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HET KAPITALISME IN DE JAREN '70: 
RETROSPECTIEF OP EEN PERSPECTIEF 

I. INLEIDING 

In I97I verscheen Het kapitalisme in de jaren '7o: 340 bladzijden verslag van een 
congres uit het jaar daarvoor aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Til
burg. Belangrijk initiator van dit congres was Wim Boerboom, die ook het 
Nawoord bij dit boek schreef. Hij bespreekt de twaalf congreslezingen vanuit 
een specifieke vraagstelling: 'welke revolutionaire ontwikkelingen doen er zich 
in de huidige fase van het monopoliekapitalisme voor en welke verwachtingen 
kunnen deze oproepen?' (3I6) 1

• Voor we ingaan op zijn vraag en de antwoor
den erop anno I970, halen we eerst de tijd en omstandigheden van dit congres 
terug. 

2. TIJDSGEWRICHT 

Mei 19 6g: negen dagen bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg waar
aan twee derde van de er studerende studenten deelneemt. Inzet: democratise
ring van de hogeschool. September I970: aan dezelfde economie-hogeschool 
wordt een congres gehouden onder de titel Capitalism in the Seventies. Inzet: 
theoretische voeding van een onderwijsprogramma 'kritische economie' aan 
de faculteit. Organisatoren: een 'congrescollectief' bestaande uit docenten en 
studenten. 

De congrestitelliet indertijd weinig ruimte voor misverstand. Ruim vijfen
twintig jaar later is de term 'kapitalisme' als aanduiding van hedendaagse eco
nomieën bon ton, maar indertijd werd de term in de politiek uitsluitend links 
van de PvdA gebruikt en in de economische wetenschap bezigden voorname
lijk marxisten hem. Inderdaad werden de lezingen op dit vierdaags congres met 
ruim 8oo deelnemers gehouden door marxisten. Maar omdat in Nederland van 
een universitaire marxistische traditie geen sprake was (en is), werden de spre-

Met dank aan de redactie en referenten die mij door hun kritisch commentaar op een eerdere ver
sie van dit artikel behoedden voor een aantal al te euforische uitspraken. 
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kers uit het buitenland gehaald. Onder hen (thans) vooraanstaande theoretici 
zoals Altvater, De Cecco, Dobb, Gintis, Gorz, Mande!, Rowthorn, Sutcliffe, 

R.Wolff en Valier. Het tijdsgewricht- de opkomst van maatschappijkritische 
bewegingen met als belangrijk culminatiepunt de Franse arbeiders- en studen

tenrevolte van mei 1968- klinkt duidelijk door in hun lezingen. Ook andere 
West-Europese landen waren al geconfronteerd met massastakingen: West
Duitsland in september 1969; Italië in de herfst van 1969; en België en Zweden 
in januari 1970. En Nederland kende, reeds eerder, z'n provobeweging. 

3· SFEER 

Er staat wat te veranderen, maatschappelijk en zelfs in de economische weten
schap -dat is de sfeer die de congresgangers uitstralen. Die sfeer wordt mede 
getekend door twee incidenten: de aankondiging aan het begin dat de dan in 
Chili met Salvador Allende samenwerkende André Gunder Frank als spreker 
verstek moet laten gaan vanwege de door de eerste juist één week tevoren 
gewonnen presidentsverkiezingen; en een op de eerste avond van het congres 
ingelaste sessie waar Rotterdamse havenstakers het woord voeren en collecte
ren voor de stakingskas. Inderdaad 'de' Rotterdamse havenstaking van 1970, 
'wild' begonnen, later- na hevige druk- overgenomen door de vakbonden2• 

De Volkskrant geeft in drie grote artikelen uitgebreid aandacht aan het con
gres3. Op rr-9-1970 meldt zij: 'De stakingen in de Rotterdamse haven, die nu 
twee weken duren en gaandeweg verder over het Nederlandse bedrijfsleven 
worden gespreid, zijn voor de deelnemers aan het Tilburgs congres over het 
kapitalisme in de jaren '70, een welkom aanknopingspunt geweest voor koppe
ling van de marxistische theorie aan de dagelijkse praktijk.' Over de discussie 
tijdens de 'soms fel verlopende avondbijeenkomst' meldt de krant dat bij de 
delegatie van het Comité Arbeidersmacht uit Rotterdam- de stakingsorganisa
tie - 'geïnformeerd werd naar het voorhoedekarakter van de havenstaking en 
naar de mogelijkheid veel meer andere werknemers bij de actie te betrekken. 
Het zou op die manier een strijd tegen het huidige economisch systeem kunnen 
worden. In dat systeem zijn de sociale problemen van nu niet op te lossen, aldus 
een van de discussianten.' 

Er was een derde incident, even zo tekenend als de zojuist beschrevene. Alle 
uitgenodigde sprekers werkten aan universiteiten, met uitzondering van André 
Gorz (redacteur van Les Temps Modernes, waaraan indertijd ook Sartre verbon
den was) en Victor Pedo (lid van het centrale comité van de communistische 
partij van de vs). Tegen het eind van zijn lezing over het vs-imperialisme- met 
veel retoriek en niet uitblinkend door samenhang of analytische diepgang 
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-steekt Perlo de loftrompet over de Sovjet-Unie 'die de zaak van de arbeiders 
waar ook ter wereld heeft helpen vooruitbrengen' (58). Perla's lezing, zo schrij
ven ook Boerboom (322-3) en de Volkskrant (14-9-1971), roept tijdens het con
gres hevige weerstanden op. Tekenend is dat, terwijl de meerderheid zich dis
tantiëert van de inhoud van Perla's lezing, de meerderheid toch een tegen die 
inhoud ingediende resolutie niet in stemming wil brengen, omdat zo'n resolu
tie in strijd zou zijn met het recht van vrije meningsuiting. Een mooi incident. 
In de boekuitgave van de lezingen laten Gorz, Mandel en Sutcliffe mede 

namens andere deelnemers de noot opnemen dat zij het niet eens zijn met 
Perla's 'verontschuldiging van de militaire interventie van de legers der War
schaupactlanden in Tsjechoslowakije van augustus 1968'. Zij voegen daaraan 
toe dat zij deze noot door de uitgever hebben laten opnemen 'omdat dit onder
werp aan Perio's inleiding was toegevoegd zonder dat de andere inleiders van te 
voren waren ingelicht en dus zonder de mogelijkheid dat zij op Perla's argu
menten in hun inleidingen konden reageren' (323). 

4- THEORETISCHE REFLECTIE 

Wie nu denkt dat alle linkse studenten zo'n congres wel oké vonden, heeft het 
mis. In een tijdens het congres uitgedeeld pamflet 'Oe kritiese intellektuelen en 
de strijd van het proletariaat' van Het So~alistiese Kollektiif- Tilburg lezen we: 
Dit congres lijdt nog aan de gebreken van een 'onproletariese strategie, omdat 
de teoretiese diskussie een zelfstandig karakter heeft en niet gevoerd wordt in 
het kader van de opbouw van een revolutionaire proletariese organisatie of in 
het kader van welke strategie dan ook. Revolutionaire teorie, wil ze niet ver
worden tot een hobby van intellektuelen, kan uitsluitend ontwikkeld worden 
vanuit de behoeften in de praktijk, zoals deze in het kader van de strategie naar 
voren komen.' 

Inderdaad bestonden de congreslezingen merendeels uit afstandelijke theo
retische reflecties op aan de gang zijnde maatschappelijke ontwikkelingen: het 
verslag van 'onderzoek van acties' doch geen 'actieonderzoek'. Hoezeer dat 
laatste voor sommige sprekers wellicht deel uitmaakte van hun eigen politiek 
activisme, kennelijk zagen ze (daarnaast) een belangrijke functie weggelegd 
voor academische theorie - zij het maatschappelijk betrokken academische 
theorie. In die zin stonden zij inderdaad in de traditie van Marx: naast zijn poli
tiek activisme- en de productie van pamflettistisch werk in dat kader, zoals Het 
Communistisch Manifest, heeft Marx zich immers vooral toegelegd op de theo
rie van het kapitalisme en zijn ontwikkeling (zoals in Het Kapitaal). 

Een terugblik I 23 



5· REVOLUTIONAIR ELAN, REVOLUTIONAIRE ONTWIKKELINGEN 

Toch merkwaardig: een congres in 1970 over de jaren 1970? Deze congrestitel, 
en de weerslag ervan in een aantal lezingen, geeft het gevoel van urgentie weer 
dat indertijd leefde: het samenvallen van recente geschiedenis en nabije toe
komst in het nu- hic Rhodus, hic saltus. De snelle maatschappelijke veranderin
gen in de paar voorafgaande jaren en het elan ervan dat maatschappelijke struc
turen daadwerkelijk doorbroken kunnen worden, creëerde dat gevoel van 
urgentie. Met andere woorden er leefde een revolutionair bewustzijn; dat wil 
zeggen het gevoel dat revoluties je niet slechts overkomen - zoals de sneeuw
baleffecten van sommige technische veranderingen - maar dat je er aan deel
neemt. 

Dit bewustzijn wordt versterkt door deelname aan een daad van succesrijk 
openbaar verzet tegen autocratische structuren indien dat verzet zich afspeelt 
in een snelle opeenvolging van dergelijke openbare verzetsdaden - van de 
Franse mei-beweging tot Vietnam-demonstraties en een havenstaking. Maar 
ook deelname aan historisch gezien onbeduidende gebeurtenissen, gericht 
tegen autocratische (onderwijs)instituties, kan zo'n bewustzijn versterken. In 
het licht van het genoemde elan van die tijd heerste er op dit congres een revo
lutionaire sfeer. Daarbij ging het inderdaad om de reflectie op maatschappelij
ke veranderingen: de gevestigde economische wetenschap leek de deelnemers 
koud te laten. De lezing van Dobb over de inconsistentie van de neoklassieke 
productiviteits-en kapitaaltheorie kreeg de handen niet op elkaar4

• 

Wim Boerboom, zoals gemeld, schrijft het Nawoord bij het boek waarin de 
congreslezingen bijeen zijn gebracht5; hij bespreekt ze tegen de achtergrond 
van de vraag: 'Welke revolutionaire ontwikkelingen doen er zich in de huidige 
fase van het monopoliekapitalisme voor en welke verwachtingen kunnen deze 
oproepen?' (316). Voor alle duidelijkheid, Boerbooms vraag was een vraagstel
ling achteraf en niet tevoren als opdracht meegegeven aan de sprekers (316). 
Expliciet gaan sommige lezingen helemaal niet, en andere slechts zijdelings in 
op Boerbooms vraagstelling. In die zin is Boerbooms Nawoord als een zelf
standige bijdrage te beschouwen. 

Een argeloze lezer van vandaag de dag- en niet ingewijd in de geschiedenis 
van de marxistische theorie- kan deze vraagstelling misverstaan. 'Monopolie
kapitalisme'? Natuurlijk, iedere krantenlezer weet waarover dat gaat. Albert 
Heijn, nog juist afgeblazen fusies tussen uitgeversgiganten, met de dag aan
zwellende bank- en verzekeringsbedrijven, en een minister die tegen beter 
weten in probeert alsnog concurrentie teweeg te brengen. 'Revolutionaire ver
anderingen'? Jazeker: globalisering, betaalautomaten, Internet, genetische ma
nipulatie en koppeling van onze persoonsgegevens. Allemaal waar en boven-
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dien niet inconsistent met de feiten die Boerboom met zijn vraagstelling van 
ruim 25 jaar geleden op het oog had. Maar hij bedoelde wat anders. 

Monopolisering is bedreigend- we zijn immers toenemend afhankelijk van 
niet-democratisch gecontroleerde instellingen. Maar in Boerbooms theore
tisch kader gaat het niet slechts om die dreiging, doch is het 'monopoliekapita
lisme' tevens het laatste stadium van het kapitalisme. De opperste fase ervan is 
dan de conglomeratie van monopolies. Voor de stelling dat het monopoliekapi
talisme het laatste stadium van het kapitalisme is, bestaat (te) weinig theoreti
sche fundering, maar de tijd geeft Boerboom en vele andere marxisten gelijk in 
het voorzien van steeds meer monopolisering en steeds grotere conglomera
ten. (Onder marxisten was de discussie hierover indertijd mede actueel door 
het in 1966 verschenen werk van Baran & Sweezy, Monopoly Capital.) 6 Een 
kunstmatige weg terug, waarop naïeve liberalen zoals de Jorritsma's inzetten, 
is er nierl. 

In combinatie met de bovenstaande technische revolutionaire veranderin
gen is dit stadium van het kapitalisme niet erg aangenaam: monopoloïde gene
tische manipulatie, onze persoonsgegevens in handen van een paar elkaar nog 
even bestrijdende wereldconglomeraten enzovoorts. Maar met 'revolutionaire 
ontwikkelingen' bedoelt Boerboom niet alleen revolutionair bewustzijn zoals 
beschreven in de aanhef van deze paragraaf- het kunnen-, maar het daadwer
kelijk omvormen van maatschappelijke structuren. Als het monopoliekapitalis
me het laatste stadium van het kapitalisme is, moet er dan dus wat anders ko
men. Of het zou de nostalgische regressie van het naïeve liberalisme moeten zijn. 

Zeker in een periode van revolutionair elan (beginjaren 70) is het niet zo gek 
om zo'n vraag te stellen. In 1998 wel? Maar het zou defaitistisch zijn om niet 
naar de antwoorden uit 1970 te kijken: misschien moeten we de vraag binnen 
afzienbare tijd met hetzelfde elan opnieuw stellen. In 1958 leek dezelfde vraag 
immers net zomin opportuun. Eindjaren zestig en beginjaren zeventig staan te 
boek als revolutionair, juist omdat maatschappelijke veranderingen plotseling 
optraden. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar we kunnen er wel van 
leren omdat mensen in de loop der eeuwen slechts heel geleidelijk veranderen. 

6. CENTRUM EN PERIFERIE 

Mandels lezing 'De geschiedenis en bewegingswetten van het kapitalisme' 
vormt het kader van Boerbooms vraagstelling. Mandel geeft in zijn bijdrage 
onder andere een marxistische interpretatie van de langegolventheorie (lange 
golven van overaccumulatie en onderaccumulatie van kapitaal van respectieve
lijk zo'n 20-25 jaar). Op basis daarvan en het dan ( 1970) voorhanden statistische 
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materiaal concludeert hij dat er voldoende aanwijzingen zijn 'dat we juist nu 
zo'n lange [neergaande] golf binnentreden' (35) en voorziet 'een dalende groei
voet in de jaren zeventig vergeleken met die in de jaren '50 en '6o' (37). (De 
Volkskrant kopt op II-9-1970: 'Mandel: Kapitalisme krijgt het moeilijker'.) 
Mandel maakt tevens gewag van het toenemend 'verzet van de arbeidersklasse' 
(36), maar mijns inziens verbindt hij dat aan de juist voorafgaande periode (het 
eind van de opgaande golf) zonder zich uit te laten over dergelijk verzet in de 
door hem aangekondigde neergaande golf. 

Volgens Boerboom echter 'zullen de crisisverschijnselen in de komende 
jaren revolutionaire situaties scheppen, waarvan gebruik gemaakt zal moeten 
worden' (320 ). Daarachter lijkt de specifieke opvatting te steken dat een econo
mische crisis en de eropvolgende groeistagnatie effectief maatschappelijk ver
zet oproept, in plaats van juist de periode van overaccumulatie. Weliswaar ver
scherpen zich de klassentegenstellingen in de economische neergang, maar 
juist door oplopende werkloosheid veranderen dan ook de machtsverhoudin
gen. In retrospectief- altijd gemakkelijk- zag je dat inderdaad vanaf rond 1980. 

Vervolgens hanteert Boerboom de overige lezingen (behalve die van Dobb 
-zie voetnoot 5 en 4) ter beantwoording van de vraag 'hoe de revolutionaire 
ontwikkelingen er meer in concreto zullen uitzien' (320-21). Ik geef de belang
rijkste conclusies. 

Sutcliffe, De Cecco, Wolffen Dos Santos gaan in op de situatie in de onder
ontwikkelde kapitalistische landen, merendeels vanuit een (variant op de) cen
trum-periferietheorie. Allen zijn zij pessimistisch over de vooruitgang die (ver
dere) kapitalistische ontwikkeling voor de periferielanden zal inhouden. En 
voorzover zij daar uitspraken over doen (m.n. Sutcliffe) zien zij ook weinig 
revolutionaire potentie in deze landen8. Deze stelling gaat overigens rechtst
reeks in tegen die van Baran & Sweezy die in hun geruchtmakende Monopoly 

Capitaluit 1966 weinig revolutionair potentieel in ontwikkelde kapitalistische 
landen zagen, en juist wél in de onderontwikkelde. 

Omdat Rowthorn en Valier geen antwoorden geven op Boerbooms vraag 
bespreek ik ze niet9

. Des te meer gaan Altvateren vooralGorzen Gintis op de 
kwestie in, en zij concentreren zich daarbij allen op de kapitalistisch ontwikkel
de 'centrum'-landen (de 'metropolen') 10

. Mede op basis van hun lezingen con
stateert Boerboom dat de loonarbeiders kennelijk nog steeds 'het revolutionai
re potentieel vormen in de metropoollanden' en vraagt zich af waaruit 'de 
betrekkelijke onrust onder de arbeiders en studenten van de laatste jaren' te ver
klaren is. 

26 I Het kapitalisme sinds de jaren '70 

-~ 

~~ 
~ hJIII!I 
der~ 

-~ 
do: zdlfg; 
;..,y;~.Piij! 

~ 

~r.lal 

~ ... 
è'!!l- .,:::.=.z. 
;;.3_~· 

se~ 

~-Qo:o4 

~~ 

Je::~ 

·~~~ 
~" 
!~C 

~-~ 
·~~~ 

~~ 
::::'.iioZ ... 

"Do...~-.cl 

~,a 

~-'!OI 
:la~ 

~· h.."T*' 
'Ze Wil 
~ 

1=-::*J 
~ 

-.~ 

~ 

"'~' 



11 

I 

~ 

n 

r

r-

Lr 

1-

). 

·b 
re 

g-

r
[}-

r

~n 

ig 
;t-

Jv 
11e 

a.g 
de 

d-
n
u
de 
~r-

7· RATIONEEL GEBRUIK PRODUCTIEKRACHTEN 

Aangrijpingspunten voor de verklaring van die onrust, zo geeft Boerboom aan, 
liggen in veranderingen in de productie- en klassenverhoudingen en het klas
senbewustzijn (332, 334). Veranderingen van productie- en klassenverhoudin
gen hangen in de klassiek-marxistische theorie op hun beurt samen met veran
deringen van de productiekrachten. 

Aangaande de klassenverhoudingen benadrukt Altvater het verdwijnen van 
de zelfstandige middenklasse. Gorz en Gintis benadrukken, binnen de loonaf
hankelijke bevolking, de geleidelijke relatieve afname van ongeschoolde indu
striearbeid en toename van hooggeschoolde arbeid. Gorz stelt: 'De ontwikke
ling van de productiekrachten heeft in toenemende mate de arbeid tot intellec
tuele arbeid gemaakt en heeft de behoefte aan intellectuele arbeid doen groei
en' (22r). En Gintis verscherpt: 'Het brandpunt van sociale verandering is ver
schoven' (274). Hier ligt mijns inziens het kernpunt waarop hun verdere analy
se berust. Hiermee wijzen zij op een tendens die zich overigens sedert 1970 

sterk heeft doorgezet. 
Op dit punt is een terminologische verduidelijking nodig. De term 'hoogge

schoold' past in de trits: ongeschoold, geschoold, hooggeschoold. Geschool
den hebben een lagere (beroeps )opleiding en hooggeschoolden een middelbare 
ofhogere (beroeps )opleiding of een universitaire opleiding (vgl. Gorz 221-2 ). In 
termen van het huidige onderwijssysteem is 'hooggeschoold' dus een vrij hete
rogene categorie. Terwijl hooggeschoolden dus tevens mensen met een middel
bare (beroeps)opleiding omvatten, lijkenGorzen Gintis daarbij toch af en toe 
op twee benen te hinken: als zij over studenten schrijven bedoelen zij kennelijk 
toch degenen die aan een hogere beroepsopleiding of universiteit studeren -
maar anderzijds hebben zij het dan soms expliciet over een 'radicaliserende 
voorhoede', wat de term hooggeschooldheid in brede zin niet uitsluit. Hoog
geschoolden, zo benadrukkenGorzen Gintis, staan evenals (voorheen) de on
geschoolden, in vervreemde verhouding ten opzichte van de productie en pro
ductieorganisatie, afgesneden van hun creatieve vermogens (278-83; 335). 

Het klassenbewustzijn, zo stelt Boerboom, wordt in de eerste plaats gevoed 
door de 'objectieve situatie waarin het kapitalisme verkeert' (335). Uit de con
text blijkt dat hij daarmee met name doelt op het gebruik van de productie
krachten. 

Ook hier is een terminologische verduidelijking nodig, omdat in het begrip
penpaar 'klassenverhouding' en 'klassenbewustzijn' de term 'klasse' in twee 
verschillende betekenissen wordt gebruikt. In de eerste betekenis gaat het 
'slechts' om klassengelaagdheid gebaseerd op eigendomsverhoudingen. De 
tweede betekenis is verstrekkender. Klassen, zo stelt ook Altvater (238), wor-
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den door Marx geanalyseerd 'als de sociale uitdrukking van de kapitaalverhou
ding'; de verhouding loonarbeid en kapitaal, uiteindelijk de maatschappelijke 
dominantie van kapitaalcriteria (geld, winst, kapitaalaccumulatie) 11

• Bij de 
term 'klassenverhoudingen', zoals hierboven gebruikt, gaat het om beide ele
menten: de gelaagdheid en de veranderingen daarin van de klasse(n) die door 
het kapitaal, de kapitaalcriteria, gedomineerd worden. Bij de term 'klassenbe
wustzijn' gaat het om het bewustzijn van de maatschappelijke dominantie van 
kapitaalcriteria, tezamen met het bewustzijn dat dergelijke dominantie geen 
natuurnoodzakelijkheid is doch een maatschappelijk fenomeen dat ook maat
schappelijk veranderbaar is. 

Over de productiekrachten stelt Gorz dat een revolutionaire strategie 
slechts relevant is 'indien het kapitalisme niet langer de drijvende kracht van 
economische ontwikkeling op wereldschaal is, indien het kapitalisme niet lan
ger in de positie is rationeel gebruik te maken van de productieve krachten die 
het voortbrengt en [niet langer] maatschappelijke en menselijke vooruitgang 
zowel in de metropolen als daarbuiten bevordert' (210). 

Op grond van een zestal overwegingen constateert hij dat het duidelijk is 
'dat we in zo'n periode zitten'. De belangrijkste, nog steeds anno 1970, zijn: (r) 
economische groei is minder zeker geworden en brengt ten opzichte van de 
twee voorgaande decennia minder verbeteringen in de levensstandaard voort; 
groei is niet langer synoniem met verbetering, zie de stedelijke overbevolking, 
de verslechterde maatschappelijke voorzieningen, de milieuverontreiniging en 
milieuverarming; (2) kapitalistische ontwikkeling blijkt niet te leiden tot elimi
natie van armoede, vernederend en onderdrukkend werk, ongeletterdheid en 
ongelijkheid; (3) de ontwikkeling van de productieve krachten is gepaard 
gegaan met nieuwe vormen van parasitisme, privilege en verspilling; de frag
mentatie en onderdrukking van het werk is gebleven (210-rr). Opmerkelijk 
actueel in rgg8 12

• 

8. RADICALISERING (HOOG)GESCHOOLDE ARBEID 

Maar in welke mate (hoog)geschoolde werknemers hierdoor, en door de ver
vreemding van hun werk en hun onderdrukking in het arbeidsproces, radicali
seren is volgens Gorz theoretisch niet te beantwoorden. De recente ervaringen 
in met name Frankrijk en Italië (rg68-6g) tonen echter aan, aldus Gorz, dat 
ook de hooggeschoolde werknemers kunnen radicaliseren (220-1; 336). Gintis, 
die zich in zijn bijdrage concentreert op hooggeschoolden ('intellectuele 
arbeid'), stelt dat hun radicalisme afhangt van 'de mate waarin en de manieren 
waarop de belangen van intellectuele arbeid botsen met de kapitalistische eco-
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nomische organisatie' (278). In de kern gaat het daarbij om het conflict tussen 
de belangen van arbeiders als potentieel creatieve producenten en het kapitalis
tisch beheer van het productieproces- 'het gebruik van winst als het enige cri
terium voor de organisatie en ontwikkeling van werkactiviteiten' - dat onver
mijdelijk leidt 'tot het functioneel terugbrengen van werk tot zijn strikt econo
mische inhoud'. Productie van materiële goederen en diensten is slechts één 
van de functies van werk; andere zijn: economische zekerheid, sociale verhou
dingen in het werk, en de ontwikkeling van begaafdheden (282-3). 

In dit verband gaat Ginris uitgebreid in op de stabiliteit van wat hij noemt 
'de cultuur' van het kapitalisme. Eén van de kernelementen daarvan is een op de 
economische organisatie aansluitend onderwijssysteem waarin scholieren en 
studenten niet intrinsiek doch extern gemotiveerd worden. Waar kapitalisti
sche productie externe motivatie van het individu verlangt - geld en sociale 
macht - vergt de kapitalistische cultuur een onderwijssysteem dat externe 
motivatie internaliseert; een systeem waarin niet de inhoud van het onderwijs 
en het leerproces zélf de motivatie levert, maar waarin beloningen extern zijn: 
'cijfers, de bedreiging te mislukken of meer subtiele interpersoonlijke sancties'. 
'Externe beloning moet beschouwd worden als het centrale ingrediënt bij de 
psychologische motivatie van vervreemde arbeid' (286-g; zie ook 267-9). 
Gintis stelt dat, behalve voor een klein 'technologisch stratum' bestaande uit 
wetenschappers, ingenieurs e.d., het peil van kennisactiviteit van secundair 
belang is: onderwijsdiploma's zijn geen bewijs van 'intelligentie, verbale of wis
kundige prestaties, redeneercapaciteiten enzovoorts'; ze leveren weinig voor
spelbare waarde voor beroepssucces; 'onderwijs schept productieve arbeiders 
hoofdzakelijk door middel van het vormen van de persoonlijkheid' (288). 

De massale stroom naar middelbare scholen en universiteiten, zo stelt 
Gorz, is hoofdzakelijk gebaseerd op 'het wegvallen van culturele barrières die 
tevoren iedereen behalve de hoogste klassen verhinderden hun kinderen naar 
middelbare scholen en universiteiten te sturen' en 'het verlangen van de mid
denklassen naar maatschappelijke promotie, dat wil zeggen naar posities met 
privileges en aanzien waarvoor traditioneel hogere graden toegang gaven.' 
Hoger onderwijs bleek echter geenszins de sleutel tot (massale) maatschappe
lijke promotie en privilege. De culturele barrières bleken doorbreekbaar, 'maar 
de maatschappelijke barrières voor promotie waren gebleven.' Hoger onder
wijs was dus niet langer een kwestie van economisch zelfbelang maar een doel 
in zichzelf. Maar 'indien hoger onderwijs een doel in zichzelf was, moest het 
een intrinsiek belang voor studenten hebben.' Met andere woorden, 'sinds 
hoger onderwijs voor de meerderheid der studenten toch nutteloos werd als 
middel voor promotie,' hadden zij niet langer reden om 'de utilitaristische kijk 
op de opleiding te accepteren' (222-3). 
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Nochtans is deze ontwikkeling niet eenduidig. De radicalisering van hoog
geschoolden en studenten, zo stelt Gorz, is inherent dubbelzinnig: conservatief 
voorzover zij strijden tegen 'proletarisering en het verlies van hun maatschap
pelijke privileges' en progressief voorzover zij strijden tegen 'de kapitalistische 
logica en arbeidsverdeling' (22r). 

In het laatste deel van zijn betoog gaat Gintis in op wat hij noemt 'de dialec
tiek van de economische groei' (een deel dat in Boerbooms Nawoord onderbe
licht is). De kracht van het kapitalisme, zo stelt hij, zit 'min zijn vermogen om 
economische groei, steeds meer materiële goederen en diensten, voort te bren
gen. Aanvaarding van het systeem hangt dan ook precies daarop: individuen 
moeten dit 'als uiteindelijke deugd zien'. Bovendien is economische groei het 
'effectieve stootblok' voor conflicten over de verdeling van het product: 'allen 
kunnen dan winnen en niemand hoeft te verliezen'; een klassenstrijd die zich 
centreert 'rond de verdeling van de materiële productie is een strijd die het 
kapitalisme in het verleden gemakkelijk heeft aangekund' (294-7). De zwakte, 
de irrationaliteit van de groei zelf, ligt in de vernietiging die ermee gepaard gaat 
(steden, natuur, duurzaamheid, enzovoorts) en in de goederen en diensten 
waarin niet effectief voorzien wordt (medische zorg, kinderopvang, transport, 
enzovoorts). 

Maar juist het afbrokkelen en aanvechten van de eerder besproken externe 
motivatiestructuur stelt het kapitalisme niet in z'n zwakte maar in z'n kracht ter 
discussie 13

. De externe motivatie van werken- 'om' te consumeren- in plaats 
van de intrinsieke zingeving van werk waarin mensen hun creativiteit kunnen 
ontplooien en maatschapsverhoudingen met anderen kunnen aangaan. 

9· MACHTSVERHOUDINGEN 

In de voorgaande paragraaf ben ik uitgebreider dan Boerboom ingegaan op 
specifieke onderdelen uit de lezingen vanGorzen Gintis alsmede op hun com
plementariteit. Aan het eind van de eraan voorafgaande paragraaf- daar waar 
Gorz het rationele gebruik van de productieve krachten ter discussie stelt, en 
op grond van zes overwegingen constateert dat anno 1970 van rationeel 
gebruik geen sprake is - heb ik juist overwegingen naar voren gehaald die 
Boerboom niet of minder benadrukte. 

Boerboom stelde zich de vraag welke 'revolutionaire ontwikkelingen' er 
zich 'in de huidige fase van het monopoliekapitalisme' voordoen en wat daar
van te verwachten is. In 1970 kon hij op deze vraag geen scherp antwoord aan 
de diverse auteurs ontfutselen, met name niet over de vooruitzichten. Dat is 
niet zo verbazingwekkend. In de eerste plaats was zijn 'achteraf-vraag' wel erg 
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hoog gegrepen: niet alleen de analyse van een stand van zaken ( 1970 ), maar ook 
nog eens de perspectieven die daaruit te distilleren zijn voor een toekomstig 
decennium. Doch wie niet hoog grijpt zal nooit ver reiken. In de tweede plaats 
kwamen de ontwikkelingen waar met name Gorz en Gintis op wijzen pas net 
om de hoek kijken. Zij analyseren in feite de achtergrond van een radicaliseren
de voorhoede onder studenten en hooggeschoolde werknemers (met name 
Gorz stelt dat expliciet). In de derde plaats gaf hij geen prominente aandacht 
aan het, naar later bleek (Mandel kreeg gelijk), specifieke element van die tijd: 
de in 1970 nog steeds opgaande economische groei met relatieve arbeids
schaarste. Dit derde element speelt evenzeer voor Gorz en Gintis. Eigenlijk 
was alleen Mandel zich ten volle bewust van dit fase-element van de kapitalisti
sche ontwikkeling toentertijd. Hoe het oordeel over de analyse van Gorz en 
Gintis ook uitvalt, mij dunkt dat die slechts opportuun is tegen de achtergrond 
van de maatschappelijke machtsverhoudingen van die tijd- en die zijn intussen 
veranderd. 

De Rotterdamse havenstakers die het congres op haar eerste dag toespra
ken, maakten, zoals vermeld, deel uit van het organiserende 'Comité Arbei
dersmacht Rotterdamse Haven'. Macht hadden ze, dat bleek. Belangrijke basis 
van die macht was de toenmalige arbeidsschaarste. Sindsdien is die machtsba
sis geslonken, eerst- in de jaren zeventig - door de uitwerking van de overac
cumulatie en versnellende arbeidsbesparende technische ontwikkeling uit de 
jaren zestig. De werkloosheid liep daardoor op. De grote omslag kwam vanaf 
1979 toen in de vs gevolgd door West-Europa een monetaristische anti-inflatie
politiek werd ingezet die massawerkloosheid tot gevolg had, aanzwellend tot de 
huidige bijna 40 miljoen officieel geregistreerden in het OECD-gebied (ruim 5 
procent van de beroepsbevolking voor de vs en 11 procent voor de EU) 14

. 

Onder sommige marxistische theoretici heeft zich ooit het idee postgevat 
dat juist economische crises en groeistagnatie aangrijpingspunt voor maat
schappelijk verzet tegen het systeem zijn. Ook in een aantal congreslezingen 
werd die indruk gewekt ( Mandel suggereert dat wellicht, maar hij zegt het zeker 
niet.) Die visie is echter theoretisch en empirisch onvoldoende gefundeerd. 
Verzet wordt hier verward met 'aanklacht' en de oproer die er soms mee 
gepaard gaat 15

• Crisis en stagnatie leveren een aanklacht tegen de werking van 
het systeem, maar daarmee nog niet tegen het systeem zelr 6. 

10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Boerboom onderzocht de lezingen van het congres Capitalism in the Seventies 
uit 1970 op de vraag 'welke revolutionaire ontwikkelingen doen er zich in de 



huidige fase van het monopoliekapitalisme voor en welke verwachtingen kun
nen deze oproepen?' Dat is een legitieme vraag voor een maatschappij-weten
schapper - toen en nu. Desondanks is dat niet meteen de eerste vraag die zich 
vandaag de dag aan de onderzoeker opdringt. Daarom behandelde het begin 
van dit artikel het tijdsgewricht en de sfeer op dit congres. De algemene 
omstandigheden aan het eind van de jaren zestig en de samenloop van een aan
tal gebeurtenissen ten tijde van het congres, maakten dat er onder de congres
sisten een revolutionair elan heerste: het idee dat maatschappelijke structuren 
daadwerkelijk doorbroken kunnen worden en dat dit ook in het verschiet lag of 
zelfs al gaande was. 

Niettemin, zo zagen we, kon Boerboom zijn auteurs geen scherp antwoord 
ontfutselen, vooral niet over de perspectieven. De vraag was hen overigens ook 
niet voorgelegd. De auteurs die schreven over de onderontwikkelde kapitalisti
sche landen zagen dáár geen revolutionaire potentie ontstaan. Gorz en Gintis, 
schrijvend over het westers kapitalisme van die tijd, kwamen nog het dichtst bij 
een antwoord op Boerbooms vraag. 

In het hoogtij van economische groei, eindjaren zestig, ontwikkelde zich 
verzet tegen aspecten van het kapitalistisch systeem. Het gaat te ver om dat 
meteen revolutionaire potentie te noemen; daarvoor zou nodig zijn het alge
meen bewustzijn van de maatschappelijke dominantie van kapitaalcriteria, 
tezamen met het bewustzijn dat die dominantie daadwerkelijk maatschappelijk 
veranderbaar is. 

Niettemin ontwaren Gorz en Gintis de aanleg van zo'n revolutionaire po
tentie, gegrond op hun analyse van de verandering van de productiekrachten 
die een tendens naar steeds hogere scholing van de arbeid inluiden - een ten
dens die heden ten dage nog steeds actueel is. Aan het eind van de jaren zestig 
had deze mede z'n weerslag op aanstaande hooggeschoolde werknemers: de 
aanzwellende studentenpopulatie. Terwijl vooralsnog de klassenverhouding 
als de sociale uitdrukking van de kapitaalverhouding in tact bleef- beslissingen 
over de productie en de organisatie ervan worden bepaald op grond van winst
criteria, de noemer van het geld, en niet op grond van maatschappelijke behoef
ten- veranderde de modale werknemerspopulatie van ongeschoold tot (hoog)
geschoold. Daarmee ontstaat een verscherping van vervreemdingsconflicten: 
de belangen van arbeiders als potentieel creatieve producenten contra de frag
mentatie en onderdrukking van het werk in het kader van de kapitalistische 
organisatie van de productie; de intrinsieke versus externe motivatie van activi
teiten. 

Twee vragen blijven open staan. De eerste is of dit een adequate verklaring 
is voor de radicalisering uit de jaren zestig. Mij dunkt dat de arbeidsschaarste 
uit de jaren zestig, derhalve de relatieve economische machtspositie van werk-
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nemers tegenover werkgevers, tenminste een belangrijke voorwaarde voor die 

verklaring vormt. 
De tweede vraag betreft de aard van de radicalisering. Scholing werd en 

wordt veelal gezien als een opstap naar promotie en posities met privileges en 
aanzien. De onontkoombare frustratie daarvan bij een algemene trend naar 
hogere scholing kan weliswaar radicalisering oproepen, maar die is niet een
duidig, zo stelt Gorz. Zij is conservatief voorzover deze een strijd is tegen 'pro

letarisering en het verlies van maatschappelijke privileges' en progressief voor
zover deze een strijd is tegen 'de kapitalistische logica en arbeidsverdeling'. 
Boerboom zocht naar eventuele aanwijzingen voor de laatste vorm van radica
lisering, maar Gorz en anderen konden ze niet geven. 
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NOTEN 

1) Alle niet-gespecificeerde paginaverwijzingen zijn naar voornoemd boek. 
2) Sfeertekeningen zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring. Ik was toen als economiestudent aan de 

Erasmusuniversiteit van Rotterdam deelnemer aan het Tilburgse congres. Afgezien van een 
paar boeken die ik op het gebied van marxistische economie gelezen had was dit mijn eerste 
ervaring met academisch marxisme: aan ordentelijke Nederlandse economische faculteiten 
werd zoiets niet gedoceerd. Dat kon ook nauwelijks omdat er vrijwel geen docenten waren die 
er genoeg van af wisten. (Overigens is dat slechts sporadisch veranderd. De enige hoogleraar in 
de marxistische economie die ooit in Nederland werd aangesteld- Jörg Glombowski, ook weer 
in Tilburg- kreeg na zijn vertrek in 1993 geen opvolger.) 

3) Vrijdag 11, zaterdag 12 en maandag 14 september 1970. 
4) Ik put uit mijn herinnering. Misschien waren sommigen wel enthousiast. Dobb had drie kwar

tier aan het eind van de tweede congresdag en kwam via een nog uitgebreid betoog over Marx' 
waardetheorie als een verdelingstheorie (zijn interpretatie) uit op het neoklassieke alternatief: 
de marginale productiviteitstheorie, en vervolgens daaraan gekoppeld de kapitaaltheorie. Toen 
nog vers van het mes beschrijft hij het debat over de circulariteit respectievelijk de inconsisten
tie van deze neoklassieke theorie, verwijzend naar de discussie in o.a. de Quarterly Joumal of 
Economics (1965/1 en 1966/4), dat later het 'Cambridge-Cambridge kapitaaldebat' werd 
genoemd. Wie bekend is met deze discussie weet dat de onontbeerlijke technische details ervan 
in twintig minuten niet licht uiteen te zetten zijn. Vertwijfeld constateert Dobb bovendien dat 
de outillage niet berekend is op visuele ondersteuning van zijn betoog (alleen op de eerste rijen 
van de zaal is zijn geometrie op het bord te volgen- wat zou hij blij geweest zijn met de huidige 
'overhead' projectoren). Net zo erg is dat voor de gedrukte versie van zijn tekst ook afgezien 
werd van geometrische plaatjes, waardoor het betoog voor niet-ingewijden nauwelijks te vol
gen is (bovendien is de Nederlandse vertaling allerbelabberdst). Hoewel Dobb slechts een actu
eel verslag geeft - theoretisch meldt hij geen nieuws - is zijn lezing als beschrijving van het 
kapitaaldebat exemplaar van een opmerkelijk tijdsdocument dat de tand des tijds doorstaan 
heeft: de kritiek op de neoklassieke productiviteits- en kapitaaltheorie is immers nooit weer
legd en desondanks wordt deze in de handboeken ook vandaag de dag steeds weer gereprodu
ceerd. 

5) Het kapitalisme in de jaren )o, Elmar Altvater, Marcello de Cecco, Maurice Dobb, Herben 
Gintis, André Gorz, Ernest Mande!, Victor Perlo, Bob Rowthorn, Bob Sutcliffe, Theotonio 
dos Santos, Richard Wolf, Jacques Valier, met nawoord van Wim Boerboom. Amsterdam, Van 
Gennep 1971 (347 blz). Boerbooms bijdrage beslaat blz. 316-47. 

6) Zie ook de kritieken uit die tijd samengebracht in F. Hermanin e.a. (red), Het monopoliekapi
taal, van Gennep. Henk Plasmeijer gaat in deze bundel uitgebreid in op het werk van Paul 
Sweezy. 

7) Consistentie kan de naïeve liberalen niet ontzegd worden: als je geen overheidsmonopolies wil 
dan moet je ook geen privé-monopolies willen- in het eerste geval vloeien monopoliewinsten 
tenminste nog in de staatskas. De naïviteit is dat het steeds bij mooie voornemens blijft. 
'Liberaal' is dat economische voorziening door op winststreven gerichte instellingen (privé
bedrijven) geprefereerd wordt boven die door democratisch gecontroleerde instellingen. 

8) De Chileen Dos Santos oppert de mogelijkheid dat met name in Latijns Amerika reformisti
sche verandering (vgl. in Chili Allendes programma van 'overgang naar het socialisme') 'onder 
druk van massa-bewegingen' kan leiden tot revolutionaire verandering (151-52). Kennelijk 
tegen de achtergrond van de toenmalige politieke situatie in Chili formuleert hij zeer omzich
tig. 

9) Valier (in de in retrospectief typisch Franse monetair-marxistische traditie) analyseert het 
belangrijke fenomeen van 'kruipende inflatie' - 5 jaar later uitgebreid opgepakt door M. 
Aglietta (RéBulation et Crises du Capita/isme, Calmann-Lévi 1976; Engelse vert. D. Fernbach, A 
Theory of Capitalist ReBulation; The us Experience, London, NLB 1979 ). Rowthorns bijdrage 
analyseert, en formuleert zijn verwachtingen over de imperialistische rivaliteit tussen de vs, 
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Japan en her economisch integrerende West-Europa. Interessant is dat zijn bijdrage nauwelijks 
aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. (Wie dit wil nalezen kan vanwege de niet opperbeste 
vertaling de nauwelijks verschillende Engelse versie consulteren die in I97I onder de titel 
'lmperialism in the Seventies' in NLR verscheen en herdrukt werd in R. Rowthorn, Capitalism, 
Conflict and Injlation: Essays in Politica/ Economy, London, Lawrence and Wishart I98o.) 

10) In her vervolg ga ik vanwege hun complementariteit voornamelijk in op de reksten vanGorzen 
Gintis. 

II) De beide betekenissen zijn complementair. Doch auteurs die slechts de eerste betekenis bena
drukken, reduceren klassen veelal tot slechts een inkomensverdelingsprobleem, of- nog steeds 
'slechts' -een machts- en zeggenschapsprobleem. Klassenbewustzijn is dan 'slechts' het be
wustzijn van ongelijke inkomens- en machtsverhoudingen. In de tweede betekenis kan er ook 
bij gelijke inkomens- en machtsverhoudingen nog steeds dominantie van kapitaalcriteria zijn: 
dominantie van de waardevorm. 

n) Gorz is evenmin enthousiast over de 'rationaliteit' van de indertijd reëel bestaande alternatie
ven: 'De crises van de kapitalistische rationaliteit ... worden gedeeltelijk overschaduwd door 
een even diepe crisis in de zogenaamde socialistische landen van Europa .... de traditionele lijn 
van de Communistische Partijen die voortgekomen zijn uit de derde Internationale [heeft J alle 
geloofWaardigheid verloren .... De economische, politieke en morele crises van het Sovjet-blok 
is hopeloos en totaal en vertegenwoordigt de meest effectieve anti-socialistische en contra
revolutionaire propaganda.' (2I6) 
In dergelijke bewoordingen uit hij zich over de Chinese Culturele Revolutie (2I7). 

I3) Eigenlijk ontbreekt deze stap in het betoog van Gintis, maar het is een logische stap in de con
text van zijn eerdere betoog. Maar wellicht had hij daarvoor ook de bij hem ontbrekende scha
kel uit her betoog van Gorz nodig, namelijk dat de afstemming tussen de kapitalistische orga
nisatie van de productie en het onderwijssysteem- de externe motivatiestructuur- doorbro
ken werd toen het hoger onderwijs voor de meerderheid der studenten nutteloos werd als mid
del voor promotie, waarmee de externe doeloriëntatie op de helling komt te staan. 

I4) Vanuit verschillende gezichtspunten is deze omslag en de gevolgen ervan gedetailleerder 
beschreven inG. Reuten, 'De harmonie van het kapitaal', inG. Reu ten, K. V endrik en R. Went 
(red.), De prijs van de euro, Amsterdam, Van Gennep I998 (vooral blz. IS8-64) en inG. Reuten, 
'Werk, werk, werk? Ruim baan voor financiers!' Tijdschrift voor Politieke Economie 2I (I), I998: 
III-124. 

IS) Niettemin zijn dit fenomenen waar politici rekening mee houden. Zo liet in I984 Nederlands 
toenmalig minister De Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ambtelijke werk
groep de maatschappelijke gevolgen van de werkloosheid onderzoeken. De Volkskrant van 27-
4-I984 meldt over de rapportage ervan: 'Het kabinet hoeft niet te vrezen dat de 2,2 miljoen 
werklozen en arbeidsongeschikten massaal de straat op zullen gaan uit protest tegen het soci
aal-economisch beleid .... Volgens de werkgroep is de kans op een massaal protest betrekkelijk 
gering omdat de reactie van werklozen en arbeidsongeschikten vooral gekenschetst kan wor
den door berusting en apathie.' 

I6) In een stagnatieperiode voldoet het systeem op dubbelzinnige wijze aan z'n eigen aspiraties. 
Enerzijds voldoet het niet aan de 'publieke' doelstelling van welvaartsgroei en werk voor allen. 
Anderzijds gaan bedrijfsherstrucrurering en massawerkloosheid in de stagnatieperiode juist 
gepaard met stijging van de kapitaalrendementen: de immanente doelstelling. (Vgl. Marx, Das 
Kapital III, hfd IS.) 
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