
producti vi tei t . Zoodra een kapLtaal er in slaagt boven dit gemid-
delde uit te komen, bereikt het daarmee twee dingen: le, is het in
staat een ext-r-a winst te .maken : ~3e,. heeft het alle andere kapitalen
van de betreffende branche in waar-de doen verminderen, d ,w. z . het
heeft de winstmogelijkheden van die anderen verkleind. Daarmee is
dan de waardo van 'die kapitalen verminderd, omdat deze waarde niet
bepaald wordt door het aantal miilioenen, dat het groot is, maar
naar de wi.nat.en die het kan voortbrengen. Zoodra een bedrijf geen
winstonmeer afwerpt, is de waarde van het kapitaal nul gewo rderi
(afgezien van cle oud-roest-vmarde) .

.: Do strij'i der kapitalen' voert .Lariga deze weg tot een toe-
stand, 'waarbij d.e.. totale som aan maa.tschappelijk werkzaam kapitaal
in millioenen uitrgedrukt; riiet·meer.iri·over.eenstemming.is met de'
effeotieve \'mard8'" .'.t Kapitaal in 'millioenen uitgedrukt is ten'
opzichte van do t.e vbeha Len winst en -t o groot. De winst én zijn te
kloin, om hun maatschappelijke functie verder' te kunnen ver-vuI l.en.

Het kapitalisme is dus een eigenaardig Sj' st.eem, Zijn doel
is het maken van ·zooveel· mogel~k wirist 'vob~' d~ afzonderl~k~ kaPi-
talisten en krachtens dit levénsbeginssl neemt het to~ale kapitaal
st eeds toe, naarbij de effecti eve waar-de van het totaal-kapitaal'
daalt. Uiermeo onderm~nt het. kapitalisme zelf telkens ~eer dé
grondsJ a.g .van zijn bestaan. De productie :verliest steedEl meer' van
zijn voeçlingsbodem, .de winst,' tot ze aan de ziektè "wiristgebr ek"
inèènstort. . . ..: ". .' '.. :'.
., Hoewel de," overproductie" de uiterlijke ve r achijnLngëvor'm
van de crisis.·isJ:is de'kwestie dus niet, dat er,lJte-veell1 gepro-
due eer-d is ... Hadden we hiermee. te doen, dan zou he t bedrijfsleven
zich kunpen he:cstellen,als de. grootevoorraden verbruikt zijn.
Maar daarmee is, he t kapitalisme niet klaar;'zijn hee I.e voedingsbo-
dem moet herzien worden. . Daarom zi en Vle juist in :èrisistijd:, da t"
ia inhet "genez-ipgsproc8sli

, de grooteconcentratie der kapitalen,
de centralisatie.der productie, het doorzetten van h1euwó procedê's.
Het kapitalisme,·ondergaat daarom voor-a I 'in crisistjjd. z "nvgr-oot.e
STRUCTUURVERANDERINGEN . " die de nieuwevlinstbasismoeten vormen."

Het kapitalisme is. dus als de·.voge'i Phoenf.x uit de oud':':
hei9.J die zich aan het einde van zijn Levenekr-acnt.en verbZ'andt " .
om dan ,v(3rjongcl uit z'n aach te verrijzen. Fel woedt· de br-and Ln
het iichaam V.~i1 ho t kap i,talisme zelf en hij ver-zengt. alle klassen
met z 'n:gJ.,oed. Dan verschijnt .hef :kapitalisme verjOngd, maar 'l1iet
ale een. kleine, schuch,tere ·vogel. ..Ln iedere nä euwe .j eugd staat' .
het.grootor· en ma.chtiger dan voorheen.' Doch de Phoenix is hier
niet het: beeld' der. onsterfelijkheid. Deze kan zich 'rii8t·· eeuwig.
verbranden, omdat de brand de' hee l e samenleving steeds 'scherper'
met de .dood bedreigt . Daarom zal de arbeidersklasse" deze Phoenix
de doodsteek geven,' door de Levenabr'onvvanr het kapitalismè, de ,.'
winst, te sluiten :en nd euwe bewegf.ngswet t.en voor het bèdrijfsleve;n
te geven. s.: '.;'., .

.• . i. '.

'.' t
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IV. ,ONTsrrAAI':jEN BETEEKEiUS DER 11 OVERPRODUCTIE".

. : .

a. De productie als
uitdrukking van
hetbeleggingzoe-
konde kapitaal .

Het is geen wonder~ dat men do oorzak~n der erisissen in
het algamoen in Gen overproductie ziet in de~e ~in~ dat er zooveel
gepr-oduc e er-d is, dat de pakhuizen volzitten en;.:}le goederen onver-
kocht blijveri liggen, "omda t zelfs Roo kef'e l l.er' rE?thg.e~n twee magen
op na houdt". H9t is geen wonder, dat men' de oorzaken van de,
crisissen in deze enorme pr-oduc t i vi tei t. der t~chniek:,zoekt, om-
dat. het oüverkochtblijven ,ligge:r) van groots, goederenmassa Is een
sterk in het DOg vallend crisisversch~nsel is. Men bek~kt het
cr-Ls l aver'eohijr.e e I dan' vanuit de goederenmassa " terwijl Vlij het .Ln
de voorgaande bladzijden vanuit de kapitaalverhouding, uit de
verhouding tUsscheE de betaàldeen de onbetaalde arbeid (de
winsten) bekeken. We,hebben betoogd, dat deze grondleggende
ver'houd.Lng" gedurende d,e productie verstoord is. De winsten "

. (onbet~~lde ar~eid) zUn ni~t vcildbende, omdekapitali~tische
klassen met hUI+ poli ti eke Lnut.e Ll.Lng en (de -st.aa t , leger' en vloot,
de 'rechterlijke. ~ma,cht" de kerk) t e onder-houden en bovenê i en de. "
orrt zett ond kostbare strijd ,de:'kapita1Efn'te :fintl.Uqie,ren. 'Wij'heb- ,
benihet, cri sisverschijLseldus bekeke'rr vanuit de' vernoudi,ng,
waa:rindedoor de arbeid0nd,e mauaa ' 8 ,:yoort gebra:chte: mèé~;h'~ar'de
over deverschill.ende or-ganen d~'Vmaà t ao happij ,wordt verdeeld.

. .' ,':We geven; direct' toe, d.at dezé be echouwf.ngswtjz e niet,'
,zoo "oenvoudä g''. Ls . :11s, de, verklaring van het ,.crisisvorsChijni3el,
doO:roverproduc;tie van vO.rbruiksgooderE>n., 'En:VTe,z ouderr i dari ook
met;' de 'e·'.mvoudige ,verkla,ririg genoegen kunnen .nemen , "a Ls ze ons
niet' volkomen 91'1, eon dwaa.I'appór- voerde en de weg afsloot tot:
het-l?egr!jpen d:er maat acriappe'l ijïce verschijnselen ..!, , Het is. noodza-
lwlijk iti';de we.r'kelijl{e ver-houdärigon .door. te d-r.ingei'l,;,"Qm·'te zi en ,
dat crisissen ni-et ontstaan door sommige '.fI onvo lmaakt.heden'' in
het s;ysteem, di e, door hervormingen opgeheven 'kunnen 'vlordén. ' '
Want hot . sniet de "sfechte 'organisàtior van het eIlÏis~fe~',rezen
(het op de beurs ui t gsven van nieuïleleeningen,. en ·aant:i'éèlen:) of
do 1I1ichtzinnige financiering van het bedrijfsl,even", o-f, de' .
achu Ld van ,11 onver-arrtwoor-de Lijke beursspeculanten:' ,,'maar' het zijn
de ~ewegingswette~vaq-het private kapitalisme~_ v~n da te~l~e~
roemde vrije handel en de vrije bevre gd ng der kapi t.a Len . : ,,'

He hebben het woor-d "OVERPRODUCTIE";boven 'di t hoo'fs,tuk
t.uaac hen aanha Lä ngs t oekene ge ze't , omda tiwe daar-moe t.evkennen"
vrillen geven, ,dat deze onver-kocht o ' goeder-enmas sà. heel' I/rat anders
~s en op heel andur-e wijze ontstaat dan men, op grond' van de '
"e envoudf.ge" verklaring aanneemt. We zagen reeds, dat LOUZON
de gebruikelijke .opva t.t Lng formuleerde door te zeggen, dat de
productie harder groeit dan hot verbruik. En deze ongel~kma-
tigheid, deze "disharmonietl, ontlaadt zich dan in een overproduc-
tie, als de nieU':r-eeboU1ud8 bedrijven, die voor het verbrui I\:
vrer-kon , hun stroom van producten over de aarde gaan strooien.
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tieze voorstelling versluiert de feitel~ke beweging der
productie. Gedurende de bloeiperiode is er geen ongelijkmatigheid
van productie en verbruik, de productie stijgt NIET harder dan
het verbr~ik, want alles wat het bed~~foleven voortbrengt, wordt
in de maatschappij opgenomen. Er ..Ls .d,n die tijd .juist EVENWICHT•

. Nu moge het waar zijn, dat Ln het biJzonder de ontwikkeling na
1921· gedurende de bloeip.eriode een. voor-r-aadvor-mt.ng voor verschil-
lende stapelproducten plaats vond (kof'f'Lc , rubber,. aut.ker , granen),
maar deze 11 af 'iijkin'g" ontstond, . doordat de gerre Ldá ge kapi taalcon-
centratie van de t eganwoor'd l ge .t.ijd de wet t en van het "marktmecha-
nisme" tijdelijk kan doorbreken.· Enr.ichte'nvre het oog' op de ont-
zaggelijke mehigvultligheid der duiz'enderlei go-ederen en de enorme
omvang der ':rereldproductie, dan zinken de voorraden der .stapel-
goederen in het m.et . Daarom meenen "J,;;ete mogen zeggen, dat· de
~roductie niet hárder groeide dan het verbruik, ondanks de·
'afwijking'i t erï opzichte van ver achf.Ll.ende stapelproducten .

. :...De· vraag ,is: dus ~ Waar blijft .d~ van, jaar tot jaar. stijgende
goe.:Ierenmassa? Ieder' .jaa.r wor-dt. meèr geproduceerd' en -ieder jaar
"farden ze in de maatsch&ppij opgenomen. Wie koopen':ze?Het zijn.
de kapi taJ,isten. Zooals Vfe geziem hebben , "vlo!,dt ieder' jaar, meer
geld, op de markt: gegooid,. om bèl.egging te zoekeh. Het niem7
t.oegévoez-d e kapitaal treedt nu. als koop er op en neemt het ,ieder
jaar meer geproduceerde uit de mar-kt,; Dus juis~ doordat telkens
nieuw kapitaal op de ma.r.lrtgegooid vror-dt, vindt het telkens meer
geproduceerde zijn .plaats. Het nieuwe, kapitaal: neemt het meer
geproduceerde aan macrri.nea en .gr-onds t.of't'en uit de markt, alsook,
vrat telkens meer aan levensmiddelen' wordt vervaardigd. Want het
nieuwe kap.itaai~'stelt ook nieuwe arbeiders"'aan, om deze -machines
te kunnen ·,geqruiken.' De arbeiders kunnen pas a La koopers optreden,
als het nieuwe kapitaal hen in d.l enat. genomen heef t .en hen heeft
bètaaid. Het nieuwe kapita.al moet dus eer-st als. kooper'van ar-
bêidskracht optteden. En de arbeiders kunnen ook.geèn. cent meer
koopen dan door het nieuwe kap l t.áa.l aam loon vlOrtlt uitbetaald.
De kracht' van .de'· opbloei wordt daarom geh.eeJ. bepàald door 'de
snelheid, waarmee nieuw: '.·kapitaal .in het. bedrijfsl:evÉm: belegd wordt.
Of .and.er-e gez egd.: het toebemen van de -vraag naar i produc ten is
NIET. de ui t.dr-ukkä ng van de. gr-oeäende behoeften der menschen,

maar het is de uitdrukking van he.t- bedrag, dat het nieuwe kapitaal
in de vnrm van levensmiddelen, macrn.nea en grondstö~fen .uä t de
markt trekt, om-nieuwe w:insten te vormen. M.a .W·, het ·toenemen van
de vraag IS· SLECHTS "DE UITDRUKKIt:rG VA~ HET.' :BELEGGINGZOE-
KENDE KAPITAAL ! Hoe gr.ooter de wë.nsten z,ijn'~;des te sneller wor-
den ze verkapi tà.liseerd·, des te at.or-rnacht.t.ger ' verloopt het be ; .
drijfsleven . .Het is een waandenkbeeld, dat een tover-produc tie ont-
staat, doordat de arbeiders te weinig verbruiken, dat is, doordat
de loonen te laag z~n.'

OP DE GRONDSLAGVAN DE RENTABILITEIT VAN KAPITAAL
HEEFT . IEDERE LOONSVERHOOGINGDE TENDENZ TOT STAGNEEREN DER
PRODUOTIE IN ZICH EN HEEFT IEDERE LOONSVERLAGINGDE TENDENZ
TOT ·GROOTERE BLOEI VAN HET BEDRYFSLEVEN.

Dat i sj u i s t d e w a a n zin der kap i -
tal i s t i s c h e pro d u c tie !



Omde "overproductie" t o begrijpen, moet men duidelijk
zien) dat de bloeiperiode, het van jaar tot jaar stijgen van de
productie, veroorzaakt vlordt door- het verkapi taliseeren der ge-
maakte winsten,dathet toenemen van de vraag niet anders dan de

-ui tdrukking van het be Leggf.ngzoelcendo kapitaal is. Als we flit
goed in het oog houden, dan iEl het.oo.k zondor-meer duä deLijk,

b. Productie en
voorraden .•

eI a t z i c h g r 0 o: t e v.o or r a d (~ n g a a,n v 0 r -
,"

m e n, z Cl 0 d r a ge·e n n i e u VI k .a p i t a a 1· m e e r

i n h e t b e d·r ij f s 1 e v e n VI 0 :r d + 0 P g e n 0 m e n.u'

De goederen, die voor uitbreiding bestemd war-en', wor-den dan
NIE'l'ui t de markt genomen, met: het gevo.l g, dat zo in heel kor-t-e

tijd eon "over-pr-oduc t.Le" .vor-ooneaken . De "overproductie" is dan
'niet anders dan het AFBREKEN'VAN HET UITBREIDINGSPROCES•
Di tafbrelten roept äan plotseling een ongelijkmatigheid van
productie en verbruik te voorschijn. Hot evenwicht usschen pro-
ductie en verbruik is plotseling ver-br-okon . of plotseling is de
productie gr-oot-er dan hot '.ver-br'uLk..

I"

.- .•.

Dat de "ovorproductie" zoo plotseling en inderdaad op
deze na tuurlijk~' wijze tot stand komt, blijkt. duid,elijk uit de sta-
tistieken betreffende het bedrijfslevon. IVoo~'60 belangrijke pro-

. ducton heeft mF-Jl1 een productielijn aamenge.a't eLd., waaruit de toe-
name do::." productie in do ver sch.l Lj-endc j~ren "bI ijkt • Stelt men
het gemiddelde productiecijfer ..van 1923/25 op 100, dan zien we tot
JUNI '29 eon bijna onaf'gobr-okoniat ijgd.ng , dde op haar hoogtepunt
tot 1?6 komt. Dan neemt de .productie. niet meor toe, maar- ze
begint langzaam te dalen; om in. SEP'fE1iLBER'29 .op 121 te komen.
De bedrijvigheid liep. dus in ruim 3, 'maanden mert 1'5 : 126, da-t is
nog geen 4 1~1·;terug. Praktisch kan men dus zeggen, dat de produc-
tie 3 maanderinagenoeg.OP het~e1fde:peilbleef. H A L.F 0 C T O-
B ER, dus fe;rr,.vijl vaneenvlezenlijke. Lnkr-Lmpf.ng van het bedrijfs -
leven nog geen spr-ake was, brak de beurscrisis uiten begon de
eigenlij~e ineenstorting van de, pr oduc t.Lo, (Zie "Hande LabLad" van
28 Dec. 29) .'." . -, . . '. ' ,

Waa.rdoor brak tenslotte die ont.za.ggeLfjke beurscrisis uit,
waarom kwam er plotseling'zoo ruw èen einde 'aan het "haussè-feest"
bp de beurs, terwijl de productie zich toch nQg nagenoeg op dezelf-
de hoogte bewoog? De verklaring ligt in hèt feit, dat vanaf
JUNI niet meer tot ui t.br eddf.ngen werd overgegaan, doordat het
toevoeren van.nieuw kapitaa1.stagnE!erde. De voor uitbreiding
bestemde goederen werden. dus niet uit de markt, genomen en
ZOO' VOBlYiDE'ZICH,. IN .:'DEZE 3 11iAA1~DEn EEN ft OVERPRODUCTIE".

Deze'" over-pr-oduct.Le" be at.ond nog niet, toen in JUNI
de uit1~eidipgen werden ~topgezet. Dit blijkt,- als we onze aan-
dacht geven aan de statistiek der voorraden.



Eet HEandelsblad" zegt daarOlo.trent:
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IiEn nu"blijl~t, dat de productielijn zich sinds ho t
midden van H·)29 in dalende richting beweegt en de lijn der
voor-r-adon in st ijgonde I••

(Zooals we zagen bodroog deze da1in~ nog. g09n 4 ( vö6r
do crifJis uitbrak. -P.I.G.-)

Het "Iial1dèlsbhv:l" noemt het eon "merkwaardig vor-achljnao l.'".
Hot Ls 0chtur a11,oE:.milmorl::vraardigii

, als men de samenhang niet be-
grijpt. Zood:ca men het bedr~jf81evèn ziot als een funotie van het
Leloggingzoe1:endo lta pl taal, dan is hot alleen: maar "na t.uur-Lijk" ,
dat zich oen "ovorproductie" moet gaan vormen, zoodra ge en nieuw
kap i,taal meer belegd wor-dt , Allo za.ke l tjke pr-oducten , dl e voor
uitbreiding bestemd waren, blijven in de markt en hoopen zich steeds
IJloor op. Do vooer-adon groeien. ~,.Lé.~ardaar-mee wordt het voor de
onder-nemor-a t.evcna OWIOGELIJK J de productie zonder uitbreiding
bij eon matLgo winst van 4·. ~0 voort te zetten. De zich ophoop ende
voor-r-adon moeten ten slotte valt de hand gedaan worden, omdat de
ondernemers anders niet "aan hun ver-pt.t.cht t.ngen kunn en vo.l do en'",
Daarmee treedt dan de i:pe.ehstort.irl~ der ,prij2.en '.ril:.· '.'

Naa.s t d.d' Lnoeriat.or-t.Lng de!' prijzen vol. trekt zich tevens de
Lnoena t cr-t.Lng van hot hc oLe bed:rijfs1ovon. Hot r's.. een a 1.ge -
El 0 0 n elIaverproductie". ALLE. bl?à.nohe8b1jjk~n "te vee ï " ge-
wroduceerd te hebben, omdat alle fabrieken ingesteld Vlarenop de
'gebruike1ijkell u l tbr-of.d Lng , De productie. wordt ingekrompen én .
deze inkrimping plant zich voort over het hoe l,o. bedrijfsleven,
'.7aarbij millioenen arbeiders ut.t.: de bedrijven gee t.oo t.on worden.

Vat t enw» 'eon en ander- samen, dan kornon we, tot hot Vdl-
f,ondo boold: In.do opblooiporiodehebben we een voortdurende uit-
br-eLd.i.rig der bedrijven door het· verkapi t.a Lä ae er'en der. gemaakte
vrlriet.en , Dit is het ui tbr-e Ldf.ngupr-oo oa of acculnulatieproces.
Dan breek'~ df, ut t br oä ddrig pl.ot.ae Lf.ng af, hoewel de produc tLo niet
of nauwol ijks wordt Lngokr-ompon , zoodat de productie voorloopig
op hetze1fdo peil b1~ft. Maar juist .hierdoor blijven de voor uit-
broiding bestornde goederon onvorkocht liggen, zoodat, zich voorra-
den gaan vormen: DE "OVERPRODUCTIE BEGI.i.~T TÈ. OHTSTAAL~ • .
Daarmee raakt de financieële poaä tie ,deI:' ondernemingen in gevaar.
~.~en moe t de zaken af'wä.kke Len en onder een ineenstorting der
pr-ijzen zet een vinnige; concurrenti.ostrijd in bij een voortdurende
inkrimping van hbt. bedrijfsleven . 111en werpt ziohalgemeen op de



,o' ,. ~: ..'

'. ~
;'.'

, '. - ••.•• 1'- ~~. -..

. ,~.

export, om in eJJma.rs markten 'binnen te dringen, waartegen de ande-
re kap l talen zich door' middol van tél,riofmuren t.r-acht.en to verweren.
Hoe langer do cr-Lo Ls rIllUrt,· deu te heviger is do strijd om elkaars
mar-kt.on., cles to hovt.ger-. is do at r-ijd door t.ar-Lefmür en , inaur' ••••••
binnen steeds nauwEn' banen gaat do vr.oreldha..ndo l, zich bewogen.

Do gobruikolijl{G opvatting, waar-naar- do. ondernomers maa::
raak produceoron tot do pakhu'l zen vvo L zttten,. is naar onze meern.ng
niet juiBt . Dit blijkt ook , als vt e in het oog houden" hoe het ka-
pitalisme de crisis overwint. ijet komt de "af.zotmoeiol~kheden" te
boven, door de pz-oduc tLo nog. macht.Lger- uitte bouwen, door nóg
r-ouaaont.Lger- bedr-Iiven in te richten, waar-door- 'echter de productie-
ko st en per stuk lrurmon·dalen .. Zoo dacht b. v , de "Maatschappij, .
voor Ondornemingen in Ned.Indië" de rubbercriEii~Lte'ovorvrinnen
door:

11 geleidelijk-e ut tbreiding, vor-bot dr-de cul tuürmethodes
en ~orla~irig ~ari de kostpr~s«.· .

(HandelebIad" ig Doc.'29)
. .

i'Tatuur1i)lc Ls hot inderdaad moge.lijk; dat aomnri.got.akkcn
van productio t.o. vor uitgrooten in yorband mot het opslorpings-

, vormogon van do markt·. Maar dit Jean go en a 1·.gom ·0 0 1'1 '3
orisis voroorzakon;' dia hot hoe l,e maat aohappo Lijko lovon zoo di ep
ont.wr-Lcrrt . Dorg.olijlw stooringen van ondor-goech Lkt o bet eokent s
tntoresB.o'o!'on ons hio!' niot. De werkelijke "overproductie" h-eeft.
een, vee l di.spare zin,juist door da t za door het af br elcen van het
uitbreidtng~pr6c8sontBtaat.

, ,','

HeV'afbrelcen van het
ui'tbreidingsproces.

;:,ü-;t.ar waar-door- br-eolrt he t u l.t.br-eLd'lngapr'oc oa af?· W,alke
clvringendo "macht; bopaa.Lt ne t o:copzettón, dor' uLt.br-o l dt.ngeri? Dat het

(ophouden van het o:cC1.:unulatioi~rocef3tOt' een crisis moet: voeren,
is duidelijk, maar 'daarmee is nog niet' verklaard, . lil a a rom niet
meer uitgebreia. wordt. Want zooals we uit de ~tatis~ièk.van
productie on voorraden,zagen, waren de voorraden op een laagte-
punt., toon het uitbreidingsproces afbrak. Er waren dus geen
directe 11 afzetmoe'i elijlmeden ", alles wat gepr-oduceer-d was , waa '
nog verkocht. Het "Handelsblad" zäJ. natuurlijk zeggen, dat de
v I' e e s ontátond,"dat het in do t.ookomat wel eens' mis zou
Runnen gaan en dat juist ,door deze·vr6es· de paniek zich van allen
meester maakte. • '. .

I 'We zijn het in deze -met het "Handé Lab.Lad" niet eeris en
meenen een vastere grondslag van verklaring te hebben, als 'wo
het ver-achljnae I uit de bewogf.ngawe t t.en der kapitalistische pro-
ductie zelf afleiden. Met ofzorider vrees van de kapitalisten
In oe t de accumulatie afbreken: en (~:écrisis intreden:.

,. L

Het,áfbreken van het uitbreidtngsproces ontstaat even
"natuurlijk" als d.e ".overproductie". ' Zoodra de ondernemingen 'Ln
(Jrisistjjd een rn.euwe .winstbasis voor hun kapitaal gevonden hebben
door verlaging der Loorien, r-at.Lonat ä sat.Lo , nieuwe productiemethd>-
den en.ikapf, ~aàl'afschtijvingen, begint gaandeweg weer een ontwiklce-



ling van de bedr-ijvi gnea d , De vraa.g naar .a.iLer-Le i pi-oduc t en gaat
weer stijgen,' het :kap:~.taal begint vree:r>lIb.ehoo:'.>:Ujke':.w,i.nsten af te
werpen. En me t het toenemen van (~~.)vr aag , rio emt, het proces van
bedrijfsuitbreiding"weer een aanvang . Het ll~_ertoe penoodigde .ka ,
pi taa'L kan echter alleen ge l e ver-d wor-den deorhet ver-kapt talisee.-
ren der gemaakt.e w ïnat.en , Bij eenupblo'e:J van het bedrij.cs·leven
ontstaat dus een 'levefldige v:raag naar- deze wjns t en , 'da.t, is naar "
bedrijfskapitaal.' l:.iaar zooals dep:'ijzen' der pr-r.duc't on ~):'jkrachti-
ger navraag stijgen, z oc s t ijgc ook ó.e prijs van he t, ge Ld . Dat ook
de prijs van he t .ge ld st ijg'u, komt .jui st , ClvIDATDEZE SOMMEN
'rEN SLOTTE BEP~RKT ZIJN, ze kunben niet verder reiken 'dan de
w l nat.en , die de arbeiders reeä.s hebben voor-t.gabr-acrrt . De strijd
der ondernemers.a70m deze winsten in HUN bedrijf te mogen verka-
pitaliseeren is in volle gang, en cle geldschieterw, crediet- en
hypotheekbanken lachen' in hun vui at je, .warrt ze geven het geld aan
wie de hoogste rente betaalt, of :Vfie de hcogste dividenden uit-
keert. 't Gevecht van de Ondernemers om de crediete~) leen~ngen
en andere kapitaalvergrootingen gaat voort en daarmee otijgt de
rentevoet van hetgeld~ De vraag naar kapitaal overtreft het
aanbod! Ten slatte zien Vie het verschijnsel, dat ...•i e b ïj
i eid ere alg e m e e"n eer i Big zien optrsden:
ER IS NIET VOLDOENDEÇIELD VOOR U}~rB?:CIDnIGE1\TMEER BE-
SCHIKBAAR! . ,
De ondernemers willen nog wel gelû opnenen , cm het u.; tb:.."e:i..dings-
proces voort te zetten, maar het geld is zoo daurJ dat, het bank-
kapitaal met het grootste deel van de~·ge~aakta.wfn~~en gaat strij-
ken, en het bedrijf dus 'ni et H r'enda "os:!;'; .Ls " De onder-nemer-e sChrij-
ven~nog aanzienlijke lèeningert u~~, m~~~~ •••••• zc worden niet meer
geplaatst, omdat~, •. ·,~.er nog te w9inig w~nste~ over z~n, dia
voor .kapLt a Lrsatzi e in,·g,a:!.1::nerk:Lng"lw~n:, De o,::-beiders, leveren wel
de winsten voor 'het mabtsch~ppel~k bo&~~fsJ.e7an, maar ze, levèren
NIET GENOEG!

De .arbeidersk2-asf~e wurc:.t. wel u. i:,g,~b'l:','~,maar ~e wordt
niet genoeg u l t.gcbu l t , E:1E~et Y.ttekcY'"C, O,'?niG3,pi-:.:,e,áJ..voo r uit-
breiding der pr oduc r.a e o;:,'èekt, aut O:i~::1t.ü3Gh ÏW'~ l'.lt,yreidtngsprooes
af. .

Dit verschijnsel, dat -::'1jj 6'6 !:'J.iè.2.so c:>:~8is Gek a+er-k cp
de voor-gr-ond tred, werd door het i!·.I2..nC.el so2-8.d:~:~alJçl·J.s .ge·fv~muleerd:

.! :

iI , •••••• De pr-oduc t Le breiddo zich ui:'; de werkloos-
heid ver-mf.nder-de ,' ...•. ', D och a:J.. 1 eng S· W' e r den
d e bes c h i·k b ar ska p i··t h 1 ~ n '~ 6.1' i n'g e r.
Om van de be et aarido hausse-stemm::'ng op de beur-s teprofi teeren,
VIerden in Amerika nog haasti g enor-me lG?,pit.aa.Lu Ltbreidi'ngen .. !

doorgevoerd. Dec red ='_ e tBC h a va r a c h t ' e . VI e r d
a c u u ten Z· 0 0 0 n t wik k e 1 d e z i c h een
e r n s tig' e c rLs i. R li

Hiermee is het af'br-cken van het uit breidingspro.ces vol-
komen "nat.uur-Lijk'' ver-k.l aar-d . Ten ini.nat.e Ln zijn uit8:clij~e verschij-
ningsvorm. De diepere gr'ond , het. da.l en rvan de WL1Gtvoet van ..·het
productieve kapi t.aa l , vraardOG1' het bedrijfsJ_E'ven H Ziek'; -gewor'd en
is, het acnt.er bl.ijven van de Vl~nat ten opzi oht.e van c e cruvang van
het belegde kapitaal, hebben we v~ceg8~ gezien.

J



Naar wie bij do ui t er-Lijke ver-achijnj.ngavor-m blijft hangen,
komt tot een volkomen or-juiste beoordeeling van de crisis, omdat
deze zich Ln het beurG-- en bankwezen als een ,"crèdietschaarschte"
en een "kap l t.aa.Lnood" openbaart. Zoodoende vlOrdy de schijn gewekt,
alsof vre niet met een, productiecri sis" maar met: een geldcri sis te
doen hebben. Het "Handelblad" meent d.an ook, dat het uitgeput
ra.ken van de beschikbare kap.I talen veroorzaakt word:t door. een on-
voldoende organisatie van het, geldwezen. Daarom moeten

"de banken er eiridelijk toe komen, .ho t geheele emissie-
stelsel grondig te herziénff, .'

( ;'

vrant het is

11 de roekelooze wijze van financiering' gewees t , ciie de
grondslag voor deze débacle heeft' ~elégd~.

( HandsIsblad" - 7 Nov. '29)
-

"~en heeft hièr te doen met een crisis 'van finanoieäle
aard".

("Handelsblad" '-'26 Oc:I:..'29)

En een jarenlang als marxistisch econoom bekend staand schrijver
schreef b~ het uitbreken van de crisis in 1929:'

'(,

" •• ,..... Wat dus thans gebeurt. 0 0.00 .Ls rri.e t anders,
dan het te hoog opjagen van prijzen en het daardoor ontstane
te hoog opdrijven van geleende gelden, di~' de gèldgevers einde-
lijk terugverlangden, omdat zij zelven vlilcren trachten er mee. te
verdienen. Dat is de eenvoudigste manier~m de zaak op te
lossen en, ook 'de meest' juiste. Hen behOè'{t,'naar niets ander-s
te zoeken, daar al wat men meent te vinderi, niets and~rs is
dan zelfbedrog....... Nog eenige maanden 'zaI de moeielijkheid
om aan geld. te kofnen aanhouden, dan is alles vergeten en kan
h~t van vor-en af aan weer begf.nnen." , _;:~',' '.' "

Nu itS' het, eert bij iedere crisis t.er-ugkë'er'end verschijnsel,
dat de oorzaak -Ln de slechte organisatie' van het geldwezen gezocht
wor-dt. En zelfs in leringen als die van 'het "Handelsblad" wor-dt,
telkens met de gedachte gespeeld, de crisisseh door een planmatige
kapi taaluitbreiding en credi et.ver et.r-okkäng te voorkomen 0 , Maar de
drijvende kr-acht in het' economisch I-even is de strijd 'der kapitalen.
Deze strijd bepaalt waar eh wanneer de kapitaaluitbreidingen worden
doorgevoerd en credieten worden opgenomen. Een planmatige kapitaal-
voorziening wil daarom niet anders zeggen darr de opheffing van de
str~d der kapitalen, dat is de oph~ffing van het privaatbezit aan
productiemiddelen. Een planmatige lmpitaillvoorzieriing op de ,
grondslag van het privaatbezit (als theoretisch abstracte mogelijk-
heid gesteld) zou techni sch achterblijvende kapitalen voLkomeri ver-
nietigen, .docnde.t het hun onmogelijk gemaakt zou zijn, hun r,entebili-
teit op peil te 'houden. De kapitalistische klassen kunnerier'
daarom niet aàn denken, inderdaad tot een planmatige productie
over te gaan.
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Als conclusie van onze voorafgaande .beschouwl.ngen kunnen
'-;'fe vaststellen,", dat de gebru,ikelijke opvatting, waarnaar een cr-Lsi.s
·ontstaat döoreen ovorproductie van allerlei goederen, de feitEJ-
l'ijke samenhang der. verschijnselen" versluiert. l.Ien zet de, dingen
op hun kop. Naar de gebruikelijke opvatting gaat men uit van het
direct in het oog springende verschijnsel del" 0 v .e r pro a u c -
tie , waaruit dan af'z et.moedeLljkhé..ten ontstaan, die een daling
van de·rentabillteitvan het kapitaal tot g e v 0 I g hebben.
Naar deze opvatting ontstaat de daling 'Van de'rentab1.litei tuit
do overproductie. Maar \'Tijkeeren het' om. tt Belegde kapitaal
groeit sneller dan.de winsten, waardoor de rentabiliteit daalt,
waaruit als' g e v 6'1: g 't stopzetten der uit.breidingen en daar-
mee de uoverproductie" ontstaan •. Naar onze. opvatting is de over-
pr-oduct.Le niet·· d er--0 6 I' Z a a k van de crisis, maar de crisis
.( lt· verloren raken van de vrinstbodem) roept de overproductie te .

" voor-acrujn.. 'De overproductie is een begeleidend yerschijnsel, dat
de Dri~isalleen v e.r s olh e rpt door de ,snelle daling der

. g;oederenprijZen.; .Maar ook al'zouden de kapitalisten zich van alle
overtollige" goeder-en ont doeh , bijvoorbeeld, door ze in zee te

.smijten , dan was daarmee. de ortsis niet opgeheven, omdat de oor-
. ',zaak op ander terrein "ligt, omdat I t- gaat om cÎoe',Yitbui tingsgraad

bij de geldende stand der téchnt ek , zoodat groote STRUOTUURVER-
ANDERINGENin de aamenat.eLlri.ng van het akpLtaa.I ~,ot stand moeten
komen." .

·.In "t bijZOnder' ih de.: t egnwoor'd.ige tijd, nu we zooveel .
hooren over de "doodscrisisfl van het kapitalisme, van de "eind-
crisis".'·\;raarin ,we ons zouden bevinden, is het van' belang, het
wezenlijke karakt,\~r<,van.een crisis" .ook van de huidige, in 't oog
te houden. Wi.G cf~t niet doet, .za I' voor e.LLer-Lefontgoochelende
verrassingen komen te staan ten, opzichte van de maatregelen,
waarmee de heerschendeklassen zdchve t.aando trachten te houden
en ten opzichte van de verdere ontwikkeling van het kapitalisti-
sche.systeem.Men verwacht de "absolute" ineenstorting, zonder
zich nade'r· te realise.eren, wat dit bet e ékent, en men moet dan
telkens 'opnieuw:w:aststellen, dat het kapitalisme taaier is dan
men dacht, omdat de -"absolute'!! Lnoenat.or-t.Lng niet komt. Wa!1teen
groot deel van het eoonomische leven blijft. altijd fu.nctioneeren.
De ,overgang van kapitalisme naar oomniunisme is daarom geen auto-
mat.Lsch r.pr-oo ea , maa.r blijft altijd aan de 'graad' vanbevrustwording
der arbeidende klassen gebonden. Juist. daarom is een onverzoen,....
lijke~princi;pieële pr opaganda noodzuke Ljjk .
. '. . Oitgaande-'van de' grondslag der äkpi talîstische maatschap-
pij" de rentabili tei t .van het kapi t.aaL, .willen we nu verschillende
vr-aagatukken van de tegsr.woor.d1ge en van de komende tijd aan een
korte beschouwing onderwer-pen', . -

a. De omvang der
r- crisis.

De huidige crisis overtreft alle voorafgaande in omvang.
De.oorza~l{ daarvan ligt in de voortdurend verder gaande s p e -
c ~ a 1 ~ s a tie van de maatschappelijke arbeid, Ieder afzon-
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der-Ltjk c0clr'iJf ,vIereLsteed.s moor een radert je in het groote geheel.
Voor het brood door ons geconsumeord vror'dt, ·heeft de halve wereld,
er aan gewerkt. De Oanadoesche boor- heeft het .gr'aan verbouwd" de;
meelfabrieken in, Winnepeg hebben het gemalen, de .spoorvregen hebben
het meel vervoerd. de trans-atlantische stoomer~,hebben ft hierheen
gebracht, de bootwor-ker-s.hebben het gelost, de Rakkerijen hebber; het
verwerkt, enz , , enz . , enz, . De heeLe wer-el d is verbonden tot Áen
grooto wer-kpLaats. Daar-door-hebben de crisissen bij de, t.egenwoor'dt >

ge specialisatie een INTERNATIONAALl(ARAKTER.', '" '
Haar ook nationaal nemen ze door'de specialisatie in om-

vang toe. liet de ontwikkeling der internationale goedorerihandel
ont.wikkeLderi verschillende be zigheden, die vr02ger door de f'abr-L'-
kant zelf werden verricht, tot afzonderlijko maa.tsçhappelijke 'functie IS,
die door af'z ondor-Lijke organen behar-td.gd worden :"" Zoo ontstonden de
groote hande Iinaa.t.achappijen , het boekhoud tngs c .en bankappar-aa t , waar-
in duizenden van 'de door het grootbedrijf .pl at.gedru kt e en verprole-
tariseorde middenstand tot loonarbeiders, tot, Itho!3denproletariërsll ,
eon bestaan vonden. Een crisis siingert ook van hen'duizenden in
het wor-k'l.oozenLeger-~ zoodat de spec:;i,"a:lisátie' van de maatschappelijke
arbeid d.e omvang_~an de ,crisis ook naar deze ~iohting uitbreidt.

Dan is de gr-oot e' uitbreiding van het moderne at.áa t.aápper'ae.t
nog eon factor, die de omvang der crisis doet toeYlemen. Duizenden
,en duizenden loonarbeiders met en zonder 11 hoed" , zijn in di enst van
de staat, terwijl de bronnen, waar-ut.t de staá t.suf, tgaven gevoed wor-
den, uit 't bedr~fsleven,komen. Een crisis sch~~t daarom ook '
ernstig aan dé"fundamenten van het at.aat.egebouw , De staat moet
"bezuinigen", allerlei werkZaamheden tot stilstand brengen en zoo
duizenden loonarbeiders bij het vr~rlüoozenleger .Lrir-ijen .

Ten slotte wijzenvre nog op het toenemen van de omvang der
crisissen door de veranderingen, die, zich in het{(.,boerènbedrijf vol-
trokken hebben. Vroeger' voerde de bOE}r'een tamelijk ti zelfstandig"
bestaan, doordat hij voor" t grootste deel z'n eigen product ver-
bruikte, en a.Ll.een z'n overschot op de markt. bracht. Nu is de'
boer geheel tot de rrarenproductie overgegaan. Hi] is in, de produc-
tie, gespecialiseerd en verkoopt" z fri geheele product. EvenaLs ieder
ander moet hij nu alles, wat hij voor z'n onder-houd noodig heeft,
koopen . Voor de verkoop van z'n pr-oduct.en is hij gehoe l 'van de
markt afhankeHJk en de ineenstorting van de prijzen, die de over-
accumulatie, be'gêleidt, ~uïneert help, ..zoodat tegenwoordig de hee l,e
"boerenstand" .i11 e,en crisis worxtt IrlOogesleept." " ' " "

Dit zijn q,'e vocr-naarnst e facto't'en, die de' cri sissen een
steeds grootere omvang doon a.annemen. In 't algémeen gesproken
is het dus de voortdurendoomwenteling in: de sQcialo verhouding~n~
die door de 'veranderingen in de .pr-oduct.LoY door specialisatie) ónt >

staan. ft lvlaatschappeljjk arbeidsproces 'wordt .at eoda meer één on-
onderbroken gohoe'l , waarbij iedere deelvre.rkzaamheid van de ander-e
afhankelijk is. En daar-mee worden ook: alle' menschen. onderlihg , '
afhankelijk, zoodat de crisis de heele eamenl evf.ng gaat omvatten
en de heele Vlorêld uit haar voegen rukt. Hoe verder het kapita-
lisme zich orrtwi.kkeLt , des te ernstiger bedreigt het daarom de
heelo aamenl.evj.ng, des te grooter rampen van verhongering en ver-
wildering br;3ng't'het over de menschl1eid .

. '.. V.el,~,.,arbei,ders leiden ui t de enorme omvang der hut.dt.ge
crl.sl.s, nu over de hoele wereld millioenen zonder dak boven het
ho?f~ ~ls vagebonden.lan~s de wegen z~e~ven, af, dat de "~ind-
Cr1.81.S voor het kapl.tall.sme gekomen l.s. Maar uit de enonne'omvang


