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Voorwoord bij de eerste druk

Het werk waarvan ik hier het eerste deel aan het publiek voorleg, is het vervolg op

mijn Zur Kritik der politischen Oekonomie, dat in 1859 verscheen. De lange pauze tus-

sen begin en vervolg is te wijten aan een langdurige ziekte, die mijn werkzaamhe-

den telkens onderbrak.

In het eerste hoofdstuk van dit deel wordt de inhoud van het hierboven ge-

noemde werk samengevat. Dit heb ik niet alleen gedaan omwille van de samen-

hang en de volledigheid. De presentatie werd verbeterd. Voor zover het ook maar

enigszins toelaatbaar was heb ik zaken die in het eerdere boek slechts werden aan-

gestipt, in dit werk verder ontwikkeld, terwijl – omgekeerd – eerder uitvoerig be-

schreven punten hier slechts worden aangestipt. De paragrafen die handelen over

de geschiedenis van de waarde- en geldtheorie, vervallen hier uiteraard in hun ge-

heel. De lezer van het eerdere werk zal in de noten bij het eerste hoofdstuk nieuwe

bronnen voor de geschiedenis van die theorie aantreffen.

Voor elke tak van wetenschap geldt dat alle begin moeilijk is. Het eerste hoofd-

stuk, vooral de paragrafen over de analyse van de waar, zal dus het moeilijkst zijn.

De analyse van de waardesubstantie en van de waardegrootte heb ik zo veel moge-

lijk gepopulariseerd.1 De waardevorm, die in zijn voltooide gedaante de geldvorm

is, is zeer leeg en eenvoudig. Toch heeft demenselijke geest meer dan tweeduizend

jaar tevergeefs geprobeerd deze vorm te doorgronden, terwijl men er daarentegen

wel in slaagde vormen met een rijkere inhoud en van een complexer aard althans

bij benadering te analyseren. Waarom? Omdat het volgroeide lichaammakkelijker

te bestuderen is dan de lichaamscel. Daarbij komt nog dat bij de analyse van econo-

1. Dit leek des te noodzakelijker omdat zelfs het gedeelte van het boek van Ferdinand Lassalle tegen
Franz Hermann Schulze-Delitzsch, waarin hij verklaart ‘de geestelijke kwintessens’ van mijn uiteen-
zettingen over deze onderwerpen weer te geven, belangrijke misverstanden bevat. Dit terzijde. Wan-
neer Lassalle alle algemene theoretische stellingen van zijn economische werken, bijvoorbeeld over
het historische karakter van het kapitaal, over het verband tussen productieverhoudingen en produc-
tiewijze enzovoort, enzovoort, vrijwel woordelijk, tot en met de door mij ingevoerde terminologie,
aan mijn geschriften heeft ontleend en wel zonder bronvermelding, dan zal dit waarschijnlijk zijn in-
gegeven door overwegingen van propagandistische aard. Ik doel hierbij natuurlijk niet op zijn uiteen-
zettingen over detailkwesties en toepassingen, waarmee ik niets te maken heb.
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mische vormen noch de microscoop, noch chemische reagentia kunnen worden

gebruikt. Het abstractievermogen moet beide vervangen. Voor de burgerlijke maat-

schappij nu is de warenvorm van het arbeidsproduct of de waardevorm van de waar

de economische celvorm. Voor een leek bestaat de analyse van deze vorm schijn-

baar uit louter spitsvondigheden. En inderdaad gaat het hier om spitsvondighe-

den, maar dan in dezelfde betekenis als het in de micrologische anatomie om

spitsvondigheden gaat.

Met uitzondering van de paragrafen over de waardevorm zal men zich er dus

niet over kunnen beklagen dat dit boek moeilijk te begrijpen is. Natuurlijk ga ik

hierbij uit van lezers die iets nieuws willen leren en dus ook zelf willen denken.

De fysicus observeert natuurkundige processen daar waar ze in de meest preg-

nante vorm voorkomen en het minst door storende invloeden worden vertroebeld,

óf – indien mogelijk – experimenteert hij onder voorwaarden die een zuiver ver-

loop van het proces waarborgen. In dit werk heb ikme tot taak gesteld de kapitalis-

tische productiewijze en de daarbij behorende productieverhoudingen en maat-

schappelijke verhoudingen te onderzoeken. Haar klassieke verblijfplaats is tot op

heden Engeland. Dit is de reden waarom Engeland het belangrijkste voorbeeld

vormt bij mijn theoretische uiteenzettingen. Mocht de Duitse lezer echter schijn-

heilig zijn schouders ophalen over de omstandigheden waaronder de Engelse in-

dustrie- en landarbeiders leven, of mocht hij zichzelf daarbij optimistisch gerust-

stellen met de overweging dat in Duitsland de zaken er bij lange na niet zo ernstig

voorstaan, danmoet ik hem toeroepen: De te fabula narratur!*

Op zichzelf gaat het niet om de hogere of lagere graad van ontwikkeling van de

maatschappelijke tegenstellingen, die uit de natuurwetten van de kapitalistische

productie voortvloeien. Het gaat om die wetten zelf, om deze met ijzeren noodza-

kelijkheid werkende en geldende tendensen. Het industrieel meer ontwikkelde

land toont het minder ontwikkelde land slechts het beeld van de eigen toekomst.

Maar afgezien hiervan geldt het volgende.Waar bij ons de kapitalistische produc-

tie volledig is ingeburgerd, bijvoorbeeld in de echte fabrieken, zijn de omstandighe-

den veel slechter dan in Engeland. Dit komt doordat het tegenwicht van de fabrieks-

wetgeving ontbreekt. Op alle andere gebieden hebben we, zoals de hele rest van

continentaal West-Europa, niet alleen te lijden onder de ontwikkeling van de kapita-

listische productie, maar ook onder haar gebrekkige ontwikkeling. Behalve de mo-

derne noden ondergaan we ook een hele reeks overgeërfde noden, die het gevolg

zijn van het voortwoekeren van verouderde, overleefde productiewijzen met hun na-

sleep van anachronistischemaatschappelijke en politieke verhoudingen.We hebben

niet alleen onder de levenden, maar ook onder de doden te lijden. Le mort saisit le vif !°

het kapitaal14

* De te fabula narratur!: Het verhaal gaat over jou! Horatius, Saturae, i, 1.
° Le mort saisit le vif !: De dode grijpt de levende!
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De sociale statistiek van Duitsland en van de rest van continentaal West-Europa

is, vergelekenmet die van Engeland, erbarmelijk. Toch wordt door die statistiek de

sluier juist voldoende opgelicht om het vermoeden te rechtvaardigen dat er een

medusahoofd achter zit. We zouden schrikken van de bij ons heersende toestan-

den wanneer onze regeringen en volksvertegenwoordigingen, net als in Engeland,

commissies zouden benoemen die een onderzoek instellen naar de economische

omstandigheden; wanneer die commissies, net als in Engeland, met dezelfde rui-

me bevoegdheden werden bekleed om achter de waarheid te komen; wanneer het

lukte voor dit doel even bekwame, onpartijdige en niets en niemand ontziende

mannen te vinden, zoals de Engelse fabrieksinspecteurs, de medische rapporteurs

over de Public Health (volksgezondheid), de leden van de Engelse onderzoekscom-

missies inzake de uitbuiting van vrouwen en kinderen, inzake huisvesting, voeding

enzovoort. Perseus had een nevelkap nodig om de monsters te achtervolgen. Wij

trekken de nevelkap diep over onze ogen en oren om het bestaan van het monster

te kunnen ontkennen.

Men mag zich hierover geen verkeerde voorstellingen vormen. Zoals de Ameri-

kaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de achttiende eeuw de stormklok luidde voor

de Europese middenklasse, zo deed de Amerikaanse Burgeroorlog in de negen-

tiende eeuw dat voor de Europese arbeidersklasse. In Engeland is dit omwente-

lingsproces duidelijk waarneembaar. Op een bepaald hoogtepunt zal dit op het

vasteland terugslaan. Al naargelang het ontwikkelingsniveau van de arbeidersklas-

se zal deze een meedogenlozer of een menselijker vorm aannemen. Afgezien van

hogere motieven is het dus, met het oog op hun eigen belangen, een dwingende

noodzaak voor de nu heersende klassen alle wettelijk controleerbare hindernissen

op te ruimen die de ontwikkeling van de arbeidersklasse in de weg staan. Ik heb

mede daarom de geschiedenis, de inhoud en de resultaten van de Engelse fabrieks-

wetgeving zo’n uitvoerige plaats in dit boek gegeven. Een volkmoet en kan van een

ander volk leren. Ook wanneer een samenleving de natuurwet van haar ontwikke-

ling op het spoor is gekomen – en het uiteindelijke doel van dit werk is de onthul-

ling van de economische ontwikkelingswet van de moderne maatschappij – kan ze

de natuurlijke ontwikkelingsfasen noch overslaan noch bij verordening afschaf-

fen. Ze kan echter wel de barensweeën korter maken en verzachten.

Ter vermijding vanmogelijkemisverstanden het volgende. De figuren van kapita-

list en grondbezitter worden doormij geenszins rooskleurig afgeschilderd.Maar het

gaat hier slechts om personen voor zover ze de personificatie zijn van economische

categorieën, dragers van bepaalde klassenverhoudingen en belangen. Uitgaande van

mijn standpunt, volgens welk de ontwikkeling van de economische maatschappij-

vorm als een natuurhistorisch proces moet worden beschouwd, kan men het indivi-

du geenszins verantwoordelijk stellen voor verhoudingen waarvan hij het maat-

schappelijke product blijft, hoezeer hij zich er zelf ook boven verhevenmag voelen.

voorwoord bij de eerste druk 15
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Op het terrein van de politieke economie ontmoet het vrije wetenschappelijke

onderzoek niet alleen dezelfde vijanden als op alle andere gebieden. De eigen aard

van de te behandelen stof roept ook de meest heftige, bekrompen en hatelijke

hartstochten van het menselijk gemoed, de razernij van de particuliere belangen in

het geweer. De aglicaanse kerk schenkt bijvoorbeeld eerder vergiffenis voor een

aanval op 38 van de 39 geloofsartikelen dan op een negenendertigste van haar in-

komsten. Tegenwoordig is het atheïsme, vergeleken met de kritiek op de traditio-

nele eigendomsverhoudingen, zelfs een culpa levis.* Onmiskenbaar is hier echter

sprake van een vooruitgang. In dit verband wijs ik bijvoorbeeld op het enkele we-

ken geleden verschenen blauwboek° Correspondence with Her Majesty’s Missions Abroad,

regarding Industrial Questions and Trade’s Unions. Hierin verklaren de buitenlandse ver-

tegenwoordigers van de Engelse kroon onomwonden dat in Duitsland, Frankrijk,

kortom in alle beschaafde landen van het Europese vasteland, op even duidelijke

en onvermijdelijke wijze als in Engeland een verandering plaatsvindt in de bestaan-

de verhoudingen van kapitaal en arbeid. Tegelijkertijd verklaarde de heer Wade,

vicepresident van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, aan de overzijde van de

Atlantische Oceaan tijdens openbare bijeenkomsten: na de afschaffing van de sla-

vernij is de wijziging in de eigendomsverhoudingen van kapitaal en grond aan

de orde! Dit zijn tekenen des tijds, die zich niet laten verhullen door purperenman-

tels of zwarte pijen. Ze betekenen niet dat er morgen wonderen zullen plaatsvin-

den. Ze tonen ons hoe zelfs onder de heersende klassen langzamerhand het ver-

moeden ontstaat dat de huidige maatschappij geen vast kristal is, maar een voor

verandering vatbaar en voortdurend aan een ontwikkelingsproces onderhevig or-

ganisme.

Het tweede deel van dit werk zal aan het omloopproces van het kapitaal (Deel

ii) en aan de organisatie van het volledige proces (Deel iii) zijn gewijd, terwijl in

het derde en laatste deel (Deel iv) de geschiedenis van de theorie zal worden be-

handeld.

Elk oordeel van wetenschappelijke kritiek is mij welkom. Wat betreft de voor-

oordelen van de zogenaamde openbare mening, waaraan ik nooit enige concessie

heb gedaan, geldt voormij ook nu weer de zinspreuk van de grote Florentijn:

Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!•

Londen, 25 juli 1867 KarlMarx

het kapitaal16

* Culpa levis: lichte nalatigheid, in tegenstelling tot culpa lata, grove nalatigheid. Term uit het Romein-
se recht.
° Blauwboek: zo noemt men tot op heden een publicatie van het Britse parlement, vanwege het blauwe
omslag.
• Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!: Ga je eigen weg en laat de mensen maar praten! Dante Alighieri,
La divina commedia, ‘Del purgatorio’, canto v, 13. Eigenlijk: ‘Vien dietro ame, e lascia dir le genti.’
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Nawoord bij de tweede druk

De politieke economie bleef in Duitsland tot op heden een uitheemse wetenschap.

Gustav von Gülich heeft in de Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe usw.,

met name in de in 1830 verschenen eerste twee delen van zijn werk, al grotendeels

de historische omstandigheden uiteengezet die de ontplooiing van de kapitalisti-

sche productiewijze en bijgevolg ook de opbouw van demoderne burgerlijkemaat-

schappij bij ons belemmerden. Hierdoor ontbrak het de politieke economie aan

een levendige grondslag. Ze werd als kant-en-klaar product uit Engeland en Frank-

rijk geïmporteerd; haar Duitse professoren bleven leerlingen. De theoretische uit-

eenzetting van een vreemde werkelijkheid veranderde onder hun handen in een

verzameling dogma’s die door hen in de geest van de hun omringende kleinbur-

gerlijke wereld werd uitgelegd, en dus verkeerd werd uitgelegd. Het niet geheel te

onderdrukken gevoel van wetenschappelijke onmacht en het griezelige besef op

een in feite onbekend terrein te moeten schoolmeesteren probeerdemen te verber-

gen onder de praal van literair-historische geleerdheid of door bijmenging van

vreemd materiaal, ontleend aan de zogeheten kameralistiek,* een allegaartje van

verschillende soorten kennis, die het vagevuur vormde voor de ongelukkige kandi-

daat voor de Duitse bureaucratie.

Sinds 1848 is de kapitalistische productie in Duitsland snel tot ontwikkeling

gekomen; ze laat nu al haar bedrieglijke bloesem zien. Maar het lot bleef onze vak-

lieden ongenadig. Zolang ze onbevangen politieke economie konden bedrijven,

ontbraken in de Duitse werkelijkheid demoderne economische verhoudingen. Zo-

dra deze verhoudingen tot stand kwamen, gebeurde dit onder omstandigheden die

hun onbevangen bestudering binnen de burgerlijke gezichtskring niet langer toe-

lieten. Voor zover de politieke economie burgerlijk is – dat wil zeggen dat ze de ka-

pitalistische ordening ten onrechte opvat als de absolute en laatste gedaante van de

maatschappelijke productie in plaats van een historisch voorbijgaand ontwikke-

lingniveau – kan ze slechts wetenschap blijven zolang de klassenstrijd latent blijft

of zich slechts sporadisch openbaart.

* Kameralistiek: leer van het beheer van de overheidsfinanciën, in de zeventiende en achttiende eeuw in
Duitsland ontwikkeld als voorloopster van de staatshuishoudkunde.
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1. Zie mijn Zur Kritik der politischen Oekonomie, 39.
* Heilige Alliantie: bondgenootschap tussen Rusland, Oostenrijk en Pruisen, gesloten in 1815, met als
doel de handhaving van de afspraken van hetWeense Congres (1814-1815).

Laten we Engeland als voorbeeld nemen. Haar klassieke politieke economie

valt in de periode van de nog niet tot ontwikkeling gekomen klassenstrijd. Haar

laatste grote vertegenwoordiger, Ricardo, neemt eindelijk bewust de tegenstelling

van de klassenbelangen – arbeidsloon en winst, winst en grondrente – tot uit-

gangspunt van zijn onderzoekingen, waarbij hij deze tegenstelling op naïeve wijze

als eenmaatschappelijke natuurwet opvat. Hierdoor had ook de burgerlijke econo-

mische wetenschap haar laatste, onoverschrijdbare grens bereikt. Nog tijdens het

leven van Ricardo en in tegenstelling met hem kwam de kritiek in de persoon van

Sismondi op.1

De daaropvolgende periode van 1820 tot 1830 werd in Engeland gekenmerkt

door een wetenschappelijke levendigheid op het gebied van de politieke economie.

Het was zowel de periode van vulgarisatie en uitwerking van de ricardiaanse theo-

rie als van haar strijd met de oude school. Er vonden schitterende toernooien

plaats. Omdat de polemiek voor het grootste deel over tijdschriften, gelegenheids-

artikelen en pamfletten was verspreid, zijn de in die tijd geleverde prestaties weinig

bekend op het Europese vasteland. Het onbevangen karakter van deze polemiek –

hoewel de theorie van Ricardo bij wijze van uitzondering ook al als aanvalswapen

tegen de burgerlijke economie dienstdoet – vindt haar verklaring in de omstandig-

heden van die tijd. Enerzijds was de grote industrie zelf nauwelijks de kinderschoe-

nen ontgroeid, wat alleen al blijkt uit het feit dat pas met de crisis van 1825 de peri-

odieke kringloop van haar moderne ontwikkeling een aanvang neemt. Anderzijds

moest de klassenstrijd tussen kapitaal en arbeid op de achtergrond blijven: op po-

litiek vlak vanwege de strijd tussen de om deHeilige Alliantie* geschaarde regerin-

gen en adel en de door de bourgeoisie geleide volksmassa; op economisch vlak

vanwege het conflict tussen het industriële kapitaal en het aristocratische grond-

bezit, dat in Frankrijk achter de tegenstelling tussen klein- en grootgrondbezit

schuilging maar in Engeland sinds de graanwetten openlijk tot uitbarsting kwam.

De literatuur van de politieke economie in Engeland gedurende deze periode doet

ons denken aan de economische Sturm undDrang-periode in Frankrijk na de dood

van dr. Quesnay, maar alleen zoals een warme nazomer ons doet denken aan de

lente. In het jaar 1830 trad de eens en voor altijd beslissende crisis in.

De bourgeoisie had in Frankrijk en Engeland de politieke macht veroverd. Van-

af dat moment nam de klassenstrijd praktisch en theoretisch steeds geprononceer-

der en dreigender vormen aan. Hij luidde de doodsklok over de wetenschappelijke

burgerlijke economie. Het ging er nu niet meer om of deze of gene stelling juist

was, maar of die stelling voor het kapitaal nuttig of schadelijk was, bevorderlijk of

het kapitaal18
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hinderlijk, in strijd met de politieverordening of niet. In plaats van onbaatzuchtige

onderzoek kwam betaalde publicistiek, in plaats van onbevangen wetenschappe-

lijk onderzoek het slechte geweten en de kwade bedoelingen van de apologetiek.

Toch bezaten zelfs de opdringerige traktaatjes die de Anti-Corn Law League,* met

de fabrikanten Cobden en Bright aan het hoofd, de wereld in slingerde, zoal geen

wetenschappelijke, dan toch historische waarde, dankzij hun polemiek tegen de

grondbezittende aristocratie. Ook deze laatste stekel werd door de vrijhandelswet-

geving van Sir Robert Peel aan de vulgaire economie ontnomen.

De revolutie op het Europese vasteland van 1848 vond ook in Engeland haar

weerslag. Mannen die nog aanspraak maakten op wetenschappelijke betekenis en

meer wilden zijn dan louter sofisten en sycofanten van de heersende klasse, pro-

beerden de politieke economie in overeenstemming te brengenmet de nu niet lan-

ger te miskennen aanspraken van het proletariaat. Hieruit ontsproot een geeste-

loos syncretisme, dat in zijn zuiverste vorm werd vertegenwoordigd door John

Stuart Mill. Het is het bankroet van de ‘burgerlijke’ economie, zoals door de grote

Russische geleerde en criticus N. Tsjernysjevski in zijn werk Umrisse der politischen

Oekonomie nach Mill al opmeesterlijke wijze werd uiteengezet.

In Duitsland kwam de kapitalistische productiewijze dus pas tot rijpheid nadat

haar antagonistische karakter zich al door historische gevechten in Frankrijk en

Engeland luidruchtig had geopenbaard, terwijl het Duitse proletariaat al een uitge-

sprokener theoretisch klassenbewustzijn bezat dan de Duitse bourgeoisie. Zodra

hier een burgerlijke wetenschap van de politieke economie mogelijk leek te wor-

den, was ze om die redenmeteen alweer onmogelijk geworden.

Onder deze omstandigheden verdeelden haar woordvoerders zich in twee groe-

pen. De ene groep, schrandere, praktische en op winst beluste lieden, schaarden

zich achter het vaandel van Bastiat, de oppervlakkigste en daardoor succesvolste

vertegenwoordiger van de vulgair economische apologetiek; de andere groep, trots

op de professorale waardigheid van hun wetenschap, volgden John Stuart Mill in

zijn pogingen het onverzoenbare te verzoenen. Net als in de klassieke periode van

de burgerlijke economie bleven de Duitsers ook in de periode van haar verval

slechts leerlingen, napraters en navolgers, kleine marskramers van de buitenland-

se groothandel.

Door de eigenaardige historische ontwikkeling van de Duitse maatschappij

bleef hier elke oorspronkelijke, verdere ontwikkeling van de ‘burgerlijke’ econo-

mie uitgesloten, maar niet haar – kritiek. Als zo’n kritiek al een klasse vertegen-

woordigt, kan ze slechts de klasse vertegenwoordigen waarvan de historische roe-

nawoord bij de tweede druk 19

* Anti-Corn Law League: vereniging van vrijhandelaren. Deze zette zich in voor de afschaffing van de
Corn Law, een wet ter verhindering van de import van goedkoop graan. Deze Corn Lawwerd in 1846 af-
geschaft.
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2. De papperige leuteraars van de Duitse vulgaire economie schelden op de stijl van mijn boek en op
de wijze van uiteenzetting. Niemand kan de literaire gebreken van Het kapitaal strenger beoordelen
dan ikzelf. Toch wil ik tot nut en vreugde van deze heren en hun publiek hier een Engels en Russisch
oordeel citeren. De Saturday Review, dat mijn inzichten beslist vijandig gezind is, schreef bij haar aan-
kondiging van de eerste Duitse druk: die wijze van uiteenzetting ‘geeft ook aan de droogste economi-
sche kwesties een eigen bekoring (charm)’. De Petersburgse Courant schrijft in het nummer van 20 april
1872 onder meer: ‘Met uitzondering van enkele specialistische passages, munt de uiteenzetting uit
door haar grote mate van begrijpelijkheid, duidelijkheid en, ondanks het zware wetenschappelijke
kaliber van het onderwerp, door buitengewone levendigheid. In dit opzicht lijkt de schrijver […] in de
verste verte niet op de meerderheid van de Duitse geleerden, die […] hun boeken in zo’n duistere en
dorre taal schrijven dat de gewone sterveling er zijn hoofd op breekt.’ De lezers van de huidige Duits-
nationaalliberale hooglerarenliteratuur breken echter iets heel anders dan hun hoofd.

ping de omverwerping van de kapitalistische productiewijze en de uiteindelijke af-

schaffing van de klassen is – het proletariaat.

De geleerde en ongeleerde woordvoerders van de Duitse bourgeoisie hebben

Het kapitaal aanvankelijk proberen dood te zwijgen, zoals hun dat met mijn eerdere

geschriften al gelukt was. Toen deze tactiek niet meer leek te beantwoorden aan de

tijdsomstandigheden, schreven ze, onder het voorwendsel kritiek opmijn boek uit

te oefenen, handleidingen ‘Ter geruststelling van het burgerlijke bewustzijn’; maar

ze vonden in de arbeiderspers – zie bijvoorbeeld de opstellen van Joseph Dietzgen

in de Volksstaat – superieure strijders, wie ze tot op heden een antwoord schuldig

blijven.2

In het voorjaar van 1872 verscheen in Petersburg een voortreffelijke Russische

vertaling van Het kapitaal. De oplage van 3000 exemplaren is nu al bijna uitver-

kocht. Al in 1871 kwalificeerde de heer N. Sieber, hoogleraar politieke economie

aan de Universiteit van Kiev, in zijn boek Ricardo’s theorie van de waarde en van het kapi-

taal enz. mijn theorie van de waarde, het geld en het kapitaal in haar grondtrekken

als de noodzakelijke uitwerking van de leer van Smith en Ricardo. Bij het lezen van

zijn grondige boek wordt de West-Europese lezer verrast door zijn consequent

vasthouden aan een zuiver theoretisch standpunt.

De in Het kapitaal gevolgde methode is niet goed begrepen, zoals wel wordt be-

wezen door de elkaar tegensprekende interpretaties.

Zo verwijt de Parijse Revue Positiviste me enerzijds dat ik de economie metafy-

sisch behandel, anderzijds dat – kan men het al raden? – ik me beperk tot een lou-

ter kritische ontleding van het bestaande, in plaats van recepten (in de geest van

Comte?) uit te schrijven voor de gaarkeuken van de toekomst. Tegen het verwijt van

de metafysica schrijft professor Sieber: ‘Voor zover het de eigenlijke theorie betreft

is de methode van Marx de deductieve methode van de hele Engelse school, waar-

van de voor- en nadelen ook bij de beste theoretische economen te vinden zijn.’ De

heer M. Block – Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne. Extrait du Journal des Écono-

mistes, juillet et août 1872 – komt tot de ontdekking dat mijn methode analytisch is;

het kapitaal20
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