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DE STRIJD OM BEN 
ADEQUAAT 

ONTWIKKELINGSP ARADIGMA 
VOOR DE DERDE WERELD 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Algemene 
Wetenschappen, onderafdeling der Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen, aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven op 17 oktober I 97 ~ door dr. C. J .L. Bertholet. 



An angry God may have endowed 
capitalism with inherent contradictions. 
But at least as an afterthought He 
was kind enough to make social reform 
surprisingly consistent with the impro
ved operation of the system. 

John Kenneth Galbraith 
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Inleiding 

Het centrale thema van deze rede is de strijd, die er nu al een groot 
aantal jaren in alle heftigheid woedt tussen de voorvechters van de 
diverse paradigma's of modellen, die men voor het begrijpen en even
tueel in goede banen leiden van de 'ontwikkeling' in de zgn. 'derde 
wereld' hanteert. 
Deze strijd staat natuurlijk niet op zichzelf. Hij is bij nadere beschou
wing slechts een voortzetting - of zo men wil een locale aanpassing 
aan de speciale omstandigheden in de randgebieden - van de grote 
ideologische worsteling, die al veel !anger in het meer ontwikkelde 
centrum van de wereld met een soortgelijke inzet plaatsvindt. 
Kijken we immers naar het tijdvak, dat daar ruwweg met het op gang 
komen van de industriele revolutie begint, clan zien we er al helemaal 
aan het begin de visies van een aantal feodale achterhoedestrijders, 
physiocraten en mercantilisten op elkaar botsen. Al spoedig moeten 
deze echter allemaal plaatsmaken voor de zegevierende liberale maat
schappijbeschouwing van de industriele bourgeoisie. Bijna gedurende 
de hele 19e eeuw krijgt deze op vele plaatsen de kans om in de praktijk 
te tonen wat zij waard is. Als op den duur de hiermee bereikte resul
taten ook niet allemaal met de theoretische verwachtingen blijken te 
stroken, breekt er vervolgens een golf van kritiek over het liberale 
'laissez-faire' -recept los. 
In zijn meest consequente vorm vinden we deze terug indetheorieen 
van Marx en zijn epigonen. Aan deze kant constateert men een aantal 
contradicties in het liberale stelsel, toont aan dat de innerlijke bewe
gingswetten hiervan onvermijdelijk tot zijn eigen ondergang moeten 
leiden en komt men, behalve met een oproep tot revolutie, ook met 
een soort blauwdruk voor de betere socialistische maatschappij, die de 
liberale vervangen moet. 
Minder vergaand, maar in eerste aanleg met veel meer praktisch resul
taat, treden vervolgens een aantal 'reformistische' rebellen in het strijd
perk. Deze blijven zichzelf liberaal noemen en willen ook in principe 
het bestaande systeem handhaven, maar menen dat dit beter zal func
tioneren als een aantal ongewenste uitwassen worden afgesneden en 
het 'vrije spel der maatschappelijke krachten' door de overheid van 
een kader voorzien en op het algemene belang gericht wordt. 
Intern komt dit tot uiting in arbeidswetgeving, collectieve arbeids
overeenkomsten, de sociale verzekering en de sociale politiek. Naar 
buiten gericht in de roep om staatsinterventie en protectie voor de 



opkomende industrie. Deze richting wint - vooral bij de later indu
strialiserende landen - steeds meer veld en het is in de wereld van voor 
1914 vooral Duitsland, dat op dit punt de toon aangeeft. Tegelijkertijd 
gaan, met name daar, ook veel socialisten op een nieuwe, meer evolu
tionaire of zgn. 'revisionistische 'toer. Hun grote einddoel blijft daarbij 
weliswaar gelijk, maar wat de gebruikte middelen betreft komt men 
wel heel dicht in de buurt van de hefbomen, welke deliberale 'refor
misten' voor het bereiken van een betere maatschappij aanprijzen. 
Na 1917 krijgt ook het revolutionaire Marxistische alternatief in 
Rusland zijn kans en zal daar ondanks interventie en gedwongen iso
lement bewijzen, dat ook op die manier in korte tijd spectaculaire 
resultaten te bereiken zijn. 
Het reformisme bereikt ondertussen zijn meest congruente en effec
tieve vorm in het zgn. 'managed capitalism' van Keynes. Hiermee 
redt deze tijdens de grote wereldcrisis van de jaren dertig het heer
sende systeem van een wisse ondergang en maakt hij tegelijkertijd de 
weg voor een verdere ontwikkeling van het kapitalisme in de richting 
vandezgn. 'WelfareState'vrij. Hetisdezeweg, welkena Wereldoorlog 
II door het gros van de naties behorende tot het relatief rijke, ont
wikkelde Westen - hier meer, daar minder - wordt opgegaan. En hoe 
langer hoe meer blijkt, dat zowel reformisten als revisionisten daarbij 
een heel eind weegs als 'fellow travelers' kunnen optrekken .... 
Deze gezamenlijke reis ziet in het kapitalistische centrum van de 
wereld- zeker tot in het midden van de zestiger jaren - zo'n beetje uit 
als de grootste sociaal-economische 'success-story' aller tijden. In de 
Verenigde Statenopent de 'derde industriele revolutie' voor de heer
sende produktiewijze nieuwe en voorheen ongekende expansiemoge
lij kheden. In West-Europa en Japan herstelt men zich met Ameri
kaanse kapitaalhulp en actieve imitatie van het U.S.-voorbeeld niet 
alleen verrassend snel van de geleden oorlogsschade, maar vertoont 
ook daarna op praktisch elk terrein groeicijfers als nooit tevoren. 
Tegelijkertijd woedt met de Russen de koude oorlog en lokken ook de 
daar behaalde sociaal-economische prestaties voorlopig nog niet direct 
tot navolging. 
Het is onder deze omstandigheden clan ook niet verwonderlijk, dat er 
in het 'Vrije Westen' in die tijd een vrij grote mate van overeen
stemming over het toe te passen ontwikkelingsmodel bestaat. Men 
beschouwt het 'managed capitalism' als het beste ontwikkelings
alternatief en voor zover er van werkelijke strijd sprake is, gaat deze 
niet om het wezen van dit stelsel, maar om de mate en concrete vorm, 
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waarin de liberale vrijheidsidee met bet Keynesiaanse interventionisme 
gemengd dient te warden om optimale resultaten te bereiken. 
Rieb ten we nu weer onze aandacbt op de ontwikkelingslanden - zoals 
gezegd bet centrale thema van deze beschouwing - dan is het onder de 
omstandigheden van 1945 tot 1965 niet moeilijk om zich voor te 
stellen dat men daar bijna spontaan het Westerse voorbeeld volgt. 
Verreweg de meeste van deze gebieden waren immers gedurende vele 
decennia (of soms zelfs eeuwen) als kolonies door dit Westen bein
vloed. Toen ze formeel onafhankelijk werden, bleven desondanks 
voorlopig toch nag allerlei politieke, economische, militaire en cul
turele banden zo goed als onaangetast. De sleutelpersonen in bun 
maatscbappelijke bestel waren bijna zonder uitzondering Westers 
getraind en wat in vele nieuwe staten als 'nationalisme' gepredikt 
werd, was niet zelden meer een getrouwe copie van het een of andere 
Westerse voorbeeld, dan de wil tot bet verwerkelijken van een waarlijk 
eigen, autochtoon cultuurpatroon. 
Tegelijkertijd werkte bet voorbeeld van het Westerse 'Wirtschafts
wunder' en de kennelijke effectiviteit van de via het Marshallplan aan 
Europa verstrekte ontwikkelingshulp z6 aanstekelijk, dat men aan 
regeringskant meestal niet veel aanmoediging nodig had om met 
soortgelijke middelen op dezelfde ontwikkelingsweg te proberen een 
stuk van de inmiddels opgelopen achterstand in te halen. En waar dit 
alles n6g niet voldoende animo teweegbracht, waren er op de achter
grond nog altijd de diverse ex-moederlanden, de UNO, of de nieuw 
opgekomen 'ontwikkelingswetenschappen', welke de doorslag voor 
het toepassen van het Westerse patroon gaven. 
Voor zover men dan ook voor deze periode in het gros van deze 
landen van meningsverschillen over de te volgen ontwikkelingsroute 
kan spreken, zijn deze vooral te herleiden tot de reeds gesignaleerde 
controverse tussen een neo-klassieke gematigde laissez-faire en een 
neo-Keynesiaanse, geleide ontwikkelingsopvatting. 
Als echter in het centrum - zo ongeveer vanaf l 96 5 - de gesignaleerde 
techniscb-organisatorische doorbraak stagneert, de inhaalmanoeuvre 
van West-Europa en Japan ten aanzien van Amerika haar einde ziet 
naderen en de grondstoffen- en energiepositie van dit hele gebied hoe 
!anger hoe meer problematisch wordt, verschijnt daar een diepgaande 
structurele crisis aan de horizon, waar men met de geijkte ontwikke
lingsopvattingen steeds minder greep op weet te houden. 
Tegelijkertijd constateert men in de periferie, dat toepassing van de 
Westerse paradigma-export, ondanks alle inspanningen en offers die 

7 



men zicb getroostte, alleen maar in stagnatie resulteerde. De 'gap' of 
de afstand tussen benzelf en bet rijke Westen werd op de gevolgde 
ontwikkelingsbaan op deze manier niet kleiner, maar elk jaar weer een 
stuk groter. 
Als clan ook vanaf I 96 5 ongeveet bet voorlopige failliet van deze 
modellen hoe langer hoe duidelijker aan de dag treedt, raken de oor
spronkelijk strijdende partijen alletwee in verwarring. N6ch de 
gegeven interpretaties, n6ch de aangeprezen ontwikkelingstecepten 
blijken immers te passen op de realiteit zoals deze zich clan voordoet. 
In deze situatie breekt er maar liefst van drie kanten tegelfik een vloedgolf 
van kritiek los, die het hele tot nu toe met zoveel moeite en polemiek 
opgebouwde paradigma-geheel van de aardbodem dreigt weg te 
spoelen. 
In het centrum gaan clan vanuit de linkse hoek vooral de neo-Marxisten 
met een verjongde versie van de oude imperialismetheorie de tradi
tionele ontwikkelingsopvattingen te lijf en iets meer naar rechts 
worden door de lieden verenigd in de Club van Rome een aantal nogal 
fundamentele vraagtekens bij het groeiverschijnsel als zodanig gezet. 
Tegelijkertijd roert zich de periferie en komt er vooral uit Zuid
Amerika via de 'dependencia-school' een reactie op de gang bare theorie
vorming, die deze laatste tot in haar wezen poogt aan te tasten. 
De tijd waarin dit soort theorieen de boventoon voeren, duurt bijna 
onbetwist tot in het begin der jaren '70. 
Aan de universiteiten en de plaatsen waar de ontwikkelingspolitiek 
gemaakt wordt, strijden de protagonisten van de traditionele modellen 
een verbeten, maar ook ietwat wanhopig achterhoedegevecht. Maar 
clan komt er - zo omstreeks 1973 - opnieuw een kentering. Dezelfde 
oorzaken, die clan leiden tot de heropleving van de evolutie of eman
cipatie-idee, komen clan ook in deze meer concrete en praktische sfeer 
tot gelding. Naar rechts ontstaat er een hernieuwd vertrouwen in de 
traditionele ontwikkelingstheorie, speciaal in een gerenoveerde 
Keynesiaanse versie daarvan. Dit terwijl ter linkerzijde en ook in 
Latijns-Amerika een steeds sterker wordende twijfel aan de oor
spronkelijk gelanceerde thesen verwarring en spanning in de eerst zo 
gesloten gelederen zaait. Ook hier komt men echter met originele 
herinterpretaties waar 'rechts' maar moeilijk omheen kan. 
Het resultaat van een en ander is, dat naar onze mening de strijd om 
een adequaat ontwikkelingsmodel zich nu in een belangrijk en boeiend 
stadium bevindt. 
Het is de hoofdbedoeling van deze rede om dit aan de hand van het 
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historisch verloop van het theoretische gevecht duidelijk te maken. 

Verder moge dit betoog een zoveelste illustratie leveren van de mate 
waarin de sociaal-economische theorie toch altijd weer op een duide
lijke 'belanghebbende' afspiegeling van de zgn. 'objectieve' realiteit 
blijkt neer te komen. Pareto had beslist niet helemaal ongelijk toen hij 
dit soort 'derivaten' als een mengsel van feiten, belangen en experi
mentele logica afschilderde, waarbij eerder de belangen dan de feiten 
en de logica de doorslag lijken te geven. *) 

*) Pareto(1915). 
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I DE TRADITIONELE ONTWIKKELINGSTHEORIE 

I. HET (NEO-)KLASSIEKE, VRIJE OF SPONTANE MODERNISATIEMODEL 

Dit model komt voort uit het begrippen-arsenaal van de klassieke en 
neo-klassieke scholen in de economie en past typiscb op situaties, als 
die waarin Engeland en de USA zicb resp. in de 19e eeuw en tussen 
1945 en 1965 bevonden. Het gaat uit van een bijna onbegrensd ver
trouwen in de beilzame werking van het zgn. 'vrije spel der maat
schappelijke krachten. 1) 

'Geef de mens de bekende liberale grondrechten van een bescbermde 
eigendom plus vrijheid van beroep, contract, verplaatsing, onder
neming, concurrentie, bandel en consumptie - zo zegt men - 'en hij 
zal als vanzelf gaan innoveren, accumuleren en produceren.' 
Via een ongestoord marktmechanisme zal hij eerst de economie en 
dwars door deze been de bele samenleving revolutioneren en de daar
uit voortvloeiende culturele en structurele verandering, zal hem clan 
als vanzelf naar steeds hogere graden van emancipatie of ontwikkeling 
opstuwen. 
Basisvoorwaarden voor het goede functioneren van dit model zijn een 
onbeperkte drang naar meer, beter, verder, rijker, gekoppeld aan de 
innovatieve geest vereist om zich dit voor te stellen en vooral de accumulatie 
of kapitaalvorming nodig om het in de praktijk tot stand te brengen. 
Is bet er eenmaal, clan gelooft men in tbeorie rotsvast in de optimis
tische 'Wet van Say', die stelt dat elk produkt zijn eigen afzet schept. 
Waar dat niet in bet eigen land verkocht kan worden, zorgt een inter
~iationale vrijbandel en de wet van de comparatieve kosten er auto
matiscb voor, dat de 'outputs' op bun plaats komen en goedkope 
buitenlandse 'inputs', indien nodig, de eigen duurdere vervangen. 
Specialisatie op dat, wat men zelf het beste kan, is biervan bet auto
matisch gevolg. De spaarquote wordt zo als het ware de grondoor
zaak van de groei. En een dynamisch, steeds opwaarts schuivend 
evenwicbt, versierd met volledige werkgelegenheid, optimale ar
beidsverdeling en resource allocatie stelt men als het dynamiscbe doel, 
waarheen men weliswaar streeft, maar telkens slecbts bij benadering, 
als tendentie, bereikt. 
Als 'obstakels' voor de ontwikkeling ziet men alles, wat de vrije wer
king van dit model in de weg staat. 
Aan de interne kant zijn dit de overblijfsels van de traditionele, feodale 
maatschappij, die door het nieuwe systeem wordt afgelost; zoals 
1) B.v. A. Smith (1767); D. Ricardo (1821) ;J.B. Say (1803). 
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handels- en praduktiemonopolies, allerlei vormen van slavernij en 
horigheid, gilden, mercantilistische restricties en subventies en in de 
culturele sfeer allerlei vormen van onwetendheid, obscurantisme en 
traditionele gebondenheid. Men ziet de maatschappij derhalve dualis
tisch, als een geheel, waarbinnen tegelijkertijd moderne krachten aan 
het werk zijn, maar oak een weliswaar afnemende, maar nag steeds 
aanwezig brok feodaliteit als remblok fungeert. Ontwikkeling betekent 
a.a. mede, dat dit met wortel en tak wordt uitgeraeid. 1) 

Naar buiten gericht ziet men als obstakel het gehele apparaat van econo
misch interventionisme, dat in de I9e eeuw bij de latere ontwikke
lingsstarters zoals Duitsland en de V erenigde Staten in zwang kwam, 
tussen de wereldoorlogen overal ter wereld als het ware hoogtij vierde 
en oak nu weer bij een aantal 'inhalers' en het gras der tegenwoordige 
'ontwikkelingslanden' in vele vormen van pratectionisme en over
heidsdirigisme tot uiting komt. 
Achteraf is het relatief gemakkelijk dit ontwikkelingsrecept als een 
getrouwe afspiegeling van het welbegrepen eigenbelang van de eerste 
ontwikkelingsvoortrekker af te schilderen. Engeland was immers de 
hele r9e eeuw d66r de ideeenbus, de werkplaats voor industriele 
produkten, het handelscentrum en de voornaamste kapitaalmarkt van 
de wereld. Het was hi er, dat de industriele revolutie het eerste op gang 
kwam en men begreep er maar al te goed, dat de verworven voor
sprang het graotste voordeel in een sfeer van praduktie-vrijheid en 
vrijhandel zou afwerpen. 
Engeland praduceerde goedkoper dan wie dan oak, het beschikte 
over de graotste en meest efficiente vloot, het best opgezette handels
netwerk, de meest geavanceerde technisch-economische kennis en 
praktisch het enige grate assurantie-systeem in de wereld. 
In een sfeer van vrijheid kon het op elk van deze terreinen de wedijver 
met elke mededinger aan en hem, indien nodig, doodconcurreren 
v66r hij een werkelijk gevaar opleverde. Omdat het steeds de nieuw
ste pradukten op de markt bracht, was het verzekerd van een grate 
vraag en kon het steevast voor elke vernieuwing gedurende lange tijd 
de Schumpeteriaanse innovatiepremie opstrijken. 
Het kon zich zo gaan concentreren op die goederen en diensten, die 
relatief het meeste opleverden en die zaken gaan importeren, die het 
goedkoper elders kon lopen clan dat het ze zelf praduceerde. 
Dit gold met name voor een aantal industriele grondstoffen zoals 

1) Op zeer extreme manier gesteld door Sarmientos; geciteerd door Hurtienne 
(1974) blz. z23-225. 
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hout, kolen en ijzer, die langzaamaan schaars en duur op de thuismarkt 
begonnen te warden, maar 66k voor praktisch de hele voedselvoor
ziening. Waar het land nog in 1820 op dit punt zo goed als autark 
functioneerde, voerde het in 1880 45 % van zijn graan, 53 % van alle 
boter en kaas, 70 % van het vlees en maar liefst 90 % van alle ver
bruikte aardappelen in. 1) M.a.w., Engeland schafte een minder pro
duktieve, primaire sector zo goed als af, om zich geheel op een beter 
renderende industrie en derde sector te kunnen concentreren. Het 
werd de 'stad' in een 'plattelandse' wereld. Er stond echter nog meer 
op het spel. Door de (voor die tijd) geweldige kapitaal-accumulatie 
groeide de produktieve capaciteit van het land sterker clan ooit tevo
ren. Omdat deze accumulatie echter (behalve uit de z.g. 'primitieve 
accumulatie' via koloniale exploitatie) voornamelijk door uitbuiting 
van de eigen factor arbeid was verkregen (de loonquote daalde er in de 
eerstehelftvan de 19e eeuw), en de kapitalisten wel investeerden, maar 
niet voldoende consumeerden, dreigde er op de binnenlandse markt 
voortdurend een latente afzetcrisis. 2) De wet van de verminderende 
marginale opbrengsten treedt in werking met als gevolg een lager 
marginaal rendement van het kapitaal. 
Men beweert nu, dat 's lands kapitalisten deze 'tendentiell fallende 
Profitrate' de hele 19e eeuw hebben weten te neutraliseren door: 
a. directe afzet van een steeds grater deel van de totale produktie in 

het buitenland; 
b. de invoer van goedkope grondstoffen en voedsel om de 'inputs' 

aan variabel kapitaal en arbeid goedkoper te maken; 
c. de export van kapitaal, voor zover dit uit het produktieproces kan 

warden losgeweekt, en elders voordelig, maar vooral veilig kan 
worden aangelegd, eventueel om de produktie van de benodigde 
importen te stimuleren. 3) 

Empirisch staat in elk geval vast, dat er een zeer hoge correlatie 
bestaat tussen de groei van de export en de groei van het BNP en de 
industriele sector. Dit verband ligt z6 hoog en komt overal waar in een 
kapitalistische context groei tot stand kwam z6 nadrukkelfik voor, dat 
men het m.i. terecht 'the handmaiden of growth' noemde. 4) 

1 ) Bairoch(r967), biz. 248. 
2) Zie de cijfers, verstrekt door o.a. Slicher van Bath, Kuznets, Habakkuk en 

Barratt Brown. 
3) Barratt Brown ( r 97 4) Hfst. 5 t/m 8. 
4) Kravis (1970); voor cijfers over de buitenlandse handel: Barratt Brown 

(1974). 
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Zonder ingrijpen van buitenaf ontstaat er op deze manier een wereld
handelssysteem, waarin de nieuwe arbeidsverdeling tussen de voor
trekker in het centrum en de achterblijvers in de periferie via Myrdal's 
acceleratieprincipe zich steeds verder stabiliseert en perpetueert. 
Voor Engeland betekende dit niets anders clan een nauwelijks ver
sluierde en zeer effectieve protectie. Vrijhandel kwam immers neer 
op ruim baan voor het recht van de sterkste, dat door toepassing van 
de liberale vrijheidsideologie, waar mogelijk, tegen aantasting afge
schermd werd. Dat men dat ook zelf zo zag, kan men afleiden uit een 
opmerking in het Engelse parlement, waar de 'Free trade' in 1846 ge
kwalificeerd werd als 'the beneficient principle by which foreign 
nations would become valuable colonies to us without imposing on us 
the responsibility of governming them.' 1) 

Zeker is ook, dat toen steeds meer landen via protectie tegen dit vrij
handelsjuk rebelleerden, de Britten hun markten successievelijk van 
Europa naar India, Noord- enZuid-Amerika, China, de dominions en 
tenslotte naar Afrika verlegden. Zij zijn er op deze manier zeer effec
tief in geslaagd, 'to mop up the traditional markets of the world'. 
Het is echter fout om te ste!len, dat het spontane ontwikkelingsmodel in het 
verleden alleen maar vruchten voor het centrum heeft afge1vorpen. De wet van 
de 'comparatieve kosten' werkte immers wel degelijk. Bleck men 
namelijk in de periferie in staat om zich op de produktie van die 
grondstoffen en voedingsmiddelen toe te leggen, waar Engeland meer 
voor betaalde clan wie ook en kocht men van dat land de industrie
produkten, die het goedkoper leverde clan wie ook, dan leverde dit, 
zeker aanvankelijk, zeer grote voordelen op. 
Graanverbouwers, vleesproducenten, plantagehouders en mijneige
naars, alsmede de handelsbourgeoisie, die voor de export van deze 
produkten en de import en distributie van de Engelse industriewaren 
zorgden, beleefden gouden tijden. En daar waar dit proces werkelijk 
grotere vormen gaat aannemen, blijkt steevast, dat ook het land in 
kwestie zelf de weg van de economische groei en sociaal-culturele 
modernisatie opgaat. De voorbeelden uit de vroege geschiedenis van 
de USA, Canada, enkele plantagekolonies, de dominions in Oceanie en 
de Zuidamerikaanse La Plata-republieken zijn daar om dat te bewijzen. 
Het hoeft derhalve niet te verwonderen, dat dit model in vele periferie
landen aanhang won en in de praktijk werd toegepast. In de koloniale 
gebieden gebeurde dit onder invloed van het moederland of van de 
'expatriates' die de primaire sector en de handel beheersten. In de for-

1) BarrattBrown(1974)blz. 107. 



meel vrije landen via de compradore-bourgeoisie en de ranch-, mijn-, 
plantagebezitters, die intern als ontwikkelingsaandrijvers optraden. 
Het ontwikkelingsrecept, dat men onder deze omstandigheden hanteerde, 
komt er op neer, dat men het centrum als zijn voorbeeld stelt en 
probeert dit - voor zover als dat kan - na te bootsen. Het 'Gap', dat 
door de opgelopen achterstand is ontstaan, kan overbrugd warden 
door diffusie vanuit Europa en acculturatie van het zo uitgestraalde 
in de eigen maatschappij. Extreem gesteld staat ontwikkeling zo gelijk 
aan een proces van complete verwestering. In de culturele sfeer neemt 
men de Westerse wetenschappen, ideologie, en het gehelegedrags-en 
normensysteem over. In de materiele sfeer copieert men het Europese 
comfort en structured tracht men in navolging van overzee een 
nieuw klassensysteem, een nieuwe economie, godsdienst, politiek, 
onderwijs en gezondheidszorg van de grand te brengen. 
De eigen maatschappij waarin dit alles ingeplant moet worden, er
vaart men daarbij als primitief achterlijk en zelfs barbaars. 1) Door de 
steeds verder om zich heen grijpende vernieuwing ontstaat er echter 
een dualisme tussen oud en nieuw, tussen traditie en moderniteit, 
tussen de feodaal-beheerste meerderheid van plattelanders en de 
stedelijke op handel en primaire export steunende bourgeoisie, tus
sen als obscurantisten bestempelde clericalen en de liberale vaan
dragers van vrijheid, verlichting en vooruitgang. 
En aangezien deze laatsten, ijverig gesteund door het machtige 
Albion, niet alleen het recht, de rede en de wetenschap, maar oak de 
rijkdom des lands en daarmee veelal de uitvoerende macht van be
stuur, politie en leger vertegenwoordigen, behoort de toekomst voor
lopig aan hen. 

2. DE OVERGANG VAN EEN VRIJ EN BUITENWAARTS GERICHT NAAR EEN 

GELEID EN INTERN GEORI1'NTEERD ONTWIKKELINGSPARADIGMA 

Natuurlijk was hiermee niet alles gezegd. Ongeacht alle voordelen die 
de vrijhandel voor bepaalde groepen en in het begin zelfs voor het 
hele land opleverde, bleek al spoedig dat het nieuwe systeem ook 
grate nadelen met zich meebracht. 
Het eerste daarvan was, dat een steeds meer vastgeroeste internatio
nale arbeidsverdeling de periferie in feite voor eeuwig tot de produktie 
van levensmiddelen en grondstoffen veroordeelde. De vernieuwing 
zat echter voornamelijk in de tweede sector en ofschoon men wel 

1) Zo b.v. Sarmientos in een tegen de Argentijnse dictator Rosas gericht pamflet 
en Simon Bolivar in zijn Carta de Jamaica (zie Hurtienne: (1974) b.z 223-225). 



degelijk zijn graantje van de vooruitgang meepikte, ging het leeuwe
deel van de innovatiepremie bij elk nieuw produkt naar het industriele 
Groot-Brittannie. 
Omdat grondstoffenproduktie nu eenmaal meer conjunctuurgevoelig 
is, clan die van eindprodukten, leed men veel meer clan Engeland van 
elke crisis, die zich voordeed. Daar men zich bovendien op een of 
hoogstens een paar grondstoffen specialiseerde, was geen compen
satie via andere produkten mogelijk en omdat bet Verenigd Konink
rijk de facto als enig afnemer optrad, bleek ook een exportverschui
ving naar andere markten onmogelijk. 
Erger clan dit alles te zamen was echter, dat men bet doel waar alles om 
begonnen was niet k6n bereiken. De modernisatie stopte en het dualisme 

bleef bestaan, omdat bij een vastroesten in handel en primaire produktie 
een industrialisatie, die als basis moet dienen, voor een verder voort
schrijdende emancipatie niet van de grond komt. 
Het was hierom, dat Napoleon zijn continentale stelsel opbouwde, 
Friedrich LiBt, Hildebrand en Von Thiinen Duitsland van het nut van 
een Zollverein overtuigden, de USA na de burgeroorlog tot protectie 
overging, het Tsaristische Rusland na de nederlaag van 1878 alles op 
alles zette om via een beleid van protectie en staatsinterventie te mo
derniseren en ook Japan en de Dominions na het verkrijgen van zelf
bestuur ten slotte deze weg op gingen. 1) 

Slechts daar waar Engeland de mogelijkheid bezat om bepaalde landen 
tot een 'open-deur politiek' te dwingen, zoals de niet-blanke kolonien 
en het vernederde 19e eeuwse China of waar een lokale compradore
bourgeoisie en/of een stel primaire exportproducenten de macht uit
oefenden, zoals in Zuid-Amerika en enkele dominions, blijft dit spon
tane, naar buiten georienteerde, klassieke model het gevolgde ont
wikkelingsrichtsnoer. Overal elders, wordt bet vroeger of later door 
bet meer nationalistisch, protectionistisch en staatsdirigistisch recept, 
dat in de volgende paragraaf aan de orde komt, vervangen. 
Maar ook in de zgn. 'vrije' periferielanden gaat tenslotte, zij het nood
gedwongen, het roer om. Tussen 1880 en 1905 verandert de ruilvoet 
voor het eerst sinds bijna een eeuw voor lange tijd ten nadele van de 
grondstofproducent. Dit is een klap, die in een aantal van deze gebie
den gevoelig aankomt. 2) 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is men vervolgens van alle industriele 
import uit het oorlogvoerend centrum afgesneden en ofschoon de 

1) Zie LiBt (1840), Gerschenkron (196z) en (1963) en Maddison (1971). 
2) Barratt Brown (1974) Hfst. 10. 



exportprijzen hoog zijn, raakt men door duikboot-oorlog en blok
kades zijn produkten niet kwijt. 
Men komt clan noodgedwongen tot enige industrialisatie, maar deze 
wordt in de 20er jaren weer in de kiem gesmoord door de ongekende 
hausse, die men ten gevolge van de sterk opgeleefde naoorlogse 
vraag uit het centrum in de primaire sector beleeft. 
Pas de grote 'Krach' van 1929 schudt de laatste vrijhandelsmohika
nen voorgoed wakker. Zoals te verwachten was, slaat de crisis in de 
ontwikkelingslanden nog harder toe dan in het centrum. De wereld
export daalt tussen r 929 en r 9 3 3 in volume met 2 5 en in waarde zelfs 
met 50%. De ruilvoet voor Zuid-Amerika verslechtert in dezelfde 
perioden met 24,3 % en de importcapaciteit daalt met 37%· Tegelij
kertijd stroomt het buitenlandse kapitaal naar huis terug, deviezen 
worden steeds schaarser, de handel- en betalingsbalans raken in het 
ongerede, de groei van het BNP stagneert, werkeloosheid grijpt om 
zich heen en omdat de tering niet onmiddellijk naar de nering gezet 
kan worden, loopt de schuld aan het buitenland steeds hoger op. 1) 

Orn kort te zijn: aan de vrije spontane buitenwaarts gerichte groei, de 
zgn. 'desarrollo libre hacia afuera' komt een dramatisch einde. 2) 

Zelfs de regerende export-oligarchie ziet zich onder deze omstandig
heden gedwongen de weg van de protectie op te gaan. In Zuid-Ameri
ka, de dominions en zelfs in de koloniale aanhangsels van Europa, 
voelt zij zich hoe langer hoe meer een soort onmachtig en kwetsbaar 
aanhangsel van een elders aangedreven wereldeconomie. De export 
van primaire produkten als motor van de economie wordt verlaten en 
men begint in te zien dat een zekere mate van industrialisatie nodig is. 
Door de omstandigheden gedwongen en zonder veel theoretische 
omhaal gaat men de weg van de industrialisatie via import-substitutie 
op. Deze moet echter voorzichtig en niet te ver in onbekend terrein 
voeren, want als de crisis omslaat en de wereldeconomie zich herstelt, 
moet een terugtocht op de oude posities mogelijk blijven. 
Als Europa echter steeds meer protectionistisch wordt en de Tweede 
Wereldoorlog het isolement in de periferie nog verder versterkt, zet 
dit spontane proces van industrialisatie via importsubstitutie steeds 
meer door. Deze wordt gedragen door delen van de export-oligarchie, 
die naar de nijverheid overstappen, een nieuw opkomende industriele 
bourgeoisie, een groeiende middenklasse van geschoolde ambtenaren 
en handelslieden en voor het eerst ontstaat er ook een werkelijk 

1) Furtado (1969). 
2) 'Vrije buitenwaarts georienteerde ontwikkeling'. 



industrieel proletariaat. Al deze groepen ontwikkelen een 'vested 
interest' in de op gang komende industrialisatie. En als clan ook in de 
jaren na 1945 het industriele Westen weer met een aanlokkelijk 
aanbod aan goedkope consumptieartikelen en een nag verleidelijker 
vraag naar primaire export op de proppen komt, breekt er begrijpe
lijkerwijs een intern conflict over het te volgen ontwikkelingsbeleid 
los. Vooral in Zuid-Amerika zijn de relatieve krachtsverhoudingen 
tussen de bovengenoemde groepen en de traditionele compradore en 
export oligarchie, clan z6 ten gunste van de eerstgenoemde verscho
ven, dat er een soort schaak-mat-situatie ontstaat, waarin geen van 
beide partijen een absolute greep op het staatsapparaat weet te ver
krijgen. Onder deze omstandigheden nemen de regeringstechno
craten het heft in handen en ontstaat er in grate delen van de periferie -
het eerst in Latijns-Amerika, maar na de 'vrijwording' ook in veel 
ontwikkelingslanden - wat men zou kunnen noemen de nationaal
populistische ontwikkelingsstaat. 1) Deze probeert met aanvankelijk 
succes van twee walletjes te eten. Via een geslaagde exportpromotie 
verkrijgt hij bij een steeds gunstiger ruilvoet voldoende deviezen om 
planters, mijneigenaren en de handel tevreden te stellen en tegelijk een 
overschot om in de nieuwe industrie te investeren. Men slaagt er zelfs 
in om op sommige plaatsen de import-substitutie van de directe 
gebruiksgoederen naar de machine-industrie en een aantal duurzame 
consumptiegoederen te verbreden, waardoor tegelijkertijd ook het 
belangengewicht, verbonden met deze voortschrijdende industriali
satie steeds zwaarder wordt. Het toch al wankele evenwicht ver
schuift steeds verder ten gunste van de nationale industriele bourgeoi
sie en de in haar kielzorg opererende middenklasse en arbeiders
aristocratie. 
En als clan na de Korea-hausse een tijd van voortdurend verslechte
rende 'terms of trade' inzet, is er voor de traditionele krachten geen 
houden meer aan en gaat men zo goed als overal, maar deze keer 
bewust, gewild en vastbesloten de weg van de protectie op. 

3. HET (NEO-)MERCANTILISTISCHE OF NATIONAAL-POPULISTISCHE 

ONTWIKKELINGSCONCEPT 

De theoretische basis van dit model gaat terug naar de leerstellingen 
van het Colbertisme, de I 8e eeuwse mercantilisten en de motivering 
achter het Continentale Stelsel. Deze werden nog verder uitgewerkt 
en gesystematiseerd door Napoleons economische epigoon Friedrich 

1) De term is van Thomas Hurtienne, (1974) blz. 238. Deze beschrijft ook het 
proces waarlangs die staat tot stand komt op zeer verhelderende wijze. 
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Lillt, eerst ten bate van de 'Deutscher Zollverein' en vervolgens via 
Carey e.a. na de burgeroorlog voor het opkomende Amerikaanse 
protectionisme en via de Historische School voor de economische 
ontplooiing van het pas gegrondveste Duitse Rijk. 
Helemaal congruent gemaakt, vinden we deze theorieen terug in het 
'managed capitalism' van Keynes en zijn nazaten. 1) Vanuit die hoek 
verwijt men de rechtse klassieken hun vermetel vertrouwen in de 
'Wet van Say', hun gelijkstelling van sparen en investeren, hun onge
breidende geloof in een vrije produktie en handel, hun stelling dat 
vrije concurrentie ondanks alle gepraat over monopolievorming in 
wezen vreedzaam en ten voordele van alle betrokkenen zijn werk doet 
en tenslotte, dat het kapitaal geinvesteerd in handel en industrie gelij
kelijk mobiel naar die takken van produktie stroomt, waar het margi
nale nut maximaalis. 
Volgens hen bestaat er bijna altijd een tekort aan vraag, een tendens 
om meer op te patten dan te investeren, die in het vrije kapitalisme 
altijd tot stagnatie moet leiden. Wil men de periodieke en altijd weer 
pijnlijke, automatische aanpassing via steeds dieper om zich heen 
grijpende crises voork6men, dan is de enige uitweg 'the improvement 
of capitalism by the agency of collective action'. M.a.w. door 'pump
priming' van overheidswege, bij het mobiliseren van investeringen 
en het scheppen van nieuwe afzetmogelijkheden. 
Waar in vroeger tijden de gemeenschap ten bate van enkelen pyrami
den, kathedralen, kloosters, kastelen en paleizen bouwde, om de 
traditionele economie aan de gang te houden, daar kan de moderne 
overheid nu door een geleidelijke invoering van de 'Welfare State', het 
stimuleren van de koopkracht van een steeds breder wordende massa, 
het aanmoedigen van de technische vernieuwing, het afschermen tegen 
buitenlandse concurrentie, een beheerste inflatie en een actieve export
politiek het economische mechanisme aanjagen. Waar al deze mid
delen falen, is de bewapening een laatste middel om het steeds weer 
optredende 'consumption gap' te overbruggen. 
Men aanvaardt op deze wijze wel een zeker 'spel' voor de vrije maat
schappelijke krachten, maar dan geencadreerd binnen een nationaal 
raamwerk en gestimuleerd door een actief overheidsinterventionisme 
naar binnen en een beschermend mercantilisme naar buiten. 
Hjalmar Schacht bewees in Hitler-Duitsland, dat met dit soort finan
cieel economische manipulaties een land niet alleen in korte tijd uit een 

1) LiBt (1840); Hildebrand (1848); Von Thiinen (1826, 1842 en 1863); Keynes 
(1930, 1932 en 1960); Knapp(1949, 1957, 1964, 1972). 
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bijna hopeloos aandoende cns1ss1tuatie kon worden opgevijzeld, 
maar even later zelfs in staat kon zijn om een van de grootste verove
ringsoorlogen aller tijden te beginnen. 
Maar ook in de Westerse democratieen had het Keynesiaanse recept
zij het op een minder spectaculaire of gevaarlijke manier - succes. 
Tegen de tijd dat Wereldoorlog nummer II uitbrak, kwam oak daar 
het economische leven net weer aardig op gang. 1) 

Dit succes was zelfs z6 overtuigend dat het 'managed capitalism' in 
alle zich herstellende landen van West-Europa als de aangewezen weg 
naar een nieuwe toekomst aanvaard werd. 
Vult men deze voorbeeld-werking aan met de voortbrengsels van een 
aan het begin van de 5 oer jaren op gang komende 'ontwikkelingseco
nomie' (met centraal hierin de discussie over de balanced en unbalan
ced growth, Tinbergen's vergelijkingenstelsels, de input-output 
modellen, de Harrod Domar-theorie en iets later oak de herleefde 
phasen-theorie van Walt Rostow en vooral de opzienbare analyse, die 
Gerschenkron van de successievelijk groter wordende verschillen in 
de ontwikkelingsbaan van vroege en late ontwikkelaars gaf), dan heb
ben we zo ongeveer het algemeen theoretische arsenaal, waaruit de 
nieuwe protectionisten in de ontwikkelingslanden hun ideologische 
wapens halen. 2) 

Meer concreet zijn het de werken van Raul Prebisch en Paul Baran die 
als de ideologische kristallisatiekern van de op gang komende ont
wikkelingspolitiek van de ECLA en een aantal derde wereldlanden 
fungeren. 3) De eerste stelt, dat de primiare oorzaak van de periferale 
onderontwikkeldheid ligt in de belemmering van de kapitaalvorming 
daar ter plaatse, door het monopoliseringsproces van de technische 
vooruitgang in het centrum. Deze leidt immers tot een continue 
inkomenstransfer van arm naar rijk, via en seculair dalende ruilvoet
verhouding ten koste van de ontwikkelingslanden. Volgens hem ver
oorzaakt de technisch-organisatorische vernieuwing overal een ver
hoogde produktiviteit van de produktiefactoren. Het economische 

1) Maddison (1964); Kuznets (1956/57). 
2) Voor de strijd over 'balanced' en 'unbalanced growth' zie Rosenstein Rodan 

(1943); Lewis (195 5); Nurkse (1960) en Scitovski (1954), versus Hirschman 
(1958); Singer (1949); en Schumpeter (1939). 
Harrod (1948); Domar (1957); 
Gerschenkron(1962 en 1963); 
Rostow (1956, 1962 en 1963); 

3) Prebisch (1963, 1969 en 1970); 
Baran (1957); Baran en Sweezy (1970); 
Baran en Hobsbawn (1961). 



voordeel dat hiervan het gevolg is, komt in de W esterse industrie
landen vooral ten goede aan de producenten (zowel kapitaal als arbeid), 
omdat men daar door een grote vraag-elasticiteit de prijs minder snel 
kan laten dalen clan de produktiekosten. In de op primaire produktie 
gerichte ontwikkelingslanden wordt de vraag-elasticiteit echter voort
durend minder. Verlaagt de technische vooruitgang daar de kosten, 
clan leidt de onderlinge concurrentie vrijwel onmiddellijk tot prijs
daling, waardoor het behaalde voordeel automatisch naar de consu
ment, m.a.w. naar de rijke industriecentra afvloeit. 1) 

De argumentatie van Baran komt in grove lijnen tot ditzelfde resul
taat. Hij maakt onderscheid tussen een 'actueel' en een 'potentieel' 
economisch surplus, dat in een land voor kapitaalaccumulatie of inves
tering in aanmerking komt. Volgens hem vloeit elk jaar uit de periferie 
een groot deel van dit potentiele surplus door de ongelijke ruil, 
excessieve winst, rente- en salaristransfer, transport en verzekerings
kosten, alsmede via de kapitaal-export van buitenlandse concerns en 
de eigen oligarchie naar het centrum weg. Een ander deel wordt in 
eigen land verknoeid aan 'conspicuous consumption', grondspeculatie 
en de liquiditeitsvoorkeur van het rijkere bevolkingsdeel. Dit alles 
met als treurig gevolg, dat het 'actuele surplus' te klein blijft, om de 
economie werkelijk van de grond te krijgen. 
Als secundaire oorzaken van onderontwikkeldheid voert Prebisch 
vervolgens het ongestoorde voortbestaan van de dualistische samen
leving op. 
Rigide sociale structuren, distributieve privileges voor een niet vol
doende investerende oligarchie, grote inkomensongelijkheden en de 
beperkte politiek-maatschappelijke participatie gelden als evenzovele 
obstakels voor de vooruitgang, die samen met de dalende 'terms of 
trade' het land achterlijk, afhankelijk, kwetsbaar en als prooi voor 
buitenlandse uitbuiting achterlaat. 
De enige uitweg uit dit moeras gaat via het pad van de industrialisatie. 
Deze verschaft een expanderende interne vraag aan land- en mijn
bouw, bezit een hogere grensproduktiviteit, verschaft meer zgn. 
'forward and backward linkages', creeert werkgelegenheid, verhoogt 
de spaar- en investeringsquote en zorgt tegelijkertijd voor een moder
nisering van de derde sector en de broodnodige sociale ombouw, die 
met een doorzettend ontwikkelingsproces gepaard gaat. 
'Volg hierbij het Westerse voorbeeld, maar deze keer niet slechts 

1 ) Voor een goed overzicht over de inzichten van Prebisch zie Baer (1963). 
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halfweg, zoals in het verleden, maar helemaal tot het einde toe!' wordt 
nu het parool. Dat men hierbij op verschillen met de oorspronkelijke 
ontwikkelingsvoortrekkers zal stoten, spreekt vanzelf. Maar zelfs als 
men Gerschenkron volgt met zijn nadruk op de noodzaak van een 
'sudden spurt, big plant and enterprise, stress on producers' goods, 
coercive comprehensiveness' en de noodzaak van een grotere kapi
taalimport, dan blijft het einddoel hetzelfde: gelijk worden aan het 
meer ontwikkelde Westen. 1) 

lmportsubstitutie, exportbevordering, protectie tegen buitenlandse concur
rentie en staatsregulatie bij de interne opbouw zijn de sleutelbegrippen 
waarmee bij dit alles gewerkt moet worden. Een programma derhalve 
waarin elke rechtgeaarde Keynesiaan zich ten volle herkent. 
V raagt men naar de praktijkgrondslag van dit programma, clan krijgt 
men ten antwoord dat men slechts de voetsporen van ELK land volgt, 
dat zich tot nu toe succesvol industrialiseerde. Dit geldt voor alle laat
komers zonder uitzondering en als het erop aankomt zelfs 66k voor 
Groot-Brittannie. Dit land kon v66r i8oo alleen maar met behulp van 
Cromwell's acte van navigatie, het 'colonial pact' en een uitgesproken 
mercantilisme omhoog komen; zijn vrijhandel was in de 'heydays of 
empire' in wezen niets anders dan een versluierd protectionisme en in 
de dertiger jaren van deze eeuw verliet het dit systeem ook weer, toen 
het meer na- en v66rdeel ging opleveren. 2) 

In wezen was er derhalve niets werkelijk nieuws onder de zon. 
Interessant blijft het echter om te weten, hoe het voor de laatkomers in 
een tijd dat 'England sweeps the seas' mogelijk bleek om onder het 
Britse vrijhandelsjuk uit te komen. 
De West-Europeanen en Noord-Amerikanen kregen dit in de loop 
van de I 9e eeuw ondanks de Britse supprematie voor elkaar, vooreerst 
omdat men nog niet al te ver op de eerste ontwikkelingsvoortrekker 
achterlag, maar vooral ook doordat bet Verenigd Koninkrij k eigenlij k 
constant boven zijn kracht reikte. De wereldvraag naar industriele 
produkten was gr6ter dan waar het land aan kon voldoen. Zelfs bij 
opkomende concurrentie blijft voor Engeland door voortdurende 
verschuiving van afzetgebied een grote koloniale of neo-koloniale 
'mopping-up'-mogelijkheid van traditionele markten bestaan. De 
tweede ontwikkelingsgolf wordt derhalve nog niet als een echt ge
vaarlijke dreiging gevoeld. 
Japan en Czaristisch Rusland kunnen aan het einde van de eeuw nog 

1) Gerschenkron(1962 en 1963). 
2) BarrattBrown(1974). 
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een handig gebruik maken van de inmiddels ontstane marktverzadi
ging en de groeiende rivaliteit tussen Engeland en zijn sub-dominante 
navolgers. Maar de hele rest stoot - behalve Sowjet-Rusland dat zich 
effectief uit het kapitalistische wereldsysteem isoleert -, 6fwel tegen 
een Britse overmacht, die in de kolonien de vrijhandel afdwingt, ofwel 
op een collusie van het industriele centrum en de eigen compradore
bourgeoisie, die de weg naar een voortgezette industrialisatie effectief 
afgrendelt. China, Thailand en Latijns-Amerika zijn de voomaamste 
gebieden, waar dit proces zich afspeelt. 
Het zijn deze feiten, belangen en experimentele logica die van geval tot 
geval een beetje anders gemengd, de ingredienten voor het modernisa
tierecept van veruit de meeste derde wereldlanden gaan vormen. 
Nag eens kart samengevat komt het allemaal op het volgende neer: 
- De nationale staat ziet men als het voornaamste ontwikkelings

subject, het staatsvolk en het staatsterritoir als de objecten die men 
moet moderniseren. Het is de overheid die de na te streven doelen 
aangeeft en in een prioriteitensysteem en tijdsperspectief rang
schikt. Zij is, als het er op aankomt, verantwoordelijk voor het ont
wikkelingsplan, zij verschaft het wettelijk administratieve raam
werk en de nodige materiele infrastructuur en het is zij, die ten 
slotte als stimulator, protector en toeziend evaluator optreedt; 

- De nagestreefde ontwikkeling impliceert een modernisatie naar 
Westers model, maar nu 'all the way' tot het einde toe. Tegen het 
dualisme, dat men voor zoveel kwalen verantwoordelijk stelt, zal 
nu met kracht warden opgetreden; 

- Men hanteert hierbij echter voor zover mogelijk - maar dan op 
nationaal-Keynesiaanse manier - een Harmonic-model. Uitgangs
punt blijft de structureel-functionele erfenis van degenen, die aan 
het roer staan. En deze impliceert, dat de inhaalmanoeuvre orde
lijk, zonder geweld, langs evolutionaire weg geleidelijk, planmatig, 
fase na fase en waar mogelijk, op basis van een zo breed mogelijke 
consensus zal plaatsvinden; 

- Dit, gecombineerd met het vorige punt, komt erop neer, dat de 
gevolgde orientatie a-marxistisch en in vele gevallen zelfs anti
mar xistisch is. Men gebruikt wel veelvuldig het woord 'revolutie', 
maar deze beteken niet meer dan een evolutionaire versnelling 
en heeft zeer zeker geen socialistische omwenteling als doel; 
Wetenschappelijk bezien beseft men volkomen, dat ontwikkeling 
meer betekent dan alleen maar economische groei. Dit heeft tot gevolg 
dat men naast de ontwikkelingseconomie 66k de sociologie, de 
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rechtswetenschap, de philosofie en de anthropologie als het reser
voir beschouwt, waaruit de principes voor het op gang te brengen 
proces moeten worden gerecruteerd. 

Meer in concreto verschaft het ontwikkelingsrecept voor de diverse 
deelgebieden van het maatschappelijk handelen de volgende leidraad: 

OpECONOMISCH terrein moetextern gerichtgestreefd wordennaar: 
- verhoging en vooral stabilisatie van de exportpr!Jzen van primaire 

produkten. Men doet op dit punt moeite om met een beroep op 
het wereldgeweten, interventies via de UN CT AD, allerlei handels
verdragen, een intensieve propaganda en waar mogelijk, 66k door 
gezamenlijke actie, een meer rechtvaardige (= voordeliger) ruil 
tot stand te brengen; 
bevordering van marktvergroting, door het opzetten van regionale 
markten, zoals bijv. de Zuid-en Middenamerikaanse vrijhandels
organisatie en het Andes Pact. Dit omdat het eigen afzetgebied 
meestal te klein is, om een werkelijke industrialisatie te kunnen 
schragen; 
diversificatie van de export, zowel naar produkten als naar afnemers 
om de extreme externe afhankelijkheid te verminderen; 
protectionisme om het tere kasplantje van de jonge industrie tegen 
buitenlandse aanvallen te beschermen en 
het t!Jdel!Jk aantrekken van buitenlands kapitaal, om z6 de eigen inves
teringsquote te verhogen, de deviezenschaarste te verminderen en 
tegelijk de technische vooruitgang te incorporeren, die buiten
lands geld in een ontwikkelingsland meestal met zich mee brengt. 

Intern of naar binnen gericht, is het grote wachtwoord natuurlijk 
industrialisatie via importsubstitutie. Via deze hootJt men binnen niet al te 
lange tijd een soortgelijke economische structuur uit de grond te 
kunnen stampen, als men die thans in de centrumlanden van het vrije 
Westen ziet. 
Als grote hefbomen om dit te bereiken, hanteert men de uitbouw van 
een economische infrastructuur, een geleide industrialisatiepolitiek, 
een agrarische- en belastingshervorming. Tegelijkertijd doet men 
grote moeite om de subsistentie-sector en het groeiende leger van 
marginaal ingeschakelden in de steden bij het economisch proces te 
betrekken. Dit komt erop neer, dat men het dualisme wil opheffen 
door de eigen periferie bij de moderne sector te betrekken. 



Men hoopt op deze manier de spaarquote te verhogen, braakliggend 
handelsgeld voor industrie-investeringen te mobiliseren en het poten
tiele surplus uit de traditionele sector ten bate van de modernisatie af te 
romen. Naargelang dit proces op gang komt, kunnen ook de werke
loosheid bestreden, het loondeel in het nationale inkomen verhoogd 
en de inkomens in het algemeen gelijker verdeeld warden. 

Kortom, er zal een economische basis gelegd warden voor een nieuwe 
maatschappij, die daarmee echter ook SOCIAAL van aanzien moet 
veranderen. 
Zo zal politiek gesproken de infrastructuur uitgebouwd, de participatie 
vergroot en staatsapparaat zelf gerationaliseerd warden. De W esterse 
'Welfare state' geldt hier als het lichtende voorbeeld. 
Het vastgeroeste stratificatie.rysteem wordt opengebroken, de macht van 
een oude oligarchie voorgoed gefnuikt en een nieuwe progressieve 
middenklasse zal eindelijk haar kans krijgen. 
Familiaal-demografisch streeft men naar overname van het Westerse 
kerngezin in en doet men via familyplanning en bevolkingspolitiek, 
allerlei bewuste ingrepen om een optimale bevolkingsgroei te reali
seren. 
Het religieuse recept is meestal pluralistische tolerantie, bij de volksge
zondheid legt men de nadruk bij het preventieve optreden en op het 
terrein van het onderw!Js, wil men meer en beter van datgene, wat er tot 
clan toe al uit het centrum was geYmporteerd. V oegt men hier op 
CULTUREEL gebied nog de import van steeds meer Westerse ken
nis en techniek, waarden, doelen, normen en verwachtingen aan toe, 
dan heeft men (misschien door het te korte bestek ietwat caricaturaal 
weergegeven), het ontwikkelingsmodel, zoals dat in vele derde wereld
landen tussen r 9 5 o en r 96 5 vigeert. 

4. DE DERDE INDUSTRI!?.LE REVOLUTIE KOMT OP GANG 

Op dit punt gekomen, is het nodig de aandacht te vragen voor een 
uitermate belangrijke ontwikkeling, die er tussen deze zelfde jaren in 
het centrum van de rijke wereld plaatsvond. 
We schrijven omstreeks 19 5 o. In de r 5 jaren daarvoor was, terwijl de 
rest van de ontwikkelde wereld eerst door de crisis stagneerde en 
vervolgens in een strijd op leven en dood al zijn materiele en geeste
lijke hulpbronnen aan de oorlogvoering verspilde, in het relatief onge
schonden Amerika een zodanige golf van technische vernieuwing op 
gang gekomen, dat we zonder meer van een Jerde industriele revolutie 



kunnen spreken. 1) 
De toepassing van elektronisch bestuurde apparaten maakte in de 
industrie de stap van mechanisatie naar automatisatie mogelijk, in
schakeling van computers automatiseerde een groot stuk van de 
administratie en verlegde de horizon voor wetenschap en planning 
zodanig, dat de hele technisch-organisatorische onderbouw van het 
Westerse produktiesysteem veranderde. 
Tegelijkertijd werd op vele punten de bestaande technologie verbe
terd, nieuwe grond- en hulpstoffen ge'introduceerd, het vervoer 
verbeterd, het aanbod aan consumptiegoederen steeds grater en 
complexer. 
Een eerste resultaat hiervan was, wat men zou kunnen noemen een 
'Durchindustrialisierung', niet alleen van de tweede, maar ook van 
de eerste en de derde sector in de economie. De produktieve krachten 
daar werden in zoverre opgevoerd, dat de arbeids- en kapitaalspro
duktiviteit ervan een stuk dichter naar die in de industrie opschoof. 
Men bereikte derhalve een grotere mate van homogenisering van de 
produktiviteit clan in het verleden ooit tot stand kwam. 
Een tweede gevolg was dat men zich al poedig weer ging toeleggen 
op de meest rendabele takken van produktie, met name die, waarin de 
gevolgen van de technische vernieuwing het meest spectaculair tot 
uiting kwamen. Dit waren om met Kuznets en Chenery te spreken de 
'derde phase' van de industrialisatie en het verlenen van diensten op 
het gebied van 'know-how' en organisatie. 2) 

Orn dit tot stand te brengen, vonden er enorme investeringen in deze 
frontverleggende sectoren plaats en ontstond er ook na ettelijke de
cennia van relatieve rust opnieuw een stroomversnelling in de kapi
taalconcentratie. De bedrijfs-, maar vooral de ondernemingsomvang 
groeide spectaculair en dit speciaal in die bedrijfstakken, waar de 
vernieuwing plaatsvond en het grootste marginale rendement te halen 
viel. Ten slotte - en ook dit was sinds lang niet meer vertoond - vond 
deze financiering nu niet meer vooral via de banken of aandelen
emissies, maar langs de weg van interne zelff inanciering van de onder
ondernemingen. De mammoet-onderneming ontstond, die zich niet 
alleen voor een groot deel zelf f inancierde, maar 66k in staat bleek 
zelfstandig of in onderling overleg een belangrijk stuk van de pro
duktie en afzet ten eigen voordele te 'managen'. 

1) Servan Schreiber (1967); Van der Hoeven (1969); Kahn en Wiener(1969); 
Hurtienne(1974); 

2) Kuznets (1957); Chenery (1968). 
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Nu is het een bekend feit, dat na een zeker punt bij elke vernieuwing 
de wet van de verminderende meer-opbrengsten moet optreden en het 
marginale rendement derhalve gaat dalen. Deze situatie begon zich 
omstreeks 1950 in de nog vrij liberale USA voor te doen. De mechani
satie en automatisatie verliep sneller, clan de doorbraak van de inno
vatie naar nieuwe produktiemogelijkheden. Het werkeloosheidscijfer 
begon te stijgen, de afzet werd moeilijker en de jaarlijkse groei van het 
BNP stagneerde op een zeer laag niveau. 1) 

Het was in deze situatie waarin het bedrijfsleven van de V erenigde 
Staten een outlet vond in de stimulering van het naoorlogse herstel en 
meer nog het opvullen van de geweldige achterstand, die West
Europa en Ja pan in feite al sinds de Eerste W ereldoorlog op Amerika 
hadden opgelopen. Men beschikte daar over de fundamentele 'know
how', over de materiele infra-structuur en ook de benodigde geestes
gesteldheid, waarin deze Amerikaanse 'overspill' aan geld, kennis en 
energie het beste tot zijn recht kon komen. In feite zien we vanaf dat 
moment clan ook, dat het leeuwedeel van de Amerikaanse activitei
ten overzee in West-Europa en Japan plaatsvindt. Het U.S.-bedrijfs
leven pikt op deze manier zijn dikke korrel mee van de spectaculaire 
inhaalgroei, welke deze twee gebieden in de 5 oer en 6oer jaren ten 
toon spreiden. En ook hier zijn het weer de genoemde groot-onder
nemingen, - nu als 'multi-nationals' optredende - die dit proces vooral 
mee aandrijven. 
V oor de ontwikkelingslanden heeft dit alles ondertussen twee enorm 
grote gevolgen, alletwee bijzonder negatief voor het bereiken van de zo 
vurig gewenste economische onafhankelijkheid. 
Het eerste biervan is dat deze nieuwe groei kennelfik niet gepaard gaat met een 
evenredige vraagstfiging naar de exportprodukten van de derde wereld. Homo
genisering van de produktiviteit in de diverse produktiesectoren 
verstrekt immers de concurrentiepositie van de land- en mijnbouw in 
het Westen. Ben betere techniek bezuinigt op het grondstoffenver
bruik en vele in de oorlog ontwikkelde surrogaten blijken op de duur 
goedkoper clan het originele natuurprodukt. De vraag van een meer 
welvarende bevolking richt zich bovendien meer op duurzame ge
bruiksartikelen en diensten uit de derde sector clan op tropische pro
dukten. Hierdoor daalt echter het percentuele aandeel in de wereld
handel van de ontwikkelingslanden van jaar tot jaar. Voegt men hier
aan toe de relatieve concentratie van de vraag naar derde wereld
produkten en het verspreide, slecht georganiseerde en moeilijk houd-

1) Zie het cijfermateriaal verzameld door Kuznets, Maddison en de V.N. 
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bare aanbodhiervan, dan geeft dit alles een afdoende verklaring voor de 
dalende ruilvoet, die vanaf 19 5 2 de ontwikkelingslanden dwarszit. 
Het tweede gevolg is al even erg, voor deze gebieden. Omdat in het inha
lende West-Europa en Japan zo'n hoog marginaal rendement valt te 
verdienen, vloeit er niet alleen vanuit de Verenigde Staten, maar oak 
vanuit de ontwikkelingslanden een gestaag aanzwellende kapitaals
stroom naar het sub-dominante deel van het centrum. De internatio
nale maatschappijen transfereren de winsten, gemaakt in de primaire 
produkten van Latijns-Amerika, Afrika en Zuid-Oost Azie naar deze 
plaatsen en de eigen compradore-bourgeoisie doet daar driftig aan 
mee. Vanuit privaat economische overwegingen is dit trouwens 
logisch, omdat deze beleggingen behalve meet opbrengsten, 66k nog 
het additionele voordeel opleveren, dat men gevrijwaard is van alle 
mogelijke gevaren van nationalisatie, 'isatie' en staatsinterferentie, die 
de investeerder in het doorsnee ontwikkelingsland constant boven het 
hoofd hangen. Het gevolg van dit alles is de beruchte dekapitalisatie, 
die Sunkel, Furtado e.a. later met overtuigend feitenmateriaal weten 
te staven. 1) 

Een dalende ruilvoet en voortschrijdende dekapitalisatie betekenen echter 
samen, dat men als het ware het fundament wegtrapt, waarop het hele 
ontwikkelingsgebouw van de derde wereldlanden gebouwd wordt. 
Het komt allemaal neer op: 

5. DE VOORLOPIGE MISLUKKING VAN HET GELEIDE MODERNISA 'I'IE

MODEL 

Op economisch gebied doen naar buiten gericht de dalende 'terms of 
trade' de oorspronkelijke primaire exporten stagneren. Het gesigna
leerde beroep op de rijke handelspartners en het wereldgeweten blijkt 
zelfs na maar liefst vier opeenvolgende UNCTAD-conferenties aan 
dovemansoren gericht. Door een voorlopig echec van de geplande 
regionale vrijhandelszone en het gebrek aan concurrentiekracht op de 
wereldmarkt, komt een vervangende afzet van industrieprodukten 
niet van de grand. De industrialisatie, die daarvoor nodig zou zijn, 
blijft trouwens uit, omdat door de genoemde dekapitalisatie meet 
kapitaal afvloeit, dan er binnenkomt en in verreweg de meeste landen 
de 'know-how' ontbreekt, om dit proces zelfstandig in goede banen te 
leiden. De gehoopte grotere economische zelfstandigheid blijft zelfs 
daar, waar een beginnende industrialisatie wel slaagt een illusie, omdat 

1) Sunkel (1971); Furtado (1969); Magdoff (1969 en 1972); Hurtienne (1974); 
)alee (1967); Frank (1971); Goede samenvatting in C.L.A.T.-paper (1972). 



de afhankelijkheid van buitenlandse consumptieartikelen nu wel 
afneemt, doch alleen maar om plaats te maken voor een nieuwe, op 
het gebied van kapitaal, kennis, kunde, grond- en hulpstoffen. Met 
name de behoefte aan olie-importen blijkt vele landen tot een chro
nische dependentie van anderen te veroordelen. Een groot aantal 
staten komt door dit alles in ernstige deviezennood, de handels- en 
betalingsbalans raakt negatief en de verschulding aan het buitenland is 
niet alleen grater dan ooit te voren, maar loopt zelfs z6 hoog op, dat de 
dag naderbij komt waarbij exportopbrengst en kapitaalimport nog 
maar nauwelijks voldoende zijn om de rente en aflossing van de 
uitstaande schuld te voldoen. 1) 

Intern ontdekt de industrialisatie via importsubstitutie ondertussen 
haar grenzen, door de beperkte binnenlandse marktvraag naar con
sumptieartikelen en meer nag naar kapitaalgoed. 
De externe autarkie die men nastreeft, impliceert een zodanig ver
gaande diversificatie van het produktieproces, dat in de bestaande 
marktverhoudingen geen noemenswaardige schaalvoordelen zijn te 
behalen. Men produceert in het algemeen duur en vaak slecht en het is 
uiteindelijk de consument, die het gelag betaalt. En als klap op de 
vuurpijl tekent zich aan de economische gezichtseinder het begin van 
een proces aan, dat alle pogingen tot economische vrijwording voor
goed zal fnuiken, nl. dat van de zgn. 'omgekeerde importsubstitutie'. 
Het blijkt namelijk, dat waar de industrialisatie en export wel min of 
meet slagen, deze in het merendeel der gevallen niet door de eigen 
nationale kapitalisten, maar door dochtermaatschappfjen van de 'multinatio
nals' worden gedragen. 2) Waar de primaire sector stagneert en via het 
dekapitalisatieproces van zijn winsten leeggemolken wordt, daar 
neemt de 'de-nationalisatie' en de 'sucursalizaci6n' van de secundaire 
tegelijkertijd hand over hand toe. 3) In een zin: De afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid van het economische centrum, die men zo graag wilde 
verminderen, warden integendeel met de dag grater. 
V erder is de geschiedenis van de geentameerde belastings- en land
hervormingen er een, waar meer mislukkingen dan successen van zijn 
te vermelden. De investeringsquote stijgt niet snel genoeg en het 
aantal 'marginados' neemt eerder toe clan af. Een grotere produktivi
teit van de landbouw leidt nl. tot uitstoting van steeds meer rurale 
arbeidskrachten, die in de steden, n6ch door de aarzelend op gang 

1) Abramovics(1970). 
2) Oswaldo Sunkel, (1971), biz. 612. 
3) Sucursal = dochteronderneming. 
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komende en met moderne kapitaalintensieve technieken producerende 
industrie, n6ch door een grotendeels traditioneel blijvende diensten
sector kunnen worden geabsorbeerd. 
In de meeste landen stijgt de werkeloosheid dan ook zowel absoluut 
als relatief en omvat nu op veel plaatsen niet minder dan een kwart van 
het totale arbeidspotentieel. 
De groei van het BNP bleef door dit alles ver beneden de verwachting 
en gerekend per hoofd van een evenzeer groeiende bevolking kwam 
er op dit punt maar heel weinig uit de bus. De inkomensongelijkheid 
werd in vele gevallen groter, de loonquote uit het BNP kleiner en bet 
subsistentie-deel uit de ondanks alles nog steeds dualistische maat
schappij nog minstens even groot. 
In de socia!e sfeer ondergaat de nationaal-populistische staat door de 
groeiende discongruentie van politiek willen en economisch kunnen 
een legitimiteitscrisis, die men hoe langer hoe meer alleen maar met 
fascistisch aandoende manipulatie binnen de perken kan houden. 
De geentameerde programma's van fami!J planning en bevolkings
beperking, blijken niet in staat een steeds meer aanzwellende geboorte
stroom in te dammen. De rigiditeit van het bestaand stratificatie!]s
teem wordt in het gros van de gevallen niet doorbroken omdat de 
macht van de heersende oligarchie groter blijkt, dan die van de veel 
te schuchter opkomende nationale bourgeoisie. Het onderw!Js blijft 
zowel absoluut als relatief achter bij de hieraan op economische en 
sociale gronden gevoelende behoeften en in de culture!e sfeer vraagt 
men zich vaak door schade en schande wijs geworden af, of de Wes
terse wetenschap, techniek en wereldbeschouwing wel de antwoorden 
heeft op de vele vragen, die men terecht of ten onrechte steeds luider 
vanuit de periferie stelt. 1) 

Kortom, we worden omstreeks 196 5 geconfronteerd met een situatie, 
waarin de economie stagneert, de sociale modernisatie in het slop 
raakt, het gehuldigde ontwikkelingsrecept niet functioneert, organi
saties als de ECLA, de ECA en ECAFE alsmede allerlei regionale 
marktvormen de wanhoop nabij zijn en de klasse, die zich heeft opge
worpen als de stuwende kracht achter het gehanteerde model, in een 
duidelijke crisis verkeert. 

1) C.L.A.T.-paper(1972). 



II. DE REACTIES OP HET TRADITIONELE ONTWIK
KELINGSDENKEN 

Als men hieraan toevoegt, dat ook in het Westen zelf tegen het 
midden der Goer jaren de inhaalmanoeuvre van West-Europa en 
Ja pan ten opzichte van het Amerikaanse ontwikkelingsvoorbeeld op 
zijn eind loopt, de grondstoffen gaandeweg schaarser warden, de 
technische vernieuwing geen spectaculaire opening naar nieuwe 
afzetmogelijkheden meer tot stand brengt en tenslotte de bestaande 
markten langzaam z6 verzadigd raken, dat zelfs de tot nu toe zo 
succesvolle Keynesiaanse 'pump-priming' niet meer helpt, dan breekt 
van alle kanten de critiek op het traditionele geleide ontwikkelings
model los. 
De grate aanval komt nu bijna tegelijkertijd van drie of- zo men wil
vier verschillende kanten. 
De eerste is die, welke in het centrum zelf vanuit de marxistische en 
neo-marxistische hoek op de gangbare opvattingen gelanceerd wordt. 
De tweede komt vanuit de periferie en dan zeer speciaal uit Zuid
Amerika, waar de 'dependencia-school' ontstaat en zowel een gedes
illusioneerde bourgeoisie als een marxistisch georienteerde intelli
gentia de bestaande theorie, politiek en praktijk tegelijkertijd onder 
kruisvuur nemen. 
Ben derde grate stoat wordt tenslotte geleverd door het gezelschap 
verenigd rand de zgn. 'Club van Rome', waar men in de voetsporen 
van Robert Malthus de mensheid nag eens onder de ogen brengt, dat 
onze grondstoffen in wezen schaars en onze potentiele voedselpro
duktie beperkt zijn, onze vervuilingslimiet in zicht komt en onze 
bevolkingsgroei uit de hand dreigt te lopen. Men stelt als het erop 
aankomt niets minder dan dat de grenzen van ooze groei gaandeweg 
bereikt warden en dat daarmee de drijfveer achter het hele Westerse 
ontwikkelingsexperiment, nl. de drang naar het in wezen oneindige 
meer, verder, Sneller, beter, etc. op zeer ernstige wijze 'in Frage 
gestellt' wordt. 
Wij zullen de aanvallen van Marxisten en dependencia auteurs in het 
navolgende kart behandelen. V oor een nadere beschouwing van het 
genoemde 'Club van Rome'-denken ontbreekt binnen dit bestek 
de nodige tijd. 1) 

1) Zie hiervoor o.a. Meadows (1972); Mesarovic en Pestel (1974). 
Voor hiervan afwijkende meningen Kahnen Wiener (1969); v.d.Hoeven(1969) 
en Polak (1972). 



1. DE (NEO-)MARXISTISCHE AANVAL 

De meest complete en gesystematiseerde aanval op het traditionele 
reilen en zeilen van de kapitalistische moederlanden in hun kolonies, 
was v66r de Tweede Wereldoorlog vervat in de marxistische 'imperia
lisme-theorie'. 
Deze leer was echter na 194 5 in discrediet en daarmee op de weten
schappelij ke achtergrond geraakt, omdat: 
- haar theoretische leerstellingen stuk voor stuk door de Westerse 

wetenschappers weerlegd en daardoor failliet leken; 
- het kolonialisme en de oude imperia gaandeweg afgeschaft en 

daarmee ook een leer over het 'imperialisme' bij gebrek aan toe
passingsgebied zinloos werden; 

- het zgn. 'managed capitalism' bij de heropbouw van West-Europa 
een spectaculair succes boekte, met als direct gevolg een 'zie je 
wel' -houding en natuurlijk ook een sterk opgevijzeld zelfver
trouwen van politici, wetenschappers en ideologen in de zgn. 
'vrije wereld'. 

- de 'Koude Oorlog' die er de oorzaak van was dat men in het 
Westen al heel sterk in zijn schoenen moest staan, v66r men zich 
openlijk tot een marxistische interpretatie bekende; 
en tenslotte de starheid en ossificatie van de officiele door Moskau 
beheerste marxistische doctrine. 

Deze verwierp sinds de kominternvergadering van 19 2 8 in Moskau de 
zgn. 'dekolonisatie-these' van de oudere theoretici en kwam daar
door - vooral tussen 1945 en 195 5 - in steeds grotere tegenspraak met 
de feitelijke ontwikkelingen te staan. 
Dat deze leer nu - d.w.z. in de tweede helft van de jaren zestig - weer 
hand over hand aan aanhang wint, is te verklaren uit de bittere erva
ringen in de ontwikkelingslanden, die al 10 jaar lang stagneerden 
terwijl het centrum groeide zoals het nog nooit tevoren in de ge
schiedenis gedaan had; de eerste tekenen van een dreigende structurele 
crisis aan de economische gezichtseinder van het Westen verschijnen 
en de onheilsvoorspellingen van de nieuwe profeten verenigd in de 
'Club van Rome' hoe langer hoe meer gehoor vinden. 
Zij bood een nieuw ideologisch handvat aan een aantal leiders in de 
derde wereld, die meenden dat aan het ontwikkelingsgastmaal voor 
hun land niet gedekt was; voor een revolutionaire studentenbevol
king, die met werkeloosheid bedreigd wordt en een schare intellec-
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tuelen, die door de kennelijke grenzen aan de groei en de 'manageabili
ty' van het kapitalisme haar zekerheden en daarmee haar vertrouwen 
kwijt raakten. 
Het marxisme bood onder deze omstandigheden een 'cut and dried, 
ready to eat', coherente, logisch-systematisch samenhangende expli
catie van alle ellende en wees via een socialistische revolutie met als 
voorbeeld de praktijk in de Sowjet-Unie en China een duidelijke weg 
naar een betere toekomst. 

a. DE OUDERE MARXISTISCHE IMPERIALISME-THEORIE 1) 

Onder imperialisme verstaat men in het marxistische jargon veelal 
'het proces van assimilatie, transformatie en afscherming naar buiten 
van periferale economieen door de centra waar de kapitalistische 
accumulatie vooral plaatsvindt'. 2) Het ontstaat uit een aantal span
ningen binnen het kapitalisme, die als het ware natuurnoodzakelijk tot 
koloniale expansie of neo-imperialistische beheersing van periferale 
gebieden leiden moet. 
De belangrijkste onafhankelijke variabele is daarbij de kapitaals
accumulatie, Marx' bekende 'Mozes en de Profeten'. Deze is nodig om 
via innovatie en schaalvergroting winst te kunnen maken en daarmee 
het ondernemingsdoel te realiseren. Er ontstaat echter bij dit streven 
steeds weer een conflict tussen het gestelde doe! en de reeel optredende 
tendentie, want terwijl de kapitalist winst maakt, accumuleert en con
centreert, beperkt hij tegelijkertijd en ipso-facto de consumptie, door
dat hij zelf wel investeert, maar niet voldoende consumeert. Hij stopt 
immers zijn kapitaal steeds dieper in de produktiekolom van machines 
en infra-structuur, die echter t.a.v. de effectieve vraag naar eind
produkten op de kortere termijn bijna steeds naar overcapaciteit 
tenderen. 3) 

Tegelijkertijd verandert hij bij elke produktieronde de zgn. 'organi
sche samenstelling' van het kapitaal. Op voortdurende jacht naar 
kostendaling gaat hij voortdurend meer kapitaalsintensief produceren 
en verschuift het zwaartepunt steeds verder van het 'variabele' naar 
het 'constante' kapitaal. De ingeschakelde proportie directe arbeid 
wordt kleiner, waardoor de werkeloosheid en daarmee de 'Verelen
dung' steeds hoger oplopen. Hierdoor blijft de vraag echter voort-

1) Zie vooral: Hobson(1902); Hilferding (1923); RosaLuxemburg (1913 en 1915); 
Lenin (1920) en Bukharin (1927). Algemene overzichten worden gegeven door 
Palloix (1971); Daalder(1962). 

2) Omschrijving gegeven door Barratt Brown (1973), biz. 22. 
3) Idem. 



durend verder bij het aanbod achter en daalt als klap op de vuurpijl 
in de termen van de marxistische arbeidswaarde-leer voor de volgende 
produktieronde het exploitabele surplus voor hernieuwde accumulatie. 
En omdat accumulatie tevens concentratie inhoudt, daalt de vraag 
bovendien nog eens via de kleiner wordende koopkracht van de elk 
jaar weer uitgeschakelde collega-producenten, die de voortdurende 
concurrentieslag niet kunnen volhouden. 
Men extraheert derhalve steeds meer surplus, dat men op den duur 
niet kwijt kan, de 'Wet van Say' gaat niet op en men zit met het voort
durend grater wordende gevaar van een onderconsumptiecrisis. 
Volgens de auteurs, die in de twee eerste decennia van deze eeuw op 
basis van Marx' nalatenschap de marxistiscbe imperialismetheorie 
uitbouwden, is het enige middel voor de kapitalisten om deze tenden
tie op lange termijn te doorbreken een voortdurende expansie over 
de grenzen van het eigen systeem been. 
Het eerste middel daartoe bestaat uit de buitenlandse handel, de bekende 
'handmaiden of growth'. Wat men thuis niet kwijt kan tracht men 
aan zijn buren te verkopen. Waar dit in vrijheid en concurrerend 
gebeurt, vernietigt de industrieel sterkere de autochtone industrie van 
zijn zwakkere partner en veroorzaakt daar een steeds grotere werk
loosheid. Zie maar naar de gevolgen van de Engelse export op het 
Europese vasteland v66r men daar tot effectieve protectie overging. 
Nu - d.w.z. omstreeks 1900 - zijn er echter achter hun tolmuren een 
aantal concurrenten van Engeland groot geworden, die stuk voor 
stuk met dezelfde moeilijkheid zitten. De Britten verschoven in het 
verleden bij het wegvallen van bun eerste afzetgebieden op het Euro
pese vasteland vanuit dit continent hun afzet naar steeds nieuwe, nog 
traditionele gebieden en konden daardoor bet leven van hun systeem 
steeds verder rekken. Maar nu raakt de voorraad hiervan langzaamaan 
op en ook de nieuwe machten eisen hun plaats onder de zon. M.a.w. 
er ontstaat een strijd tussen de Europese grootmachten (alle instru
menten van de daar heersende kapitalistenklassen) om het bezit van, of 
in elk geval doorslaggevende economische invloed op, de periferie. 
Het grote algemene doe/ hiervan bestaat uit bet tot stand brengen van 
een beschermende markt voor de eigen industrieprodukten, het ver
krijgen van goedkope 'inputs' aan grondstoffen, via welke men door 
het exploiteren van buitenlandse arbeid het eigen produktieproces 
meer rendabel maakt en tenslotte de import van voedsel en andere 
levensbehoeften, waardoor men de eigen arbeid goedkoop kan bou
den. 



Het tweede middel om het latente crisisgevaar voor het kapitalisme te 
bestrijden bestaat uit de kapitaalexport. Onderconsumptie is eigenlijk 
de keerzijde van overproduktie en dat betekent in een industriele 
samenleving meestal een overschot aan kapitaal. De voortschrij
dende kapitaalaccumulatie leidt derhalve als vanzelf tot een dalende 
winst- en rentevoet op lange termijn en levert bovendien steeds weer 
het gevaar op, dat men bij elke nieuwe afzetcrisis het loodje legt en 
door een failliet zijn geld kwijt raakt. 
Orn derhalve het kapitaal daar te kunnen investeren, waar bet relatief 
schaars is, of om met de Marxisten te spreken, daar waar bet nog met 
veel te exploiteren arbeid gecombineerd kan worden, ontstaat er een 
tendens tot kapitaalafvloei van het centrum naar de periferie. Die 
periferie moet dan echter tevens veilig zijn voor eventuele confiscatie, 
of andere 'chicanes' van buitenlanders en - als bet even kan - buiten 
de Europese conjunctuurschommelingen gehouden kunnen warden. 
En ook dit kan omstreeks l 900 niet anders, clan via het imperialisme. 
De kapitalistische staten zetten elk voor zicb hun koloniale claims uit 
in de nog onverdeelde traditionele gebieden, met als resultaat de 
wedloop om kolonies, die in 1914 als een van de grate oorzaken voor 
Wereldoorlog I gevoeld wordt. 
Het imperialisme client derbalve op de lange termijn om de inbaerente 
zelfmoordneiging, die het kapitalisme via 'Verelendung', dalende 
winstvoet, onderconsumptie en revolutiegevaar met zicb meetorst, te 
neu traliseren. 
Dit kan, zolang er nog traditionale gebieden zijn en verklaart volgens 
de marxisten de 'vast long range secular r 9th Century boom'. 
Het was !evens bet adequate middel om - door bet opvegen van nieuwe 
markten, import van goedkope grondstoffen en voedsel en kapitaal
export - als regulator van de kleinere co1!functuurgolven te dienen. 

Vanzelfsprekend heeft men vanuit anti-marxistische hoek dit stuk theorie
vormingfanatiek onder vuur genomen. 1) De hoofdstelling, dat het imperia
lisme een phase van het kapitalisme zou zijn, werd door Scbumpeter met 
de bewering, dat bet eigenlijk een atavisme uit de feodale tijd en op 
de keeper beschouwd strijdig met dat systeem is, afgedaan. 
De onderconsumptiethese wordt onder verwijzing van Say's Wet met de 
argumenten verworpen, dat: 

1) Voor een beknopte uiteenzetting van deze kritiek zie Daalder (1962). 
Zie vooral Schumpeter (1919). 
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- de voorspelde 'Verelendung' van de arbeidersklassen niet alleen 
uitbleef, maar de loonquote uit het nationale produkt zelfs van 
40 tot 80 % opliep - dus in feite verdubbelde. 

- men het afzetgebied in de periferie danig overschat. Het econo
mische potentieel van het centrum wordt immers relatief gezien 
steeds groter en dat van de traditionele periferie kleiner, waardoor 
het tijdstip waarop deze laatste de \"Xlesterse overschotten niet meer 
zou kunnen absorberen er eigenlijk al lang had behoren te zijn. 
Kijkt men naar het voortdurend dalende aandeel van de periferie 
in de wereldhandel, clan wordt haar rol als beschermheilige van het 
kapitalisme steeds dubieuzer; 

- arbeid niet de enige waardebron is en derhalve een theorie, die 
hierop gebaseerd is, op zijn best als eenzijdig gekwalificeerd moet 
warden en uiteindelijk vooral dat 
het kapitalisme in zijn Keynesiaanse 'managed'-vorm het imperia
lisme helemaal niet nodig heeft. De staat gaat optreden als de 
grote 'pumpprimer' en de invoering van de moderne 'Welfare
state' betekent ipso facto het einde van het imperialisme. Kijk 
trouwens maar naar de feiten: Naargelang men in het Westen meer 
deze weg opging trok men zich tegelijkertijd geleidelijk uit de 
kolonien terug. 

De these van de noodzaak van kapitaa!export naar de periferie bestrijdt 
men met de beweringen, dat men een dalende winstvoet net zo goed 
met goedkope importen kan corrigeren en dat de consumptie h.ier de 
facto niet daalde maar steeg. 
Afgezien van enkele korte perioden, bleef de rente- en winstvoet in 
het Westen daardoor altijd hoger dan in de randgebieden. In overeen
stemming hiermee investeerde men dan ook onvergelijkelijk meer 
thuis en bij zijn reeds kapitalistische buren, dan in de koloniale perife
rie. Massale investering in de kolonies zet trouwens ook de exploi
tatietheorie op losse schroeven. Men stopt er meer in dan men eruit 
haalt (iets wat afgezien van het genoemde massale karakter, inderdaad 
met het uit 'burgerlijke' bron aangevoerde feitenmateriaal overeen
stemt) en geeft op deze manier steeds meer nieuwe randstaten een kans 
om zich te industrialiseren. Dat het imperialisme op deze manier af
sterft, naargelang het kapitaal groeit, wordt op deze manier een haast 
onontkoombare wetmatigheid. 
De stelling, dat het imperia!isme a!s de grate crisisbestrfjder van het kapi
talisme fungeert, deed men eerst af met verwijzing naar I929, toen 
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alle koloniale gebieden van de wereld hun moederlanden niet voor de 
gevolgen van de grootste crisis aller tijden konden vrijwaren. Tevens 
wijst men op de na-oorlogse dekolonisatie als bewijs, dat zelfs bij de 
dood van het koloniale stelsel, het kapitalisme springlevendiger was 
als ooit in zijn geschiedenis. 

Over al de voorgaande thesen waren de oude marxisten het - met de 
nodige nuanceverschillen natuurlijk - roerend eens. Hoe dit allemaal 
samen de toekomst voorspellen en daarmede een lijn voor de rode 
actie moest aangeven, was echter iets, waar de meningen op elkaar 
botsten en uiteindelijk ook uiteengingen. 
Het gaat hier voor ons vooral om het vraagstuk van de toekomst der 
ontwikkelingslanden. Volgens de meeste 'klassicke' auteurs leidt het 
imperialisme noodzakelijkerwijs via diffusie van kennis, kunde en 
bewustwording, de buitenlandse handel en vooral de export van kapi
taal tot een geleidelijke uitbreiding van de kapitalistische wereld. Op 
een soortgelijke manier als eerst West-Europa, Noord-Amerika en 
later Ja pan ui1 het randgebied in het centrum stapten, zo zullen ook de 
periferale restgebieden successievelijk tot kapitalistische ontwikkeling 
komen. Zij kunnen daarbij voortdurend meer gebruikmaken van de 
rivaliteit, die zich tussen het steeds grote wordende aantal centrale 
machten ontwikkelt. 
Uiteindelijk ontstaat er op deze manier een gebrek aan object voor 
nieuwe imperialistische ondernemingen. De 'mopping-up markets' 
raken op, nieuwe investeringsmogelijkheden ontbreken en er is geen 
reservoir meer van traditioneel land en volk, dat voor verse uitbuiting 
in aanmerking komt. Op dit punt aangekomen stort het kapitalisme 
ineen en breekt de dageraad van het socialisme aan. Het lijkt erop, dat 
Marx zelf een dergelijke toekomst voor de geest gespeeld heeft. 
Rosa Luxemburg, Boekharin, Hilferding en tijdelijk ook Lenin waren 
in elk geval voorstanders van deze, wat men zou kunnen noemen op 
de kapitalistische rivaliteiten gebaseerde dckolonisatiethese. 
Vanaf de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde zich echter vanuit het eerste 
socialistische land, de Sowjet-Unie, een andere visie. Men geeft hier toe, dat 
tot omstreeks de eeuwwisseling voor bepaalde delen van de periferie 
kapitalistische ontwikkelingsmogelijkheden bestonden, maar stelt dat 
deze nu - in de 2oer jaren - voorgoed voorbij zijn. 
De achterstand is te groot geworden; men kan het zich in het centrum 
niet langer permitteren om, zoals Engeland in de 19-de eeuw, bij 



sluiting van de ene opveegmarkt eenvoudigweg elders een nieuwe te 
openen; men behoort in de randgebieden niet langer tot de blanke 
broedervolken, die ondanks alle rivaliteit elkaar toch nog steeds met 
zekere egards plegen te behandelen en vooral: na W ereldoorlog I is er 
een (voorlopig) eind gekomen aan de allergrootste rivaliteit tussen de 
kapitalistische grootmachten. 
Duitsland verloor de oorlog en daarmee zijn imperialistische aanspra
ken, de 'overwinnaars' Engeland en Frankrijk zijn door de oorlog 
uitgeput, Japan staat nog in zijn kapitalistische kinderschoenen en het 
dominantiezwaartepunt verschuift steeds verder naar het monopolie
kapitaal in de Verenigde Staten. 
Dit laatste deelt in wezen steeds meer de lakens uit, de rest verandert 
in een soort 'senior en junior partners' en de koloniale ofhalfkoloniale 
periferie stoot ofwel op een verbond van imperialistische machten 
zoals China en Latijns-Amerika of zucht, zoals India, verder onder het 
Europese kolonialisme zonder enige reele kans op emancipatie tot 
aan de verste gezichtseinder. Er ontstaat zo een gesloten kapitalistisch 
blok, dat intern hierarchisch gerangschikt, een hecht front vormt 
tegen het eerste socialistische land, de Sowjet-Unie. Deze laatste had 
net enkele jaren van buitenlandse interventie achter de rug, voelde 
zich nog steeds omsingeld en stand na Lenin's dood, de verbanning 
van Trotsky en de machtsovername van Stalin op het punt, om met 
zijn vijfjarenplan de opbouw van het socialisme in een land te gaan 
verwezenlijken. 
Het is onder deze omstandigheden begrijpelijk, dat Stalin de Fin 
Kuusinen ertoe kreeg, om op het zesde congres van de Komintern zijn 
roemruchtige samenklittings- en omsingelingstheorie te lanceren. 1) 

Men turnde hiermee de heersende imperialismetheorie van de marxis
ten ten voordele van een officieel door Moskau gesanctioneerde 
versie om. Van nu af was het uit met de 'dekolonisatiethese', ging het 
erom het Sowjet-experiment te beveiligen en werd de hoop op een 
wereldrevolutie naar de lange termijn verschoven. Niet meer het 
Europees-Amerikaanse proletariaat, maar de Sowjet-Unie en de 
onderdrukte bevolkingsmassa in de koloniale periferie werden nu de 
hefbomen, die uiteindelijk de doorbraak naar het wereldsocialisme 
moesten tot stand brengen. 

1) De Engelse vaklitteratuur gebruikt ter aanduiding van dit begrip vaak het 
woord 'collusion'. Deze term wordt in de navolgende tekst op verschillende 
plaatsen als 'collusie' 'vertaald'. 
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b. DE NEO-MARXISTISCHE VISIE 1) 

Welnu, het is deze samenklittings-these of monoliet-theorie, welke 
omstreeks 1965 door de neo-marxistische critici uit het theoretische 
museum gehaald, van een nieuw harnas voorzien en in de strijd ge
bracht wordt. 2) 

Het moet trouwens gezegd, dat ze voortreffelijk past bij de situatie, 
die de eerste phase van de derde industriele revolutie, vooral voor de 
Sowjet-Unie en de ontwikkelingslanden teweeg had gebracht. 
Na 1945 werden de USA oneindig veel meer nog clan in 1918, de 
onbetwiste leider van de 'vrije' of kapitalistische wereld. Ben aantal 
rivalen was door de oorlog als verliezer geheel uitgeschakeld en de 
potentiele bondgenoot-concurrenten voorlopig door totale uitputting 
volslagen buiten adem. Zelf had men nauwelijks oorlogsschade gele
den, tegelijkertijd flink aan allerlei leveranties verdiend en - het be
langrijkste van alles - ondertussen een enorme technisch-organisato
rische voorsprong op de gehele rest veroverd. Men bezat hiermee een 
groat comparatief voordeel op zo goed als elk terrein. En dat natuur
lijk vooral op het gebied van de nieuwe technische doorbraken van de 
atoomphysica, de elektronica, de mechanisatie en automatisering. 
Precies als na Waterloo in l 8 r 5, was er in de wereld van r 94 5 maar 
een kapitalistische grootmacht, die net als Engeland toen, behoefte 
had aan vrijheid en armslag. Precies zoals de Spanjaarden in die tijd 
door de Britten in naam van de liberale vrijheden gedwongen werden 
Latijns-Amerika op te geven, zo drukken de Amerikanen nu een 
Europese evacuatie uit de koloniale gebieden d66r. Deze laatste 
warden daardoor zo goed als automatisch tot 'hinterland' van de VS 
getransformeerd. 
Ondertussen bereikt Uncle Sam met het door het Marshallplan op 
gang gebracht herstel van West-Europa en Japan maar liefst drie 
doelen tegelijk: Het Sowjet-gevaar wordt afgewend, men verschaft 
zich lucht, in zijn strijd tegen de reeds gesignaleerde dalende meer
opbrengsten, (welke in de Amerikaanse economie vanaf 19 5 o steeds 
meer voelbaar waren), leidt de aandacht van Europeanen en J apanners 
van hun koloniale verliezen af en verandert deze tevens in een stel 
'senior' - en 'junior-partners' bij de 'management' van het nieuwe 
wereldsysteem en de 'containment' van het Sowjet-blok. 

1) Zie voor algemene uiteenzettingen a.a. Amin en Palloix (1971); Alavi (1964) ; 
Barratt Brown (1972); Kemp (1971) en Owen en Suttcliffe (1972). 

2) Zie a.a. Magdorff (1969); Amin (1971); Frank (1966); Baran(1957) ;Emmanuel 
(1972) en }alee (1967). 



Zoals reeds beschreven, komt dit alles voor de meeste ontwikkelings
landen neer op een dalende ruilvoet, massale dekapitalisatie, toene
mende verschulding, denationalisatie van de industrie en een tot nu 
toe ongekende kwetsbaarheid en afhankelijkheid. 
Als men dit alles vergelijkt met de argumenten, die in 1928 tot funda
ment voor de officiele Sowjet-imperialismetheorie dienden, dan is de 
gelijkenis wel zeer sprekend. Het polemische arsenaal lag met toe
passelijke wapens gevuld en men hoefde ze er maar uit te halen en met 
recente feiten te 'laden' om ze op het kapitalisme te kunnen afvuren. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de nieuwe neo-marxistische 
theorieen zo sprekend op die van hun 'klassieke' voorgangers van 
rond een halve eeuw geleden lijken. 
Ook weer kort samengevat komt het allemaal op een beperkt aantal 
hoof dthesen neer: 
De eerste en voornaamste hiervan is, wat men kan noemen de 'mono
liettheorie'. Men vindt deze het best met recent feitenmateriaal gedocu
menteerd bij Magdoff. 1) Deze stelt, dat de tegenstelling tussen het 
kapitalisme en het socialisme thans veel grater is, dan die tussen de 
rivaliserende machten in het Westen. Hier ontstond immers na de 
oorlog een zgn. 'US dominated collusion', d.w.z. een hierarchisch 
gestructureerd netwerk van relaties, welke ten doel heeft a) de 'vrije 
wereld' naar buiten te beschermen en waar mogelijk het communisme 
terug te dringen; b) het kapitalistische wereldsysteem vanuit de VS 
via een keten van dominantie en uitbuiting, die over de senior en 
juniorpartncrs in West-Europa tot in de verste koloniale en semi
koloniale uithoeken rijkt, te 'managen'. 
De onderontwikkelde landen heeft men hierbij nodig als leveranciers 
van strategische - voor bepaalde monopolies belangrijke, - in toe
nemende mate schaarse en vooral relatief goedkoop te houden grond
stoffen. Als afzetgebied blijven ze ondanks de marktverschuiving naar 
de gei:ndustrialiseerde partners interessant voor het gladstrijken van 
kleinere conjunctuurgolven en de export van een aantal industrie
takken, die bun produkten op de thuismarkt niet kwijt kunnen. 
Als potentieel investeringsterrein warden ze in groeiende mate belangrijk, 
omdat men er, nu het Europese 'investmentgap' langzaamaan opge
vuld raakt, eenzelfde recept kan toepassen: via de holdingprocedure 
met weinig eigen investering en veel geleend buitenlands geld en veel 
winst een formidabele economische macht, plus de daarbij behorende 
politieke invoed opbouwen. Hoe aardig dit tot nu toe gelukt was, 
-----
1) Magdoff(1969). 
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blijkt uit het feit, dat de Amerikaanse praduktie overzee in 1965 al 
5 !-maal zo groot was als de export van dat land en maar liefst 2/ 5 van de 
industriele produktie thuis besloeg. Hiermee was ze in feite na de 
Sowjet-Unie tot de derde industriele macht ter wereld uitgegraeid. 1) 

De omstandigheid dat New York nu de grate mondiale bankier was 
en het jn Fort Knox opgehoopte wereldgoud de dollar 'as good as 
gold' en daarmee tot internationaal geaccepteerde betaal- en dekkings
valuta maakte, gaf de Amerikanen een pracht van een kans om twee 
decennia lang een door importen, militaire uitgaven en politiek
economische ontwikkelingshulp veroorzaakte betalingsbalanstekort 
met papiergeld aan te zuiveren. 
Deze ontwikkelingshulp tenslotte lijkt van buitenaf niet alleen zeer 
grootmoedig, maar levert de nobele donor ook een aantal zeer tast
bare voordelen op. Voor een aantal produkten (bv. graan) krijgt men 
immers een hogere totaalprijs, als men een gedeelte uit de koopkrach
tige markt neemt en om niet aan de hongerige mensheid schenkt. 
Deze hulp is een voortreffelijk Keynesiaans managementinstrument, 
als het erom gaat afzetstokkingen door te priemen en de conjunctuur 
glad te strijken. Via de 'gebonden hulp' kan men de eigen scheepvaart 
stimuleren, koppelverkoop toepassen, bepaalde monopolies aan afzet 
helpen en de 'forward defence ring' van onderontwikkelde satelliet
landen militaire politiek op de been houden. 
Het gevolg van dit alles is natuurlijk wel - en daarmee zijn we bij de 
tweede hoofdthese -, dat er een stabie!e zo goed als onveranderbare 
hierarchie van kapitalistische machten is ontstaan, waarbinnen de 
ontwikkelingslanden zonder socialistische revolutie nooit hun positie 
van underdogs kunnen veranderen. 2) 

Deze steunt vooral op een vastgeroeste internationa!e arbeidsverde!ing, 
waarin de ontwikkelingslanden ten eeuwigen dagen gedoemd blijven 
voedsel, grand en brandstoffen en eventueel eenvoudige industrie
produkten te leveren en het centrum de rest voor zichzelf monopoli
seert. Door concentratie op die delen van de wereldeconomie, die het 
hoogste marginale nut opleveren, groeit de levensstandaard in het 
centrum bovendien sneller clan in de periferie, waardoor bij gelijkblij
vende rangschikking het 'gap' tussen arm en rijk steeds verder toe
neemt. Deze po!ariseringsthese sluit derhalve helemaal bij de reeds 
eerder opgesomde stellingen aan. 

1) Neil H. Jacoby: The Multinational Corporation, geciteerd door 0. Sunkel. 
(1970). blz. lo. 

2) Robin Murray (1971); Bettelheim (1970); Emmanuel (1972); Magdoff (1969). 



Datzelf de geldt voor de theorie van de ongelfjke ruil, die met name door 
Emmanuel nader werd uitgewerkt. Deze bouwt voort op Raul Pre
bisch, die 66k al stelde, dat de terms of trade door systematische 
onderprijzing van de importen en overprijzing van exporten en 
diensten voor de rijke landen steeds gunstiger wordt. Emmanuel 
interpreteert dit marxistisch, z6 dat de arme landen voortdurend meer 
arbeid afstaan, dan ze daarvoor in ruil ontvangen. Het loon in de rijke 
landen wordt immers, behalve door de reproduktiekosten van de 
arbeid (die ook al het nodige voor een hogere scholing, een betere 
gezondheid en hogere arbeidslust insluit) door een moreel element, 
d.w.z. een door vakactie afgedwongen hogere levensstandaard, mede 
bepaald. Tegelijkertijd is in het Westen de monopolievorming bij de 
produktie veel verder voortgeschreden clan in de onderontwikkelde 
landen en kan de staat daar op Keynesiaans/mercantilistische wijze op 
allerlei wijzen het nationale belang bevorderen. Waar echter het histo
risch verworven 'recht' van een arbeidersaristocratie, de reusachtige 
'bargaining power' van het Westerse monopoliekapitaal en de poli
tieke macht van de US en haar partners te zamen in de weegschaal 
gelegd wordt, daar slaat de wijzer van de wereldhandelsprijzen onver
mijdelijk ten voordele van deze laatsten door. 
De prijzen voor wat het Westen bijdraagt komen b6ven de eigenlijke 
evenwichtsprijs te liggen en die voor de prestaties van de arme landen 
er6nder. Het resultaat is onontkoombaareen voortdurende drainage van 
deze gebieden. 1) 

In dit voor de ontwikkelingsgebieden nogal droevige totaalbeeld past 
vervolgens een verwijzing naar de bijna chronisch te noemen beta
lingsbalansmoeil!Jkheden en de daarop gebaseerde verschulding van deze 
land en. 
De nieuwgevoerde ontwikkelingspolitiek daar leidde immers niet tot 
de zo vurig gewenste autarkie, maar slechts tot een verschuiving van 
de importbehoefte van consumptieartikelen naar die voor brand-, 
grand- en hulpstoffen, machines en 'know-how'. Al deze zaken 
moesten in harde valuta betaald warden, evenals de rente en aflossing 
plus winsttransfers voor het ingeschakelde buitenlandse kapitaal, 
het salaris voor de vreemde experts en de bank-, vervoers- en verzeke
ringskosten, die met al deze zaken gepaard gaan. En dit alles in een 
situatie gekenmerkt door een voortdurend verslechterende ruilvoet. 
Het zo ontstane gat op de betalingsbalans werd tot nu toe elk jaar 

1) Een soortgelijke redenering vindt men ook bij de dependencia-auteur Marini 
(1969). 
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weer met nieuwe leningen aangezuiverd, maar omdat er niets gedaan 
kan worden om het effectief te verkleinen, groeit ook elk jaar weer de 
buitenlandse schuld. En dat zodanig, dat voor een aantal van de be
treffende landen het tijdstip nadert waarop of/en 

de jaarlijkse rente en aflossing van de uitstaande schuld groter 
dreigt te worden clan de nieuw te ontvangen 'hulp'; 

- de gehele exportopbrengst alleen nog maar client om de rente en 
aflossing hiervoor te betalen. 

M.a.w. de verschulding aan het centrum wordt z6 erg, dat een econo
misch bankroet van de periferie niet veraf meer Ii j kt. 
Een laatste belangrijke these van de neo-marxisten is tenslotte de 
stelling, dat de basis van alle imperialismemoeilijkheden niet gezocht 
moet worden in de tegenstellingen tussen landen of volken maar in 
een 1vereldw!Jde contradictie tussen kapitaal en arbeid. 
Dit hangt samen met de schaalvergroting in het economische leven, 
die we de laatste decennia te zien kregen. 
Met de opkomst eerst van het internationale bankwezen, maar daarna 
speciaal door de fenomenale groei van de 'multinationals' is de kapi
taalsaccumulatie van nationaal internationaal geworden. 
Het nationale belang der tegenwoordige kleine en middelgrote volks
staten en het geinternationaliseerde kapitaalbelang dekken elkaar 
daardoor niet meer in die mate, als dat nog v66r Wereldoorlog II het 
geval was. De multinationals stellen zich t.a.v. de kleinere nationale 
regeringen opportunistisch op. Zij plukken, waar ze dat kunnen, maar 
geven zo m1n mogelijk terug. Daarbij insisteren zij politiek zoveel 
mogelijk op het tot stand komen van intemationale en multinationale 
economische overeenkomsten, waaruit superstaten als de USA de 
EEG en Japan naar voren komen. De regeringen daarvan treden ver
volgens opnieuw als het uitvoerende comite van het gezamenlijke 
kapitaalbelang in de zgn. 'vrije wereld' op. 
Er ontstaat op deze wijze een mondiale tegenstelling tussen de kapita
listen en hun geallieerden en lakeien en de grote massa van het wer
kende volk ongeacht zijn ras, nationaliteit of woonplaats. 
Tot de eerste groep behoren de managers, technocraten, ambtenaren, 
politici en ook de goed gesalarieerde arbeidersaristocratie, die voor of 
in het belang van de multinationals, waar ook ter wereld als geprivile
gieerde uitbuitersknechten optreden. 
Tot de tweede, de grote massa, die zowel in de zg. 'rijke' als in de 
'arme' landen naast het net vist. Overal waar het internationale be
drijfsleven om zich heen grijpt, ontstaat er immers een dualisme tussen 



bet moderne kapitalisme van de multinationals en het traditionele van 
bet nationale kleinere bedrijfsleven. Dit laatste moet via een lage 
beloning van kapitaal en arbeid in toenemende mate bet surplus ople
veren, waaruit de moderne sector zijn accumulatie financiert. Voor de 
ontwikkelingslanden is deze toestand al een oud verhaal. V oor de 
werkende massa in het centrum is het echter een relatief nieuw per
spectief. Waarmen vroeger de imperialistische oorlogen vocht, belas
ting betaalde en de gevolgen van crises droeg, daar kreeg men in elk 
geval een door nationale grenzen beschermde status van 'arme blan
ken' daarvoor terug. Nu is dat echter voorgoed afgelopen. De staat 
en de natie als versluiering van de wereldpolarisatie van kapitaal en 
arbeid valt weg en de belangen van het wereldproletariaat lopen hoe 
!anger hoe meer synchroon. 
Zoals blijkt stamt het merendeel van deze argumenten als het erop 
aankomt uit het arsenaal gefabriceerd door mensen als Hobson, 
Bauer, Hilferding, Rosa Luxemburg en Lenin. De gelijkenis is -
oppervlakkig gezien - zelfs z6 groot dat men zich zou kunnen afvra
gen of men wel met een wezenlijk stuk nieuwe theorievorming te 
maken heeft. Toch is dit niet helemaal waar, want er wordt door de 
jongere auteurs wel degelijk een zodanig stuk nieuw materiaal in de 
reeds bestaande theorie gei:ncorporeerd, dat bet geheel hierdoor een 
duidelijk anders genuanceerd en meer 'up to date' aanzicht krijgt. 
Dit wordt duidelijk als men de verschilpunten tussen de 'klassieke' en 
de jongere imperialisme interpretaties naar voren haalt. Hiertoe wor
den in de litteratuur o.m. de volgende feiten ten tonele gevoerd: 
1. Op de allereerste plaats is er - zo stelt men - een duidelijke veran

dering in de produktiewijze opgetreden. Waar vroeger de 'pro
duktieve krachten' of de produktietechnieken vooral gebaseerd 
waren op het verwerken van kolen, ijzer en staal, daar verschuiven 
deze nu naar het gebruik van olie, de elektronica en de atoom
energie. De 'produktieverhoudingen' of de economische struc
tuur ondergaan een nieuwe schaalvergroting en warden door het 
optreden van de 'multinationals' internationaal of zelfs mondiaal, 
voor zover het het kapitalistische gedeelte van de wereld betreft. 

2. Waar vroeger de accumulatie via het nationale bankwezen, het 
z.g. 'financierskapitaal' tot stand kwam, daar geschiedt deze nu door 
de eigen winstreservering van de multinationals. 

3. In verband hiermee werkte het oude imperialisme via een aantal 
door eigen bourgeoisieen gemanipuleerde en elkaar berivaliserende 
nationale staten en wordt bet nieuwe in een sfeer van collusie via 
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de superstaten, door een aantal internationale monopolies geleid. 
In de plaats de vroegere verdeeldheid en strijd tussen een aantal 
koloniale mogendheden, bestaat thans slechts een door de Ver
enigde Staten beheerst kapitalistisch wereldsysteem, waarin de 
gehele rest hierarchisch geordend zijn plaats vindt. 

4. Waar men vroeger de periferie tot kolonie maakte, daar zijn deze 
thans formeel vrij en onafhankelijk. 
De zetbazen, welke men in deze gebieden aanhoudt, bestaan nu 
niet meer uit koloniale administrateurs, planters en mijnexploi
tanten, maar uit de lokale ontwikkelingstechnocraten en de 
dochterbedrijven der multinationals. 

5. Terwijl in het vorige stadium de randgebieden alleen als markt en 
als leveranciers van primaire produkten gebruikt werden, daar 
schuift men nu de eenvoudigste en meest arbeidsintensieve delen 
van de industriele produkten naar deze gebieden af. 

2. DE AANV AL V ANUIT DE ZUIDAMERIKAANSE DE
PENDENCIASCHOOL 

Tegelijkertijd en in onderlinge bevruchting met het in het vorige 
hoofdstuk besproken stuk neo-marxistische theorievorming in het 
centrum, komt er in de periferie- en dan met name in Latijns-Amerika
het 'dependenciadenken' op. 1) 

Als verre voorlopers hiervan gelden auteurs als Rod6 en Jose Marti, 
die zich al vroeg respectievelijk in Uruguay en op Cuba tegen de 
infiltratie en overheersing vanuit het centrum verzetten. 2) 

Dichterbij zijn het Prebisch, de ECLA en het merendeel der ideolo
gische protagonisten van het import-substitutie avontuur, alsmede een 
aantal sociologen, dat zich tegen de heersende dualisme-theorie afzet, 
welke het theoretische kader verschaffen, waaruit dit denken op gang 
komt. 
Als meer directe aanleiding fungeert een simultaan en in onderling 
verband optreden van de volgende factoren: 

Het duidelijke mislukken van het import-substitutie experiment 
en het daarmee tegelijkertijd uitgesproken faillietvanhetdesarrol
lismo-paradigma; 

1) Enkele algemene overzichten over deze litteratuur worden gegeven in CEDLA 
(1971); Evers en von Wogau (1973); Hurtienne (1974) en Girvan (1973). 

2) CEDLA, (1971) biz. 4 en 5. 
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De sterk verbreide critiek op het structureel functionalisme en het 
harmoniemodel, die als wezensbestanddelen van dit paradigma 
geinterpreteerd worden; 
De herleving van de imperialismetheorie in een nieuw, neo
marxistisch gewaad; 
Het volwassen worden van de een Zuidamerikaanse tak van sociale 
en economische wetenschappen, die zich in zijn emancipatie
streven tegen de heersende theorievorming in het centrum afzet; 
De behoefte aan een ideologische kristallisatiekern voor de latente 
gevoelens van xenofobie en clan speciaal van 'anti-yanquismo' die 
wijdverbreid op het sub-continent leven; 
De steeds groter wordende ontnuchtering over de resultaten van 
het VN ontwikkelings-decennium en de eigen continentale 
subcontinentale of regionale inspanningen op dit terrein; 
De behoefte aan een niet-expliciet marxistische interpretatie van 
de eigen ellende, die men 66k kon uiten, waar communisme en 
socialisme niet openlijk getolereerd werden. Vooral een vermen
ging van marxistische en nationalistische ideeen kon hier op een 
enorme weerklank, zowel bij een in crisis verkerend rechts als bij 
een steeds sterker opkomend links rekenen. 

a. DE COMMUNIS OPINIO 

De eigenlijke dependenciaschool, of liever dependenciarichting, 
ontstaat tegen het midden der 6oer jaren, als hoe langer hoe meer 
auteurs zich gaan vinden in een gezamenlijke critiek op het heersende 
ontwikkelingsdenken en de van daaruit gevoerde Latijns-Amerikaanse 
groeipolitiek. Van daaruit ontstaat langzaamaan een stuk interpreta
tieve 'communis opinio' over deze twee zaken, die er in grote lijnen als 
volgt uitziet: 
Onhvikkeling en Onderontwikkeling worden volgens de dependencia
auteurs in de heersende ideologie min of meer als opeenvolgende 
phasen in de wereldevolutie gehanteerd. Dit met <lien verstande, dat 
op een bepaald moment West-Europa via de industriele revolutie door 
het traditionele plafond heen stootte en meer ontwikkeld werd, terwijl 
het de gehele rest - als achterlijk of onderontwikkeld - achter zich liet. 
Deze achtergebleven gebieden proberen nu deze achterstand in te 
lopen, door het centrum te imiteren, maar terwijl men met dit accul
turatieproces bezig is, zit men vanzelfsprekend met een dualistische 
maatschappij, waar traditie en moderniteit op elkaar botsen. Naarge
lang het moderne element wint, wordt de onderontwikkeling over-
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wonnen en komt het land tot ontwikkeling. 
W elnu zo stelt men, zowel de chronologische opeenvolging van onderontwik
keling en ontwikkeling als dit hele dualistisme verhaal zijnfundamenteel fout. 
Europa kwam alleen maar en kon ook alleen maar tot (kapitalistische !) 
ontwikkeling komen, eerst door een proces van primitieve koloniale 
accumulatie (waarbij het de periferie via oorlogsschattingen, goud en 
zilverroof, massale verslaving, eenzijdige protectie en een stelsel
matige 'batig slot politiek' van zijn menselijke en natuurlijke hulp
bronnen beroofde) en vervolgens in de vrijhandelsperiode op stelsel
matige wijze elke groei naar industrialisatie in de ontwikkelingslanden 
door een moorddadige concurrentie afsneed. Ontwikkeling van het 
centrum staat daarom gelyk aan onderontwikkeling van de periferie, want de 
eenzijdige transfer van rijkdom, die met directe roof begon, gaat ook 
nu nog, via een dalende ruilvoet gewoon door. Als er in de derde 
wereldlanden al sprake is van ontwikkeling, dan kan die alleen maar 
verstaan worden als een 'ontwikkeling van een onderontwikkeldheid', zoals 
Frank het nogal plastisch uitdrukt. 
Ontwikkeling en onderontwikkeling moeten derhalve gezien worden 
als twee simultaan en in onderling verband optredende facetten van 
een enkel historisch proces: Het ontstaan en de groei van het wereld
kapitalisme. Imperialisme en kapitalisme behoren bij elkaar als de 
twee kanten van een en dezelfde munt. 
Dat dit allemaal zo is, blijkt duidelijk uit de geschiedenis van de relaties 
tussen centrum en periferie. Hoe meer dit centrum ontwikkelt en zich 
als een monoliet opstelt, hoe minder kans er voor een werkelijke 
groei in de randgebieden is. West-Europa, Noord-Amerika en Japan 
konden zich alleen maar aan het Britse juk ontworstelen, omdat de 
Engelse dominantiestructuur toen niet sterk genoeg was. Rusland kon 
slechts de kapitalistische arena verlaten en Zuid-Amerika enige eigen 
industrialisatie bedrijven in een tijd van wereldoorlogen en crises, toen 
het centrum tijdelijk innerlijk verdeeld en verslapt was. 
Waar we nu echter te doen hebben met de reeds besproken 'US 
dominated collusion' is de kans op een werkelijke, eigen ontwikkeling 
zo goed als nihil. Het centrum bepaalt, wat er in en met de satellieten 
gebeurt. Verandert het centrum, clan wordt de periferie daar auto
matisch aan aangepast. Alle 'ontwikkeling' die daar plaatsvindt is 
derhalve een afhankelijke of 'lompenontwikkeling'. 1) 

Ook de duale samenleving en de zgn. spanning tussen traditie en modernisering, 
zoals de officiele doctrine die ziet, bestaat helemaal niet. Vanaf het 
1) Frank (1971). 



moment van de kapitalistische penetratie in de periferie, dringt dit 
kapitalisme d66r tot in de uiterste porien van dat randgebied. Er ont
staat immers ipso facto een metropool-satelliet-structuur, welke via 
een keten van uitgebuite uitbuiters in vele opeenvolgende subcentra 
de hoofdmetropool in New York met de meest achterlijke dorpsge
meenschap of hacienda in het achterland verbindt. Wat Latijns
Amerika betreft, komt dat erop neer, dat er een bondgenootschap van 
locale handelaren, plantagehouders en mijnbezitters met de industrie
len in het centrum tot stand komt. Dit met als hoofdbelang de veel
besproken ongelijke ruil te perpetueren en als hoofdtaak de industria
lisatie en daarmee een werkelijke ontwikkeling van het land en volk als 
zodanig te blokkeren. Waar dit niet helemaal lukt moet deze in elk 
geval geremd of gecontroleerd warden. Van deze overdracht profite
ren natuurlijk in de eerste plaats de Westerse landen, maar thuis in 
Zuid-Amerika ook iedereen, die meehelpt dit drainagesysteem in 
stand te houden: de compradore-bourgeoisie, een aantal primaire 
producenten, een gecorrumpeerde ambtenaren-en politicikliek, plus de 
hierdoor ingeschakelde arbeidersaristocratie. De interne structuur van 
de periferielanden is derhalve niet in progressieve beweging, zoals de 
dualisme-theorie, met haar strijd tussen een liberaal-kapitalistische 
moderne en een traditioneel feodale sector suggereert, maar op de meest 
rigide manier ten voordele van een uitbuitende minderheid gestabili
seerd. Het 'dualisme', voor zover daarover uberhaupt gesproken kan 
warden, is niets anders clan de interne weerspiegeling van de extern 
gemanipuleerde afhankelijkheidsrelatie in de koloniale en halfkolo
niale randgebieden. 
Het desarrollismo-model komt niet tot resultaten, omdat het deze 
fundamentele zaken niet ziet of wil zien1). Het gaat uit van een verkeerde 
opvatting over ontwikkeling, die niet begrijpt, dat we hier met een 
historisch verschijnsel te doen hebben - de groei van het wereld
kapitalisme - waarin zowel het dominante centrum als de afhankelijke 
periferie tegelijkertijd een rol spelen en waarbij de aard en mate van 
onderontwikkeling van een bepaald randgebied bepaald wordt door 
de functie welke dit voor de ontwikkeling van het centrum heeft. Het 
gaat voorbij aan het feit, dater in onze wereld belangentegenstellingen 
bestaan, die voor een groat deel op machtsbasis warden opgelost en 
komt zelfs niet op de idee, dat de waarden, actieprocessen en struc
tuurvormen, welke men uit het w esten importeert, wel eens meer 
functioneel voor de donors, als voor de recipienten kunnen zijn. 
1

) Desarrollo=ontwikkeling, hier bedoeld als neo-Keynesiaanse ontwikkeling. 
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Men beschouwt in zijn foutieve VlSle op het dualisme dingen als 
ontwikkelingsobstakels, die eigenlijk normale en inhaerente onder
delen van het heersende systeem zijn, bijv. de armoede en werkloosheid 
van de gemarginaliseerde massa, de heersende ongelijkheid op elk 
gebied, de stagnatie van de economie in de primaire sector en een 
langzame groei. 
Men wil moderniseren door het opruimen van allerlei traditionele 
groeihindernissen en blijft daardoor steken in het 'Kurieren' aan 
symptomen, terwijl men het wezen van de eigenlijke zaak niet ziet. 
Deze zit in het hecht gestructureerde netwerk van dominantie- en 
afhankelijkheidsrelaties, eerst tussen de rijke en de arme gebieden en 
binnen deze laatste tussen de zelf geexploiteerde zetbazen van het in
ternationale kapitalisme en de uitgezogen bevolkingsmassa's. 
De enige oplossing uit deze impasse loopt via een zelfstandig worden 
van de periferie. Wil men de onderontwikkeling van Latijns-Amerika 
werkelijk opheffen, clan moet men zich aan het systeem onttrekken, dat 
deze heeft geschapen en verder 'ontwikkeld'. Uittreden uit het kapita
listische wereldsysteem en liquidatie, zowel van de externe als van de 
interne dominantie, gelden derhalve als noodzakelijke, maar nog niet 
voldoende voorwaarden voor een werkelijke ontwikkeling. Over hoe 
het allemaal na dit uittreden moet, lopen de meningen sterk uiteen. 
Dat men echter een eigen weg omhoog volgen moet, is iets waarover 
een grote mate van overeenstemming bestaat. 
De in het voorgaande vervatte 'vulnarabilidad' - of kwetsbaarheids- en 
'dependencia' of afhankelijkheidsthese wordt vervolgens met een stroom 
van verbaal en cijfermatig opgevoerd feitenmateriaal gedocumenteerd 
en geillustreerd. 
Economisch gaat men bijv. uitgebreid in op de buitenlandse handel, die 
met of zonder import-substitutiepolitiek, door de afhankelijke positie 
van Latijns-Amerika, tot een ongunstige ruilvoet en daarmee tot 
tekorten op de betalingsbalans en verschulding voeren moet. Vervol
gens laat men zien, hoe door de financiele afhankelijkheid van Zuid
Amerika dit continent met lede ogen moet aanzien, hoe de winsten 
uit zijn primaire sector naar Europa afvloeien, om daar het door de 
derde industriele revolutie en na-oorlogs herstel veroorzaakte invest
mentgap te dichten (de dekapitalisatie-these). W aar men desondanks tot 
enige binnenlandse investering en industrialisatie komt, daar blijkt 
steeds weer, dat het niet de nationale bourgeoisie, maar de beruchte 
'CONTRAS' ('conglomeraciones internacionales' of 'multinationals') 
zijn, die in toenemende mate de binnenlandse markt en de nieuwe 



export beheersen (de thesen over de 'desnacionalizacion' en 'sucursalizacion' 
van de eigen industrie). 
Dit alles heeft heel duidelijk te maken met de verbrokkeldheid of 
'balkanisatie' van het subcontinent in vele miniatuurstaten en het feit, 
dat in elk daarvan het merendeel van de bevolking z6 arm gehouden 
wordt, dat het nauwelijks aan enige consumptie boven die voor het 
barre levensminimum toekomt. Dit leidt natuurnoodzakelijk tot een 
z6 kleine markt, dat de schaalvoordelen van een werkelijke industria
lisatie niet tot stand kunnen komen (de these van de beperkte binnenmarkt). 
Als er derhalve economisch bezien van enige 'modernisatie' sprake is 
clan toch maar zeer beperkt en alleen in een afgeleide en afhankelijke 
zin. 
In sociaal opzicht zet deze trouwens nauwelijks zoden aan de dijk, om
dat de werkloosheid eerder toe- clan afneemt, de inkomensongelijkheid 
grater wordt en de voorzieningen op educatief, medisch en sociaal 
verzekeringsvlak eigenlijk slechter blijken te warden in die landen 
waar wel clan waar niet gei:ndustrialiseerd wordt. 1) 

b. TWEE RICHTINGEN: 

Uitgaande van de boven beschreven communis-opinio over het ont
wikkelingconcept, het dualisme, afhankelijkheid en de noodzaak van 
een eigen zelfstandige aanpak van het groeiprobleem, buiten het 
kapitalistische wereldsysteem om, moet er echter onderscheid ge
maakt warden in twee duidelijk verschillende stromingen binnen het 
dependenciadenken. 
De eerste hiervan wordt gedragen door auteurs als Celso Furtado, 
Helio J aguaribe, Anibal Pinto en Oswaldo Sunkel, die voortbor
durend op het experiment van de nationaal-populistische ontwikke
lingsstaat naar een overwegend nationalistische of regionaal Latijns
amerikaanse ontwikkeling streven. 2) De tweede, met vooral Andre 
Gunder Frank, Teotonio Dos Santos, Rodolfo Stavenhagen, Vasconi, 
Ruy Mauro Marini en P.H. Cardoso· als exponenten, zoekt meer 
aansluiting bij de neo-marxistische imperialismetheorie. 3) 

1) Een beknopte maar zeer goede uiteenzetting van dit alles wordt gegeven in 
CLAT(1972). 

2) Furtado, (1965, 1966, 1969); Jaquaribe (1968, 1969); Pinto (1969, 1971, 1972); 
Sunkel(1966, 1970, 1971, 1972). 

3) Frank (1966, 1969, 1971, 1972); Dos Santos (1968, 1969, 1970); 
Stavenhagen (1965, 1969); Vasconi (1969, 1970); Marini (1969, 1972); 
Cardoso (1967, 1970). 
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Waar groep een de afhankelijkheidsrelatie vooral fenomenologisch 
benadert en als een samenhangende som van externe variabelen, die 
de bewegingsvrijheid van Zuid-Amerika beperken, tracht te operatio
naliseren, daar komt groep twee met een vanuit de periferie gerevi
seerde collusie-variant van de marxistische imperialisme doctrine op 
deproppen. 
Voor de 'burgerlijke' theorie bestaat het voorwerp, dat men bestu
deert vooral uit de asymmetrische interactie tussen centrum en perife
rie, terwijl het bij de marxisten uiteindelijk om een nieuwe interpre
tatie van het kapitalistische proces van toeeigening van meerwaarde 
en het afromen van surplus ten bate van de acumulatie in het centrum 
draait. 
De niet-marxistische auteurs maken vervolgens een duidelijk onder
scheid tussen binnen- en buitenland. Alle interne feiten, structuren en 
omstandigheden worden daarbij meestal als endogene gegevens gehan
teerd, ook al werden deze in het verleden door buitenlandse beinvloe
ding bepaald of veroorzaakt. In de tegenwoordige situatie vormen zij 
echter de basis en het uitgangspunt, zowel voor de vereiste eigen 
vernieuwing, als voor het bepalen van een nieuwe houding naar 
buiten. Bij de Marxisten is er daarentegen geen duidelijke scheiding 
tussen intern en extern. Alles wordt in wezen als 'endogeen' binnen 
het kapitalistische wereldsysteem gezien. De huidige 'interne' struc
tuur van de periferie werd immers al eeuwenlang zodanig met exogene 
invloeden doortrokken, dat hij in zijn gehele opbouw 'geexternali
seerd is'. Men stelt derhalve, dat we hier slechts met een afhankelijk 
randstuk van de kapitalistische wereldstructuur te doen hebben. 
Voor Furtado en de zijnen is het tot ontwikkeling te brengen subject 
de 'natie' of 'het in de staat verenigde volk', waarbij deze begrippen 
bij sommige auteurs een schaalvergroting van de individuele landen 
naar het gehele subcontinent ondergaan. V oar de Marxist is het daar
entegen de grate volksmassa van het proletariaat, die uiteindelijk tot 
emancipatie moet komen. In de internationale klassenstrijd gaat het 
niet langer om staten, naties, volken of rassen, maar om het uitvechten 
van een strijd tussen kapitaal en arbeid. Het initiatief ligt daarbij in 
toenemende mate bij de verarmde en uitgezogen bevolkingsmassa's in 
de periferie: de harde kern van het wereldproletariaat. 
Als 'ontwikkelingsrecept' hoort men in deze hoek clan ook eerst en 
voor alles het woord 'revolutie'. Deze is nodig, omdat de eigen heer
sende klassen en daarmede de diverse regeringen, niets anders clan 
werktuigen in handen van het perifde centrum zijn. De tijd hiervoor is 



om zo te zeggen overrijp. De regerende bourgeoisie verkeert in crisis
stemming, haar ontwikkelingsparadigma is failliet, het Cubaanse 
voorbeeld werkt aanstekelijk, de afgestudeerde intelligentia is voor 
een groat deel werkloos of op vernederende manier ingeschakeld, de 
universiteiten staan geisoleerd van de maatschappij en de studenten 
roepen om revolutie. Omdat het platteland stelselmatig me er arbeid uit
stoot dan de stedelijke industrialisatie kan absorberen, groeit het 
leger van gemarginaliseerden en daardoor het werkelozen- en lompen
proletariaat met de dag. M.a.w. de ketel staat op ontploffen en het 
recept luidt: 'laat maar uit elkaar barsten'. Men twist erover, wie bij 
deze revolutie de voorhoederol client te spelen; de landelijke massa's 
(Frank); het industriele proletariaat (Dos Santos); of 'alle progressieve 
krachten' (Cordova), maar dat ze moet komen, daarover zijn alien het 
eens. Evenals trouwens over het feit, dat deze omwenteling een defi
nitieve breuk met het kapitalistische wereldsysteem client in te houden. 
Aan de andere kant van de ideologische scheidslijn liggen de posities 
wat dit betreft veel minder duidelijk. M.b.t. het vraagstuk van de 
interne omwenteling denkt men veel meer in de richting van een 
revolutie van bovenaf, waarbij vooral aan de soms minder gecompro
mitteerde strijdkrachten een doorslaggevende rol wordt toebedeeld. 
Deze moeten clan intern, zoals bijv. momenteel in Peru een soort 
compromis tussen 'desarrollismo' en 'revolutie' tot stand brengen, dat 
uiteindelijk naar buiten resulteert in een, hetzij autonoom nationale of 
autonoom Latijnsamerikaanse ontwikkelingsweg (Jaguaribe) of het 
tot stand komen van een polycentrisch kapitalisme, waarin ook het 
eigen subcontinent via een 'dependencia negociada' een meer zelf
standige rol kan spelen. (Furtado) 1) 

C. DE IN EERSTE INSTANTIE GELEVERDE RANDKRITIEK 

De critiek op dit neo-Marxistische-en dependencia-denken blijft lange 
tijd ,zowel in Latijns-Amerika zelf, alsook in het aangevallen kapitali
stische centrum oppervlakkig, onsystematisch en vooral 'geraakt' 
defensief. 
Orn de waarheid te zeggen, men weet er niet goed raad mee, omdat 
men zelf begint te geloven, dat de betreffende auteurs voor een groot 
stuk gelijk hebben. Men geeft clan ook toe, dat we hier te doen hebben 

1) Voor een zeer verhelderende uiteenzetting van deze tegenstellingen zie: 
Evers en Wogau (1973). Ben samenvatting hiervan werd gemaakt t.b.v. het 
college 'Politieke Economie en Onderontwikkeling' van Drs. B. Evers aan de 
KH. te Tilburg. 
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met een doorbraak op theoretisch gebied, die potentieel - als expressie 
van een volwassenwordende socio-politieke economie en als katali
sator van het Latijnsamerikaanse emancipatieproces - de houding en 
toekomst van deze landen beslissend kan bei:nvloeden. 
De kans dat dit gebeurt acht men echter klein, omdat de opgesomde 
auteurs eerder een allegaartje van ontgoochelden en ontevredenen lijkt 
te zijn, dan een wetenschappelijke school, die als braintrust voor een 
omwenteling clienen kan. Men verwijt hen een gebrek aan theoreti
sche consensus, begripsmatige vaagheid over de gehanteerde sleutel
concepten, ongeoorloofd eclectisme en een wanhopig tekortschieten, 
als na een korte periode van 'gemakkelijke' ontdekkingen dieper inge
gaan moet worden op de genuanceerde veelheid van feiten en ver
houdingen, die kennelijk met de gelanceerde thesen verband houden. 
Het categorische ja- of neen-karakter hiervan doet werkelijkheids
vreemd aan, evenals de kinderlijk xenofobe anti-Y ankee-houding, die 
het geheel doordrenkt. Door deze laatste wordt de bestaande econo
mische orde voorgesteld als een reusachtige samenzwering van de 
'anderen' tegen 'ons'. 
Ook de vermenging van nationalisme en Marxisme verenigt in wezen 
het onverenigbare. En ofschoon men zo wel op de korte termijn aan
hang wint, blijkt een grote verbreiding nog geen garantie voor de 
kwaliteit van de gegeven interpretatie op te leveren. 
Als laatste grote gemis voert men tenslotte het feit aan, dat de vrijwel 
unanieme verwerping van de beide traditionele groeimodellen niet 
wordt opgevolgd door een even algemeen aanvaard en in de levende 
praktijk werkelijk toepasbaar ontwikkelingsalternatief. 
Al deze en dergelijke verwijten gaan echter - ongeacht hun eventuele 
waarheidsgehalte - gewoonweg aan het echte wezen van de zaak, 
waar het om gaat voorbij. Elke theorie is op de een of andere manier 
de weerspiegeling van een realiteit en juist het feit, dat de dependen
cia-auteurs een aantal rake dingen over deze praktijk weten te zeggen, 
maakt hen voorlopig voor alle randcritiek onaantastbaar. 
Dit wordt pas anders, als in het begin van de zeventigerjaren nieuw 
empirisch bewijsmateriaal op tafel komt en de afhankelijkheidstheo
retici hetzelfde moeten ervaren als wat hun marxistische geestver
wanten al zo vaak overkwam, nl. dat hun 'Nebelbildung des mensch
lichen Gehirns' in feite de afspiegeling van een economische basis was 
die inmiddels al weer een stuk verder is geevolueerd. 



III DE KRITIEK OP DE GELEVERDE KRITIEK EN 
HET OP GANG KOMEN VAN EEN NIEUW STUK 
THEORIEVORMING. 

I. DE DERDE INDUSTRIELE REVOLUTIE ZET D66R 

Vanaf ruwweg I 96 5 treedt er in het ontwikkelde wereldcentrum een 
aantal veranderingen aan de dag, die de veronderstelling ondersteunt, 
dat vanaf dat tijdstip de derde industriele revolutie daar een tweede 
phase ingaat. 
Door een voortschrijdende toepassing van elektronica, mechanisatie 
en automatisatie, eerst in de industrie, maar later oak in landbouw en 
derde sector bereikt men niet alleen een enorme stijging van de over
all produktiviteit, maar ook een grote mate van homogenisatie van de 
produktiewijze in alle bedrijfstakken. M.a.w. waar concentratie op de 
modernste sectoren door het uitblijven van spectaculaire technische 
doorbraken op snel verminderende meeropbrengsten stuit, daar raakt 
ook het toepassingsgebied voor de bovengenoemde vernieuwingen 
in de achtergebleven sectoren langzaam op. 
Dit verschijnsel, dat zich uiteraard al eerder in de USA had voorgedaan 
en daar met een latente crisisvoeligheid een dalende winstvoet, een 
relatief hoge werkloosheid en een langzame economische groei ge
paard ging, kon voorlopig overgecompenseerd worden, doordat men 
beschikte over een enorm 'Eurogat', dat opgevuld moest worden. 
Het oorlogsherstel en een versnelde inhaalmanoeuvre van West
Europa en Japan t.o.v. de Amerikaanse technisch-organisatorische 
voorsprong gaf voldoende armslag aan het Amerikaanse bedrijfsleven 
om 'multinationaal' te worden en overzee de vruchten van deze voor
sprong te plukken. Z6 zelfs, dat het zijn winsten in de primaire sector 
van de ontwikkelingslanden niet langer daar herinvesteerde, maar 
grotendeels naar Europa overbracht. Dit proces nadert nu echter met 
rasse schreden zijn einde. 
Wat we zo juist constateerden voor de Verenigde Staten gebeurt nu 
oak in Europa en Japan. Nu men Amerika langzaam inhaalt, stuit 
men op allerlei grenzen aan de ontwikkeling. De groei is eruit en de 
winstvoet daalt. Men zit er met een verstopte markt, een groeiende 
werkloosheid en een stijgend grondstoffengebrek. En zelfs de heer
sende inflatie en een actief bedreven Keynesiaanse interventiepolitiek 
blijken steeds minder in staat om de groeitraditie van de laatste kwart 
eeuw op gang te houden. 
Onder deze omstandigheden worden echter de zgn. ontwikkelings-



landen, waar nog wel degelijk een groot 'groeigat' om opvulling 
vraagt, zowel voor Amerika als de rest van het ontwikkelde centrum, 
hoe !anger hoe meet interessant en belangrijk. 
Hierbij doet zich nu een omstandigheid voor, die vanaf 1945 voor een 
lange tijd onder de oppervlakte van de gepubliceerde groeicijfers 
verborgen bleef. Met name deze, dat zowel de W esteuropeanen als de 
Japanners de Amerikaanse voorsprong als een ware 'ontwikkelings
uitdaging' zouden opvatten. Het blijkt nu, dat de door de VS zelf 
gestimuleerde inhaalmanoeuvre voor deze volken een economische 
herrijzenis mogelijk heeft gemaakt, die zo geslaagd genoemd mag 
worden, dat ze thans hoe !anger hoe meet een eigen, zelfstandige rol op 
het kapitalistische wereldtoneel gaan spelen. Dat betekent, dat de VS 
er hoe langer hoe minder in slagen Europa en Japan als senior- en 
junior-partners in een door henzelfbeheerst systeem te laten optreden. 
M.a.w. er ontstaat een hoe !anger hoe fellere concurrentie tussen de 
Amerikaanse, Europese en Japanse 'multinationals' metals gevolg dat 
in plaats van de tot nu toe heersende 'samenklitting' opnieuw een 
situatie van kapitalistische concurrentie en rivaliteit is ontstaan. Een 
toestand derhalve, vergelijkbaar met die tijdens de tweede industriele 
revolutie na 1870, toen de opperheerschappij van Albion door een 
aantal subdominante rivalen hoe !anger hoe meer werd aangetast. 
Waar echter in de ontwikkelde landen overal een voorlopige grens 
aan de eigen groei in zicht komt en het monolietkarakter van het 
centrum door de opkomst van nieuwe kapitalistische groeipolen is 
aangetast, daar wordt ook de positie van de periferie opnieuw funda
menteel anders. 
Men heeft namelijk in onderlinge concurrentie in het centrum de ontwik
kelingslanden hoe langer hoe meer nodig ter neutralisering van een 
reeel dreigende daling van de winstvoet. Meer concreet betekent dit, 
dat men zich steeds meet tot de ontwikkelingslanden moet wenden: 
a. V oor het verwerven van een groot aantal schaars wordende of strate

gisch belangryke grand- en hulpstoffen, die voor het op gang houden 
van de eigen bedrijvigheid van essentieel belang zijn. 

b. Voor het verkrygen van relatief goedkope arbeidsinputs in het eigen 
produktieproces, waar de locale arbeid voor het volhouden van 
de concurrentie te duur wordt. Dit komt o.a. tot uiting in de uit
besteding van arbeidsintensieve deelprocessen naar gebieden als 
Hongkong, Singapore of Taiwan, de import van gastarbeid en het 
afstoten van de meest eenvoudige arbeidsintensieve industrie
takken naar de ontwikkelingslanden. 
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c. Voor het uitbuiten van mogelijkheden van kapitaalexport naar 
gebieden waar het marginale rendement hiervan hoger ligt clan 
thuis. Dit komt o.a. tot uiting in het gevecht van de locale doch
termaatschappijen der diverse multinationals ter verovering van 
de autarke binnenmarkten der ontwikkelingslanden. Het opzetten 
daar ter plaatse van fabrieken, die arbeidsintensieve deelprocessen 
van het moederbedrijf thuis uitvoeren is een ander voorbeeld. 

d. Voor de afzet van de gecompliceerde industrieprodukten en de 
resultaten van de 'research and development know-how'. De 
meeste ontwikkelingslanden zijn aan een eigen produktie hiervan 
nog niet toe. Waar thuis echter de afzet hiervan stokt en ook de 
toegepaste Keynesiaanse pump-priming politiek niet voldoende 
werkt, vormen deze industrieel achtergebleven gebieden een 
aantrekkelijke marktaanvulling voor het centrum. 

Empirisch blijkt ondertussen uit het feitenmateriaal, dat ons sinds bet 
einde der zestiger jaren uit de ontwikkelingslanden bereikt, dat zich 
daar een aantal tendensen beginnen af te tekenen, die hoe langer hoe 
meer met de nogal pessimistische conclusies van zowel de neo
marxistische collusie-theorie, als van de dependenciaschool in tegen
spraak komen. 

Zo blijkt bijv., dat gedurende de afgelopen 15 jaar het bruto 
nationale produkt in de arme landen aanmerkelijk sneller toenam 
clan in de kapitalistische industrielanden. V oor een aantal onder 
hen gold dit - ondanks een zeer hoge bevolkingsgroei - ook voor 
het inkomen per hoof d. 1) 

In veel ontwikkelingslanden groeit de industriele sector sterk en 
bereikt in een aantal gevalien in percenten uitgedrukt proporties 
van het BNP en in mindere mate van de arbeidende bevolking, 
welke die van de rijke landen benaderen. Deze groei is in elk geval 
veel sterker dan in de rijke kapitalistische wereld en in een aantal 
gevallen zelfs in ruime mate meer dan voldoende om de bevol
kingsgroei over te compenseren. 2) 

De ruilvoet voor een aantal primaire produkten verandert zoda
nig, dat men sinds ettelijke jaren de these van de ongelijke ruil 
en de voortdurend dalende 'terms of trade' steeds moeilijker kan 
blijven volhouden. 3) 

1) Zie b.v.: OECD (1973), de groeicijfers gepubliceerd in de VN Yearbooks, of 
National Account Statistics, Warren (1973) en Barratt Brown (1974). 

2) Warren(1973). 
3) BarrattBrown(1974). 



De greep welke een aantal ontwikkelingslanden op de eigen 
grand, grand- en brandstoffen krijgt, wordt steeds sterker. 
Z6danig sterk zelfs, dat het langzaam opschuiven van de vreemde 
bemoeiing van de eerste naar de tweede produktiesector beslist 
niet uitsluitend uit de 'pull-factor' van hogere winsten, maar ook 
uit de 'push-factor' van een groeiende kracht en zelfbewustheid 
in de periferie verklaard kan warden. Er zijn trouwens auteurs, die 
op basis van de werking van deze beide factoren in de toekomst 
een geleidelijke afbouw van de neo-imperialistische interventie 
verwachten. 1) 
Dit zou clan moeten gebeuren, eerst door een nationale overname 
van de eenvoudige industrietakken en vervolgens via de geleide
lijke 'isatie' van steeds meet ingewikkelder produktieprocessen, 
tot er tenslotte een toestand zal zijn bereikt, waar het centrum 
eigenlijk alleen nog maar nieuwe 'know-how', in de vorm van 
patenten en technische hulp levert. 2) Hoe dit overigens ook moge 
verlopen, zeker is, dat ook in de industriesector de locale isatie
politiek op een breed front resultaten begint op te leveren. Een 
aantal landen slaagt er immers steeds beter in, om een adequaat 
nationaal kader op te bouwen, waarbinnen via een bewust plan 
de buitenlandse inbreng aan kapitaal en know-how op het eigen 
belang gericht wordt. Dit gebeurt door de bevordering van 'joint 
ventures', locale kapitaal-participatie, het aantrekken van obliga
tie- i.p.v. aandelenkapitaal, het toewijzen van beschermde secto
ren aan de eigen industrielen en het stimuleren van staatsbedrijven. 
Verder door allerlei eisen voor de opleiding en inschakeling van 
nationaal personeel, het gebruiken van de belastingshefboom om 
winsttransfer te voorkomen en ter kanalisatie van de buitenlandse 
investeringen naar die bedrijfstakken, waar zij, hetzij lacunes op de 
binnenmarkt opvullen, hetzij via de export de vreemde valuta 
verdienen, die voor het betalen van de import en het aflossen van 
schulden nodig is. 3) 

Wat dit laatste betreft blijkt trouwens, dat juist die landen, waar 
de juist beschreven isatie-politiek resultaten afwerpt, er ook in 
slagen de vicieuze cirkel van een steeds toenemende verschulding 
te doorbreken. Dit gebeurt enerzijds door de grotere greep op de 
schaarser wordende grond- en hulpstoffen, anderzijds door een 

1) Warren (1973). 
2) 'isatie'-+ b.v. Peruanisatie, Kenyanisatie, Colombianisatie, etc. 
3) Wells (1973); Warren (1973); Barrat Brown (1973) en (1974). 



groeiende export van (66k hoogwaardige) industrieprodukten. 
Dit laatste gaat des te gemakkelijker, naarmate de multinationals, 
welke deze produceren, in het centrum over hun eigen afzetmo
gelij kheden beschikken. 1) 

De grote bottleneck van de beperkte binnenmarkt, waarmee zo
lang als onze ontwikkelingservaring duurt, elk nieuw opkomend 
land te kampen heeft gehad is ook nu nog een ernstige handicap. 
De feiten wijzen echter uit, dat met name Brazilie en Iran over 
deze hindernis heen blijken te komen, enerzijds via een actieve 
exportpromotie (de befaamde 'handmaiden of growth') en ander
zij ds via de vraagstijging, welke met het opkomen van een relatief 
welvarende kapitalisten- en managersklas, alsmede de in hun 
kielzog groeiende ambtenaren- en arbeidersaristocratie gepaard 
gaat. 2) Dat daarbij het relatieve aandeel van de grote massa voor
lopig eerder daalt dan stijgt, wordt onder verwijzing naar zo goed 
als alle ontwikkelingsvoorbeelden, incl. de Sowjet-Unie als een 
voorlopige groeipijn afgedaan. 

Uit al deze en vele soortgelijke tendensen kristalliseert zich gaandeweg 
de - zij het voorzichtige en nog voorlopige conclusie - dat (helemaal tegen
gesteld aan de verwachtingen van de neo-marxistische aanhangers van 
de collusiethesen en de dependenciaschool) althans een aantal ont
wikkelingslanden wel degelijk langs kapitalistiche weg tot econo
mische groei en sociale modernisatie kunnen komen. 
De belangrijkste 'single factor' die hierbij meespeelt is o.i. de groeiende 
rivaliteit, die er in het Westen bij het bereiken van nieuwe grenzen aan 
de groei, onder de kapitalistische grootbedrijven en (super) staten 
uitbreekt. 
Deze geeft de periferie voor het eerst sinds lange tijd een reele kans, 
om bij het verkopen van hun grondstoffen, het aantrekken van kapi
taal en het verkrijgen van 'know-how' Oost tegen West; Europa, de 
VS en Japan en de individuele multinationals tegen elkaar uit te spelen 
en zo de 'margin of manoeuverability' tot stand te brengen, die een 
d66rstoot naar groei mogelijk maakt. 
Dit alles leidt vanaf ruwweg 1972 tot een hernieuwd zelfvertrouwen in een 
aantal ontwikkelingslanden. Men gaat weer op de nationaal-populistische 
toer en niet alleen de regeringen met hun legertje van ontwikkelings
technocraten, maar ook de nationale bourgeoisie en eigenlijk alle 
groepen die in de nieuwe situatie voordeel zien, sluiten de rijen en 

1) Warren (1973); Wells (1973). 
2) Hurtienne (1974); Wells (1973). 



treden met nieuwe moed in het ontwikkelingsstrijdperk. 1) 
lets soortge!ijks doet zich voor bfj de wetenschappe!tJke tbeoretici, die als pro
tagonisten van het kapitalisme als motor van de groei optreden. 
Waar in het academische milieu van ontwikkelingseconomen en 
sociologen lange tijd verbijstering of in elk geval grate verwarring 
had geheerst t.a.v. de geschilderde stagnatie en het vanuit linkse hoek 
daarop geleverde commentaar, daar vat de 'burger' nu oak weer 
nieuwe moed. Dit laatste eigenlijk niet zozeer m.b.t. de structurele 
depressie in het centrum, alswel t.a.v. de kapitalistische groeipotentie 
der ontwikkelingslanden. 2) 

Tegelijkertijd tekent zich in de nieuwere neo-marxistische- en depen
dencia-literatuur een aantal interne controversen af, die op een soort 
crisis in het denken van links over het wezen en verdere verloop van de 
kapitalistische ontwikkeling duiden. 3) 

Alle drie te zamen resulteren deze verschijnselen in 
a. een stroom van meer fundamentele kritiek op het dependenciamodel van de 

structurele afhankelijkheid en de neo-marxistische collusie plus koloni
satie-these; 

b. een nieuw stuk theorievorming waarin we duidelijk een neo-keynesi
aanse en een neo-marxistische dekolonisatievariant kunnen ont
dekken. 

De neo-klassieke interpretatie blijft echter - voor zover we kunnen 
nagaan-duidelijk op haar retour. 

2. DE KRITIEK OP DE KRITIEK 

De genoemde kritiek valt systematisch alle deelstellingen van de 
gezamenlijke collusie- en afhankelijkheidsleer aan. Zo warden onder 
verwijzing naar het reeds gesignaleerde feitenmateriaal de neo-marxis
tische-these over het monolietkarakter van het centrum en de stabiele 
en onveranderlijke hierarchie van uitbuiters en uitgezogenen, over de 
internationale arbeidsverdeling, de ongelijke ruil, kapitaalexport en de 
daaruit volgende drainage van de derde wereld de virtuele noodzaak: 
van een voortschrijdende verschuldiging en technologische afhanke
lijkheid, alsmede het versluierende karakter en de impotentie van de 
1) Met name in landen als Brazilie, Iran, Nigeria en de Z.0.-Aziatische rand-

staten. 
2) B.v. Galbraith, Lilienthal, Berle en Means, Kayser. 
3) Zie b.v. de herleefde belangstelling voor de dekolonisatiethese bij auteurs zoals 

Warren, Lee, Barratt Brown, Hurtienne. 



ontwikkelingshulp en het staatsingrijpen als foutief, onvolledig en 
onbewezen aan de kaak gesteld. 1) 

De dependenciatheorie wordt in haar wezen aangetast als men haar 
verwijt, dat het op de keeper beschouwd eigenlijk niets meer was clan 
een 'bovenbouwse' afspiegeling van een complex van produktie
krachten en verhoudingen, die ondertussen al lang weer een stuk 
verder zijn geevolueerd. Door haar statische, deductief-abstracte en 
daardoor a-historische opstelling interpreteert zij de weerslag op de 
periferie van de kapitalistische overgang van een eerste naar een tweede 
phase van de derde industriele revolutie falikant verkeerd. 2) 

Men komt in dit verband met een stuk vernietigende critiek op een 
aantal centrale thesen, die uitdrukkelijk als vals gekwalificeerd worden, 
met name die over: 

de structurele onmogelijkheid van een kapitalistische ontwikke
ling; 
de overuitbuiting van de periferale arbeidskracht; 
het niet bestaan of de fundamentele zwakte van de locale bour
geoisie; 
de stelselmatige onderschatting van staat en natie als ontwikke
lingsdemiurgen; 
de overdrijving van het exogene aspect in een kapitalistische 
ontwikkeling; 
het superimperialisme van de USA, dat vanuit een hoofdmetro
pool over een keten van gehierarchiseerde satellieten tot aan de 
rand van de periferie doordringt. 3) 

Al deze en vele hiermede verbandhoudende zuster- of dochterstel
lingen gaan gewoon voorbij aan wat eenieder die werkelijk wil kijken 
in een aantal ontwikkelingslanden ziet gebeuren. 

3. DE NIEUWERE THEORIEVORMING 

Met betrekking tot het genoemde stuk nieuwe theorievorming kris
talliseren zich naar onze mening de volgende drie interpretaties uit: 
Vanuit Neo-Klassieke Kring komt, onder verwijzing naar wat er mo
menteel vooral in de Zuid-Oostaziatische randstaten Singapore, 
Hongkong, Taiwan en Zuid-Koreagebeurt, de oude leer weer voor de 

1) Zie met name Cardoso (1973); Warren (1973); Barratt Brown (1973/74); 
Lee (1972); Hurtienne (1974) en Arrigli (1971). 

2) Hurtienne (1974). 
3) Goed samengevat bij Cardoso (1973) en Hurtienne (1974). 
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dag. Wat men daar voorstaat is een duidelijke 'uitwaarts gerichte' 
economische politiek. 1) Dat alles onder het motto: 'zie je wel, we 
hadden ondanks alles op de lange termijn t6chgelijk'.Hetintern vrije 
spel der maatschappelijke krachten leidt in combinatie met een gelibe
raliseerde buitenlandse handel- als vanzelf - tot een zodanig inspelen 
op de eigen comparatieve produktievoordelen, dat hieruit een nieuw 
evenwicht resulteert, waarbij zowel het centrum als de periferie opti
maal profiteert. Waar dat vroeger door concentratie van de ontwik
kelingslanden op land- en mijnbouw gebeurde, daar doet men dat nu 
door het verzorgen van de meet eenvoudige en arbeidsintensieve 
deel-processen van het tot mondiale proporties uitgegroeide indu
striele systeem. 2) 
Volgens de Neo-K~nesianen vergeten de voorstanders van deze ge
dachte echter de harde les van de geschiedenis, dat in alle landen waar 
tot nu toe eenall-round, werkelijke ontwikkeling van de grand kwam 
leiding, protectie en stimulering van de groei werd toegepast. De poli
tiek die men bier voorstaat is vooral, maar niet totaal en onvoorwaar
delijk binnenwaarts gericht. Wil men niet ten eeuwigen dagen in vol
slagen afhankelijkheid als periferiegedeelte in een grater geheel 
warden ingepast, clan is het op de eerste plaats nodig een potentiele 
marktomvang te creeren, waarbinnen een min of meer eigen technische 
en economische ontwikkeling mogelijk is. 3) Waar dat niet binnen de 
nationale grenzen - zoals in Brazilie, Iran, Nigeria of India kan - daar 
moet men zo zo mogelijk tot regionale of zelfs continentale blok
vorming overgaan. 
Maar zelfs voor deze grotere markten blijkt uit de feitelijke situatie, 
dat een volledige autarkie onmogelijk, of in elk geval uit welbegrepen 
eigenbelang ongewenst is. Men aanvaardt derhalve een zekere mate 
van integratie in het kapitalistische wereldsysteem. Maar clan onder 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat men zelf de leiding van het eigen 
ontwikkelingsproces in handen houdt. 
Dit k:in - zo als de recente ervaring van enkele grotere landen leert -
door te profiteren van de moeilijkheden en rivaliteiten die er in het 

1) Voor dit soort beschouwingen zie o.a. de werken van: Friedman M., Balassa 
B., (1973); JohnsonH.; VernonR.; Kalmanov; GreenspanA.; SamuelsonP.A.; 
Chenery H.; MeierG.M. (1973); Dell S. (1973); MyinthH; (1972); Kindleberger 
G.; Streeten P. (1973); Ohlin G. en Malmgreen H. 

2) Norman Mac Rae, geciteerd door G. Meier. (1973). 
3) Voor verschillende variaties op <lit thema: Mahbub ul Hag (1973); 
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centrum blijken te bestaan. Door optimaal gebruik te maken van de 
grondstoffenschaarste en de groeiende concurrentie tussen Oost en 
West, de diverse rijke landen en hun 'multinationals' blijkt het moge
lijk gunstige joint ventures aan te gaan, die de nodige 'know-how' en 
kapitalen leveren, alsmede de buitenlandse markten openen, welke 
voor een effectief industrialisatieproces en liquidatie van de verschul
den nodig zijn. Voorwaarden voor het slagen van deze politiek is 
echter, dat men zelf tegelijkertijd aantrekkelijk voor het buitenlandse 
bedrijfsleven en groat en sterk genoeg blijft om bet binnenstromend 
buitenlandse kapitaal in eerste instantie op de eigen doelen te richten. 
Dit laatste is echter alleen voor enkele grotere landen weggelegd. 
Willen de kleineren het 66k, clan zullen ze - hoe moeilijk en onwaar
schijnlijk dit oak is - tot blokvorming moeten overgaan. De grotere 
bevinden zich echter in een situatie, die qua essentie lijkt op die, waarin 
West-Europa en Japan hun inhaalmanoeuvre uitvoerden. Via een 
verstandige Keynesiaanse politiek moet het vooral tot eigen voordeel -
maar toch ook tot welbegrepen nut van het centrum-mogelijk zijn het 
bestaande 'ontwikkelingsgat' gezamenlijk op te vullen. 
In de marxistische hoek wordt het tenslotte voortdurend meer duidelijk, 
dat men met de monoliet-theorie opnieuw achter de feiten aanhinkt. 
Auteurs zoals Bill Warren, Barratt Brown, Hurtienne, George Lee, 
Cardoso en Bettelheim waarschuwen tegen deze kennelijk foutieve 
interpretatie van de realiteit, die niet alleen tot valse verwachtingen, 
maar - veel erger - 66k tot een verkeerde socialistische aanpak van de 
ontwikkelingspolitiek leiden moet. 
De oude 'dekolonisatie-these', die jarenlang zo goed als dood was, 
begint hier een nieuw !even en het wordt in toenemende mate boeiend, 
om op de voet de worsteling met feiten en tegenstanders te volgen, 
welke deze schrijvers tot een nieuwe meer aangepaste theorievorming 
leidt. 
Volgens Barratt Brown komen de volgende toekomstmogelijkheden 
voor reele consideratie in aanmerking. 1) 

Het eerste meest waarschijnlijke toekomstscenario wordt volgens hem 
gevormd tegen de achtergrond van een voortdurende rivaliteit tussen 
de kapitalistische superstaten onderling en niet te vergeten de Sowjet
Unie en China. De vanuit elk blok opererende multinationals manipu
leren de betreffende regeringen, ter verkrijging van een eigen be
schermd stuk uit de periferie, waar ze hun overschotten aan produk-

1) BarrattBrown(1973-1974). 
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tiekapitaal en 'know-how' kwijt kunnen. Tegelijkertijd leggen zij zo 
beslag op de 'inputs', die ze voor hun functioneren nodig hebben. 
Het is best mogelijk, dat hierbij enige industrialisatie van het rand
gebied plaatsvindt, maar clan toch alleen maar aangemoedigd, ge
controleerd en mede ten voordele van het brok centrum, waar men 
met handen en voeten aan vast zit. 
We hebben hier te doen met een 'dependent en distorted back garden 
development', die ergens het midden houdt tussen de 'development of 
underdevelopment' van Frank en de 'end of imperialism' van Bill 
Warren. 
Ben tweede reele mogelijkheid blijft vervolgens het in het collusie
model beschreven ultra-imperialisme o.l.v. de Verenigde Staten. 
Het lijkt er thans veel op, dat de USA het absolute leiderschap van de 
'vrije wereld' uit zijn handen ziet ontglippen, maar de mogelijkheid 
blijft bestaan dat ze - bijv. door een nieuwe technische doorbraak -
de teugels weer strakker kunnen aanhalen. 
Ben derde, meer utopisch, alternatief ziet hij in een variant van de twee
de mogelijkheid, waarbij het kapitalistische centrum erin slaagt het 
Keynesianisme van het nationale naar het mondiale vlak op te beuren. 
Onder het motto dat het opkomende 'gap in effective demand' net zo 
goed internationaal als nationaal met een 'sociale welfare vraag' 
opgevuld kan warden, maakt men bij dit alternatief de ontwikkelings
hulp tot een levende realiteit. Het betalen van de kosten hiervan zal 
dan de prijs zijn, die men - evenals thuis trouwens - te betalen heeft 
ter voorkoming van een wereldrevolutie. 

4. ENKELE SLOTOPMERKINGEN 

Onze eigen opinie in dit verband is dat Bill Warren kennelijk gelijk 
heeft voor een zeer beperkt aantal landen. Wat hij signaleert, komt in 
doorslaggevende omvang eigenlijk alleen in Brazille en Iran en mis
schien ook, maar clan in mindere mate, in Nigeria en India voor. Als de 
hier op gang gekomen groeitrend doorzet, bestaat er inderdaad de 
kans, dater in de niet al te verre toekomst een aantal nieuwe min of 
meer zelfstandige kapitalistische groeipolen zullen ontstaan. 
Wat er in de Zuid-Oostaziatische randstaten aan industrialisatie van 
de grand komt, past veel meer binnen het eerste scenario van Barratt 
Brown. Het is duidelijk afhankelijke 'backgarden development', 
waarbij men echter de ogen niet mag sluiten voor het feit, dat 66k in 
deze gebieden het inkomen per hoofd en de levensstandaard van de 
bevolking op spectaculaire wijze wordt verhoogd. 
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Zowel de eerste als de tweede groep landen wekken met hun recente 
ervaringen de verwachting, dat de mondiale ontwikkeling bezien als een ontsla
vings- of emancipatieproces na vele decennia eindelijk aan een nieuwe werkelijke 
doorbraak toe is. 
Nadat sinds Japan en een paar dominions eigenlijk binnen bet kapita
listische kamp geen enkel randgebied er meer in slaagde tot de kern
groep van rijke machtige en prestigevolle landen door te dringen, 
wordt nu de stagnatie doorbroken en komt eindelijk 66k weer een 
stuk derde wereld reeel aan bod. 
Welk soort rekenkunde men echter ook toepast, het feit blijft bestaan, 
dat zelfs bij de meest liberale optelling van landen en volken, waar 
deze vrijwording lijkt te lukken, bet bier gaat om een vrij kleine 
minderheid binnen de nu onderontwikkelde periferie. Voor de grate 
massa van de wereldbevolking geldt meer het pessimistische beeld, 
beschreven in de 'collusie en dependencialeer' clan optimistische slot
zin van Bill Warren, dat 'imperialism dies as capitalism grows 1). 
Het is in elk geval te hopen, dat de lange termijn die dit laatste voor 
realisatie nodig heeft, korter moge blijken clan de tijd, die we nog 
hebben v66r het geduld van een eeuwenlang uitgebuite en onder
drukte meerderheid eindelijk opraakt. Het zou wel eens kunnen zijn, 
dat de socialistische weg naar ontwikkeling en dan speciaal de Chine
se variant hierop, voor deze volken de enig mogelijke zal blijken 
uit het moeras van algemene onderontwikkeling, waarin zij zich thans 
bevinden. 
Zij mogen clan - op basis van bet Chinese voorbeeld - stellig geen al 
te grate hoop koesteren op spectaculaire economische groei op de 
korte termijn, maar kunnen in elk geval wel verwachten vooreerst op 
een meer reele manier dan tot nu toe hun lot in eigen hand te nemen. 
En op de tweede plaats, als er clan toch armoe geleden moet warden, 
dat deze een stuk gelijker en eerlijker verdeeld wordt als we dit in de 
meeste derde wereldlanden kunnen aanschouwen. 

1) Warren (1973). 
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