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HET MAATSCHAPPELIJK PRODUCTIEPROCES
IN HET ALG El'iÏEEN.

b. Do kapitalistische productie.

a. Productie en reprod~ctie.
De monschheid heeft zich door haar productieapparaat

een org~an geschapen, om in haar menig~ldige behoeften te voor-
zien. Het behulp van de machines en werktuigen bindt de ~IIlenElche-
lijl-::t!arbeidskracht de strijd tegen de natuur aan, om uit de ruwe
natuurstoffen een stroom van arbeidsproducten over de aarde .t e
strooien. Dit arbeidsproces is het pro d u c tie pro -
ces. Het brengt echter niet alleen goederen vó6rt, maar
gedurende de arbeid worden ook vele machines en werktuigen,
benevens de arboidskracht zelf, verbruikt. Van uit deze kant
gezien, is het productieproces eon proces van a fbI' a a k
van ver n iet i gin g. Maar tegel~k scheppen we in
dit proces van ~ernietiging nieuwe waarden : machines, werk-
tuigen en onze arbeidskracht worden wel verbruikt, maar tege-.
lDk vernieuwd, opnieuw geproduceerd, geREproduceerd. Het
maatschappelDk productieproces verloopt als het leyensproces
in het menschelUk lichaam : door zelfvernietiging tot zelf-
opbouw in steeds gecomplic eerder vorm.

"Hoe ook de maatschappelijke vorm van het p.roductie-
proces moge zijn,het oet ononderbroken voort gez et worden
........•. Vandaar is, in z'n onafgebroken samenhang en
de voor-t.dur endc gang van zijn vernieuwing beschouwd, ieder
maatschappelijk productieproces tegelijk reproductieproces ."

(Uarx - "Das Kapital" - Bnd. I,
blz. 521. Uitg. G.Kiepenheuer Vorlag

Juist in de bowegingsVletten van deze voortdurendo ver-
nieuwing, in de bewegingswetten van de reproductie, doet het
kapitalisme zich als een onbeheerscht en revolutionair systeem
kenrien . Het kent geen stilstand. Het wordt voortdurend van
z'n oude grondslagen gorukt, om op haoger plan, op hooger ca-
paciteit, nieuw evenwicht te zoeken. Het m a e t steeds meer
en grootere bedrijven inriohten, het moe t de productie op
steeds grootero voet reproduceeren, of kapitalistisch uitge-
drukt : het kapitaal moet voortdurend a c cum u 1 eer en.

Want het rendabel maken van kapitaal is de zin der ka-
pitalistiooho productie en daarom is de win s t de drijven-
de kracht. En omdat alleen de levende arbeidskracht mee I' -
W a a I'd e kan voortbrengen, moet ieder kapitalist er naar
streven, zooveol mogelijk arboiders in dienst te hebben, d vw .z.
hijmoot op zoo groot mogelijke voat produceeren •
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In deze jacht naar winst staan de verschillende onde-r-
nemersgroep8n tegenover elkaar, Iedere groep wil zich een zoo
~oot mogelljk deel van de meerwaarde, die uit de arbeidersklasse
geperst wordt, verzekeren. De jacht naar de buit wordt tot een
o n der I i n ges t r ij dom d e b u i t , of deftig
~zegd, ze concurreeren tegen elkaar.

Dit vechten om de· buä t is. de groote;revöhitionair in
de productie. Iedere onderneming moet- er op bedacht zijn, steeds
gqedkooper te produceeren dan z'n rried~o..irigers, zoodat de jacht·
naar de winst t.ege Lijk. de jacht naar. tecpriische ver-beter-Lngen be-
teekent : steeds nieuwere, meneche Lijke .arbeidskracht besparende·
machines moèten de oude ver-vangen. Slaagt. ééri.onderneming,. in
de staalindustrie bijvoorbeeld, er·iri, eenm ï èuwer'e go$dkoopere
bewerking te vinden, dan heeft deze onderneming het kapitaal van
al z'n concurrenten in waar-de doen verminderen. De andere kapi-
talen zijn verouderd, of,. zooalsr!üirxhet noemt,· het siachtoffer
van "mor-eeLe stijtage" '. Hetbeteekent .~(J.htêr niet anders, dan .
dat de rentabili tei t.aba a î a van deze )~~pi'talen'verdwenen is,· zoo-
dat nieuw kapitaal toegevoegd moet wcr-den , VIiI het oude niet ge-
heol te gronde gaan. ... . ..

. '. .
. Het valt buiten het raam van onze bescho:uwingen, nader

in te gaan op de. ontzaglijke verspilling van Itlaätsöhappelijke
goederen, noch op de cr i eLa en andere cat.ast r-ö f en , . die de strijd
omde buit met zich mee brengt, .voor ons onderwerp is het Slechts
vanbela~g, er op te wljzen , .da t de· voortdurendevèrnieuwing~ 'de'
re 'pr 0 Clu c t.i e vanvhet arbeidsaI)paraat,.· e. 'e·n·i TI d i·~·
v i du e .ë I ef u n c ·t i e van. d e k a, pita i i 's _:..
ten, Ls . 0 f en ;i n VI elk e 0 m vang het vernieuwd '
zal wonden , hebben z ij .:te beslissen, waarbij. ze natuurlijk niet .
de behoeften der menechèn tot richtsnoer kurmen hemen, maar waar '-'
bij ze zich moe·~ en richten naar de Winstka~een, die 'd~
strijd om de '9:uitop dat oogenblik biedt,

ï·


