlijk geeft deze door de bankmagnaten op de „barbaarsche 
volkeren" toegepaste „gedwongen winkelnering" groote winsten voor 
de machthebbers der eerste spheer, veroorzaakt ook tevens prijsstijging 
in het binnenland van ijzer en staal en is dus behalve de aanvulling 
der kartel-politiek, ook nog identiek met deze inwerking. 

Echter worden door deze kapitaal-export tweede en derde spheer 
in hunne ontwikkeling lam gelegd. Zij ontplooien zich niet, zooals dit 
mogelijk zijn zou bij de politiek van het industrialisme. Hunne accu
mulatie wordt door de export-politiek der eerste spheer ten zeerste 
vertraagd; de hoogst mogelijke arbeidsmethoden vinden in deze spheren 
niet hunne toepassing. Immers daar wordt door de politiek van het 
imperialisme minder constant en variabel kapitaal geaccumuleerd, dan 
het schema dit eischt. Het totaal der maatschappelijke productiekrachten 
wordt verbogen en verwrongen in plaats van tot de hoogste ontwik
keling gebracht. 

E n voor de arbeidersklasse beteekent die politiek daarom reeds eene 
„Verelendung", omdat deze onmiddellijk hare positie verslechtert. Bij 
de plaatsing van dat extra aan constant en variabel kapitaal in de 
eerste spheer moeten wij voor het eerste jaar aannemen dat geen enkele 
arbeider minder aan het werk wordt gezet, dan bij juiste verdeeling 
over de beide andere spheren zou geschied zijn. Maar reeds na één 
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jaar is de toestand anders. Het totaalproduct der tweede spheer is 
kleiner dan met de groei der arbeidersbevolking overeenkomt, en 
absolute verarming treedt op. Voor eiken arbeider individueel zijn 
minder levensmiddelen geproduceerd dan anders het geval zou zijn 
geweest, wat hem als duurder worden zijner levensmiddelen bewust 
wordt. E n misschien zal hij in hardnekkigen strijd de vroegere levens
standaard wederom kunnen veroveren, om zich dan weer opnieuw tegen 
nieuwe verslechtering, door nieuw imperialistisch streven verwekt, te 
moeten weren I 

E n toch zijn er velen in de arbeidersbeweging, zelfs van de ultra-
Marxisten i), die gelooven, dat de imperialistische politiek aan een 
groot deel der arbeidersklasse „direkt voordeel" brengen kan. Voorden 
uitersten revisionist is dit „directe voordeel" natuurlijk een blijvende 
verbetering in den toestand der arbeidersklasse. Voor beide uiterste rich
tingen, die beiden er zoo prat op gaan „het imperialisme" te begrijpen, 
is eene diepere studie van deze politiek der eerste spheer, volgens de 
methode, ons door Marx geleerd, niet geheel en al overbodig 1 Daartoe 
dient men echter te trachten, de in „Das Kapital" nog ongedolven 
liggende schatten van theorethische kennis aan het daglicht te brengen 
en komt men er niet met smoesjes over realiteit a la Winnig en zijne 
vrienden uit „Die Monatshefte", noch met de verkettering „ex cathedra" 
der S. D . P. van Kautsky, Hilferding, Adler en Renner 2). 

De vraag, die nu nog besproken dient te worden, is deze : Hoe uit 
zich nu het imperialistisch streven der beheerschers der eerste spheer 
in den loop van den industriëelen cyclus: „opbloei, hausse, overpro
ductie, crisis of stagnatie" ? 

Na hetgeen in het tweede artikel is uiteengezet over de prijsfluc
tuatie in de eerste en tweede spheer tijdens den industriëelen kring
loop, zal de beantwoording dezer vraag geene groote moeilijkheden 
meer opleveren. 

Bij den aanvang van den industriëelen opbloei: stijging der productie
middelen in prijs, gevolg van het relatieve tekort aan producten dei-
eerste spheer. Bij den aanvang der crisis treedt het tegenovergestelde 
verschijnsel op : daling der prijs der productiemiddelen, als bewijs dat 
de eerste spheer eene plethora heeft opgeleverd. In den tijd der indu
striëelen opbloei maken, volgens de wetten der kapitalistische waren-
productie, producenten der eerste spheer eene hoogere winstvoet dan 

1) Zie Gorter, „Het Imperialisme", bl. 12, 13, 14, enz. 
2) Gorter: „Imperialisme", bl. 74—77 (noot!). 
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de gemiddelde, in de dagen der baisse eene lagere. Het zuivere kapita
lisme verdeelt licht en schaduw gelijkelijk, het is eene rechtvaardige 
moeder tegenover al hare kinderen. 

Maar als nu de mogelijkheid gegeven is, deze „rechtvaardige" wetten 
te ontduiken, als de ontwikkeling der productiekrachten de eerste 
spheer tot de voornaamste der voortbrenging hebben gemaakt, dan 
maakt de gelegenheid, zoo niet den dief, dan toch den wetsovertreder ! 
In de dagen der crisis of stagnatie, als de productiemiddelen in prijs 
dalen, als de keerzijde der medaille den producenten der eerste spheer 
wordt toegekeerd, dan zal ook het verlangen in hen het sterkst op
komen, om de wetten der kapitalistische economie „een weinig te 
modificeeren". Dan zal de impuls het krachtigst werken, om, zoo 
mogelijk, de „relatieve winst der prosperiteitsdagen te behouden, of in 
ieder geval te zorgen, dat zij niet — zooals de wetten van de kapita
listische economie dat voorschrijven — in een „relatief verlies" om
slaat. De dagen van crisis zullen de imperialistische verlangens het 
sterkst oproepen; daarin treedt de politiek der eerste spheer het meest 
eclatant naar voren. De geschiedenis der laatste jaren demonstreert dit 
dan ook op duidelijke wijze. En wat zich, als de inperialistische kapi-
taalbeiegging volbracht is, manifesteert als eene groote opleving van het 
kapitalisme, is, zooals wij zooeven uiteenzetten, niets anders dan eene 
vervanging van het complex der productiekrachten in alle spheren ten 
bate der eerste, maakt het „relatieve verlies" der andere spheren uit 
de dagen der hausse tot een constant verschijnsel, laat deze spheren 
verschrompelen en doet daardoor het proletariaat „verelenden", zelfs in 
de dagen van den hoogsten industriëelen bloei. Het imperialisme geeft 
den industriëelen cyclus een nieuwe „anstrich": absolute ellende in de 
dao-en der stagnatie, absolute ellende in de dagen der hausse 1 

Is nu het imperialisme „eene historische noodzakelijkheid" ? Econo
misch gesproken, neen, en de productiekrachten zouden in het kapita
lisme juister en beter tot ontwikkeling komen, als het industrialisme 
nog de politiek zijn kon. Zoolang echter de kapitalistische klasse de 
politieke macht in handen heeft, zullen de beheerschers harer voor
naamste spheer tegen de beste ontplooiing der productiekrachten in, 
d w. z. tegen, — wat daarvoor slechts een ander woord is, — de 
„economische noodzakelijkheid" in, hare belangen-politiek weten door 
te zetten. Ware imperialisme identiek met „hoogere arbeidsmethode", 
was het in dien zin eene „historische kategorie", het proletariaat zou 
zich evenmin als tegen de machines tegen deze „hoogere productiviteit 
van den arbeid" mogen verzetten. Maar juist, omdat de imperialistische 
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politiek den productiekrachten een boei aanlegt, juist daarom dient het 
proletariaat die politiek tot op den punt van het mes te bestrijden. Het 
vertegenwoordigt in dezen strijd tegenover de machten van het verleden 
de historische noodzakelijkheid, die zich, zoodra het zijne dictatuur zal 
hebben gevestigd, niet meer als industrialisme maar als socialisme 
manifesteeren zal. 

En totdat dit oogenblik gekomen zal zijn, zal het trachten, de werke
lijkheid zoowel mogelijk in den zin dier economische noodzakelijkheid 
om te vormen, onbevreesd voor aanraking met de realiteit, maar tevens 
vrij van alle een-dag's illusies. Het zal leeren begrijpen, dat de hoogste 
praktijk de scholing der massa's tegen de politiek der magnaten der 
eerste spheer is, en dat het groote beginsel zich eerst in den werkelijken 
massalen strijd van iederen dag kan openbaren. 

De bloedige slagen, door het imperialisme de arbeidersklasse toege
bracht, zullen - de geschiedenis staat ons daarvoor borg — niet 
ongewroken blijven. Jaren als deze tellen voor tientallen in de ge
schiedenis der menschheid. Nader rukt de toekomst, waarin de ver
grooting der macht der menschheid over de natuur zich niet meer in 
ellende voor haar grootst gedeelte zal omzetten, in crisis en imperia
listische verwoesting, maar een zegen voor allen zal zijn. Deze bloedige 
tijden zijn de dagen, waarin het proletariaat de macht vergaren zal, 
noodig om den sprong te doen van het rijk der noodzakelijkheid in 
het rijk der vrijheid. 
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