
Marxisme, Socialisme, 
Communisme, etc.

Theorie , praktijk en twist



• Het kapitaal is voor 99,9 procent een analyse en kritiek van het 
kapitalisme. 

• De term ‘communisme’ komt in het boek niet voor, de term 
‘socialisme’ valt enkel in twee voetnoten. 



Economische visie/ theorie

• Gildestelsel waren redelijke menselijke verhouding primair geweest.

• Liberale economie was vooral het winstprincipe primair. (Kapitalisme)



Kapitalisme

• Adam Smith     Een economisch voordelig systeem omdat iedereen 
streeft naar zijn eigenbelang en daarmee het beste en 
onvermijdelijk

• Karl Marx zag het Kapitalisme als een historische fase



Revolutie en Klassenstrijd

• Franse Revolutie: staatkundige omwenteling:  Politieke vrijheid en 
gelijkheid

• Emancipatie van de staatsburger

• NIET DE ALGEHELE VRIJHEID EN GELIJKHEID

• De staat is het mechanisme van de bezittende klasse, de liberale 
bourgeoisie

• De STAAT : Onderdrukkende dwangorganisatie die functioneert om de 
handhaving van klassenprivileges te bewerkstelligen



Klassen maatschappij

• Klassenpositie

• Niet bepaald door het inkomen maar door het al of niet bezitten van 
productiemiddelen.

• Geschiedenis is klassenstrijd



Klassenstrijd

• Vrije  - Slaaf

• Patriciër  - plebejer

• Baron – lijfeigene

• Gildemeester   - gezel

• Kapitalisten (bourgeoisie)  versus proletariaat





Post – Industriële samenleving

• Technocraten   - Leken

• Managers   - werknemers

• Aandeelhouders  ---- Werknemers

• Digitaal vaardigden   - digibeten

• Kosmopolieten   -- etc



Proletarische Revolutie

• Is niet bedoeld als klasse egoïsme maar dient tot het brengen van een 
betere wereld voor iedereen





• Tegenover de (neo)klassieke economen die uitgaan van harmonie- en 
evenwichtsmodellen stelde Marx dat het kapitalisme inherent 
geneigd is tot crisis en conflict



• De Kapitalistische, industriële samenleving

• Uitbuiting van de arbeider  ( die steeds armer werden)

• Middenklasse verdwijnt

• Klein groep rijk burgers, industriëlen, handelaren en bankiers



Arbeid en de Zelfvervreemding van de mens

• Arbeid/Werken  is echt mens zijn   (arbeidsverhoudingen)

• Het Kapitalisme heeft aan de arbeid zijn menselijke waarde 
ontnomen

• Niet alleen het werk etc. was onaangenamer ook de voldoening van 
het werk werd minder

• De ambachtsman zag zijn eigen product



Meerwaarde theorie

• Meerwaarde is de waarde die loonarbeid toevoegt aan de productie, 
boven de waarde die als loon wordt uitgekeerd. 

• Met het concept meerwaarde in de hand kan de werkdag verdeeld 
worden in twee stukken, één waarin de loonarbeider gedurende de 
noodzakelijke arbeid zijn eigen loonkosten terugverdient, en één 
waarin hij meerwaarde produceert.

• De eerste is de productie van absolute meerwaarde, het simpelweg 
verlengen van de werkdag



• Bij gebrek aan absolute meerwaarde moet 
de kapitalist op zoek gaan naar relatieve 
meerwaarde, die onder andere gecreëerd 
wordt door het arbeidsproces productiever 
te maken– waartoe vooral innovatie het 
geëigende middel is, later verder uitgewerkt 
door Schumpeter – of intensiever door 
bijvoorbeeld disciplinering van de arbeiders.





• Bij Marx treedt vervreemding (Entfremdung of Entäußerung) op 
wanneer het product van arbeid niet eigen is, in economische zin: 

• Arbeid wordt in het kapitalisme verkocht als een waar, waarna het 
product wordt onteigend door de kapitaalbezitter, die de meerwaarde 
als winst incasseert of herinvesteert. 

• Arbeid geeft dan geen bevrediging meer, geen idee van controle over 
de materie.



• De toestand van het proletariaat zou, zo profeteerde Marx, steeds 
slechter worden: Verelendung



Zelfvervreemding van de mens

• Arbeid is echt mens zijn   (arbeidsverhoudingen)

• De nood is niet alleen materieel, maar bovenal geestelijk

• De ontsnapping:   Religie

• Deze komt voor uit de maatschappelijk werkelijkheid, niet de 
psychologie van Feuerbach



Bijdrage aan de kritiek op Hegels 
rechtsfilosofie (1843)
• Religieus lijden is tegelijk de uitdrukking van echt lijden en een 

protest tegen echt lijden. Religie is de zucht van het onderdrukte 
schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze 
toestanden. Het is de opium van het volk .

• De afschaffing van religie als het illusoire geluk van de mensen is de 
eis voor hun echte geluk. 



Marx

• Godsdienst is Opium van het Volk  

• Lenin: Godsdienst is opium voor het volk



Concentratie theorie

• Door toe-eigening en herinvestering van de meerwaarde treedt 
kapitaalaccumulatie op: de bezitter van kapitaal probeert zijn kapitaal 
te vergroten. De noodzaak hiertoe is gelegen in de concurrentie die 
op kapitalistische markten optreedt



Economie

•Concentratie theorie
• De accumulatie- en concentratietheorie van 

Marx. Volgens die theorie dwingt het 
concurrentiekarakter van het kapitalisme de 
kapitalist de winst te investeren (uitbreiding 
van zijn bedrijf, nieuwe machines, 
overnames). Datzelfde concurrentiekarakter 
van het grootbedrijf betekent een 
bedreiging voor het midden- en kleinbedrijf, 
dat dikwijls wordt overgenomen of ten 
onder gaat. Er vindt een concentratie van 
kapitaal plaats. 



• De Kapitalistisch bedrijven zullen zich meer en meer verenigen in 
kartels en Trusts



• De Kapitalistisch bedrijven zullen zich meer en meer verenigen in 
kartels en Trusts

• Voor iemand als Lenin was de race om de koloniën een teken van de 
laatste fase van het kapitalisme:  Staten delen de wereld op in 
afzetmarkten, arbeidsmarkten en gebieden waar noodzakelijke 
grondstoffen gehaald konden worden



Het Imperialisme

• 1917. Schreef Lenin “Het Imperialisme, het hoogste stadium van het 
kapitalisme”

• Marx had het Imperialisme niet meer meegemaakt



Crisis van het kapitalisme

• De crisistheorie van Marx. In zijn visie zou het kapitalisme geteisterd 
worden door steeds heviger crises. 

• Periodiek terugkerende crises zijn volgens het marxisme inherent aan 
het kapitalisme en brengen het uiteindelijk tot ondergang. Deze 
ondergang zou gevolgd worden door een overgang naar het 
socialisme.

• Revolutie van het proletariaat



Overgangsmaatregelen

• Onteigening van de kapitalistische klasse door 'zware progressieve 
belasting' en het in staatshanden plaatsen van banken en het 
communicatie- en transportwezen



Marx

• Marx was tegen sociale wetgeving omdat dat het revolutionaire elan 
van de arbeiders zou verzwakken

• Marx placht zich laatdunkend over arbeiders uit te spreken



Revolutie

• Niet in zeer geïndustrialiseerde landen maar in agrarsiche staten als 
China en Rusland



• 1864  Eerste Internationale:  De Internationale Arbeiders-Associatie
(Engels: International Workingmen's Association) was een 
internationaal verband van vakbonden, gesticht te Londen op 28 
september 1864 en vooral binnen Europa actief.  



• 1889 De Tweede Internationale (ofwel "Socialistische Arbeiders-
Internationale") was een internationale organisatie voor socialistische 
politieke partijen en vakbonden. 

• 1 Mei viering

• 8 uren werkdag



Reformisme

• Reformistische stroming is het socialistisch reformisme, gericht op de 
socialistische hervorming van de samenleving zonder klassenstrijd 
binnen het economisch kapitalisme



Revisionisme

• Revisionisten worden binnen het marxisme die personen genoemd, 
die bepleiten dat het socialisme kan worden opgebouwd via 
burgerlijke parlementaire weg in plaats van via een proletarische 
revolutie.

• Herziet de leer van Marx. Dus bv. Geen Historisch Materialisme. Groei 
van het proletariaat, “verelendung” etc.

• Versus de orthodoxen



Socialisme

• Staat sociale hervormingen voor maar wil dit ook via parlementaire 
weg bereiken.

• Sociale hervormingen

• Democratische invloed (kiesrecht)

• Het Socialisme is in de 20e eeuw een hervormingsbeweging geworden



Communisme

• Streeft naar de proletarische Heilstaat en wil dit bereiken via de weg 
van de revolutie.

• Sociale hervormingen verzwakken het revolutionaire elan van de 
arbeidersklasse



Bolsheviken en Mensheviken

• 1903  Scheuring op een congres in Londen tussen

• Mensjewiki ( reformistisch en revisionistisch)

• Boljewisten (revolutionair en orthodox)  bv. Lenin





Moderne Insteek



• Geld is de macht in de moderne maatschappij waaraan alles 
ondergeschikt gemaakt wordt. 

• Gebieden waar de overheid in het recente verleden invloed op had 
zijn grotendeels prijsgegeven aan commerciële belangen zoals zorg, 
onderwijs, volkshuisvesting, openbaar vervoer, media etc. Het 
eindresultaat: we leven in een genotzuchtige consumptiecultuur.



Moderne Insteek

• De toestand van het proletariaat zou, zo profeteerde Marx steeds 
slechter worden: Verelendung

• Nu: een leger van (dikwijls gedwongen) zzp’ers, flexwerkers, 
permanente bestaansonzekerheid, een kansloze onderklasse ( 
Lumpenproletariat , zou Marx zeggen), groeiende armoede en 
voedselbanken. Is het teveel gevraagd om vast te stellen dat Marx 
tenminste voor een deel gelijk had? 



Concentratie

• Er is in het kapitalisme een intrinsieke tendens tot steeds verder gaande 

• concentratie van kapitaal en 

• een steeds grotere inzet van arbeidsbesparende technologieën. 

• Het gevolg: 

• afnemende winsten, 

• vermindering van de macht van arbeid en zich verscherpende sociale 
tegenstellingen. 

• Dit proces werd door Marx beschreven als de tendens van de dalende 
winstvoet. 

• Hij poneerde het als belangrijkste economische wetmatigheid.



een crisis voorkomen

• Het aanboren van nieuwe markten kan nieuwe winsten genereren

• Een uitbreiding van het industriële reserveleger kan de lonen drukken 
en de winsten verhogen

• het verhogen van de pensioenleeftijd

• het verlagen van de lonen 

• de lonen of het verhogen van gewerkte uren onder gelijk loon

• outsourcing naar Azië



• In de ogen van Marx waren succesvolle kapitalisten geneigd om hun 
zwakkere rivalen de markt uit te prijzen, om zo een monopoliepositie
te verwerven en relatief onbezorgd hun rijkdom verder te kunnen 
vergroten

• Aan de andere kant is Marx’ beeld van een groot reservoir van 
arbeiders met weinig zekerheid, die hun inkomen bij elkaar 
sprokkelen via allerlei losse baantjes, niet langer een vreemd gegeven



• Een ‘gig-economie’ is een economie waarin tijdelijk werk heel gewoon 
is. Een economie waarin zelfstandige arbeidskrachten tijdelijk (vaak 
voor een bepaald project) worden ingehuurd. 

• staat dat in de Verenigde Staten 1,6 miljoen gig-werknemers zijn 
geregistreerd

• een reserveleger zzp’ers en geflexibiliseerde arbeidskrachten



• Het proletariaat van Marx, stelt The Economist, heeft plaatsgemaakt 
voor het precariaat van nu.

• Het verwijst naar de onzekerheid op sociaal, economisch, cultureel en 
politiek vlak van een groeiende groep in de maatschappij, die 
uitmondt in populisme en extremisme.


