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dus moeten kiezen: voor de traditie van gemeen-
schapswaarden en christelijk-sociaal denken waar
Balkenende zo in thuis is, of voor het individualisti-
sche, minimalistische en gefragmenteerde mens-
beeld van Fortuyn.

Zo leidt de postmoderne benadering van For-
tuyn tot de terugkeer van de moderne ideologische
politiek. Partijen kunnen zich nergens meer achter
verschuilen. De politiek wordt gedwongen terug te
keren naar de kern van haar bestaan.

jet bussemaker 
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en verbonden
aan de afdeling politicologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam

De ondergang van
Het Kapitaal
Met lange passen spoed ik me langs de Amster-
damse grachten naar de Oudezijds. Zwermen
spreeuwen doorklieven de lentelucht. Voor The
Grand staat Wim Derksen te praten met een lid van
het Kabinet Online. Te laat! Hij staat na te praten.
Het door hem voorgezeten Infodrome debat ‘De
Nieuwe Kleren van de Keizer’, waarin de politieke
partijen zich zouden uiten over ‘de informatie-
samenleving’ is al afgelopen. Binnen beland ik
tussen een menigte vlotte babbelaars. Het debat
zelf was wat mat, zegt men. Ik heb dus niet veel ge-
mist en het bier vloeit nog rijkelijk. Voor de PvdA
voerde Dick Benschop het woord. Ik weet niet meer
of ook hij ‘mat’ werd bevonden. Maar als hij dat
was, dan weet ik waarom. 

Net als ik had hij het gehoord! De droom,
ook de Infodrome, is bijna uit. Technologie, ook
informatietechnologie, is slechts een middel.
Een middel dat de aanstaande ondergang van
het kapitalistisch wereldsysteem niet kan afwen-
den. Het einde van de accumulatie is nabij en
dus van het kapitalisme. Laat dat systeem dus
maar los … 

Dit hebben ‘Dick en ik’ net gehoord van
Immanuel Wallerstein. 

Terugslenterend richting Artis hoor ik een ernstig
kijkende jongen tegen een meisje zeggen: ‘Ach ja
die dingen van Descartes, die …’. De rest gaat verlo-
ren in het gedruis van de stad en het gekwetter van
de zwermen spreeuwen. Een gevoel van geluk door-
stroomt mij, gevoed door bier, lentelucht, de Am-
sterdamse straten, de liefde voor de filosofie die de
harten blijkbaar beroert en de wetenschap dat de
macht van het kapitaal bijna gebroken is. Om mijn
auto te bereiken kom ik weer langs ‘De Burcht’, het
eertijds trotse hoofdkwartier van de Algemene Dia-
mantbewerkers Bond. Daar had het plaatsgevon-
den: het symposium met Immanuel Wallerstein.

Het was een genoegen Wallerstein te zien. Bijna
net zo’n groot genoegen als mijn ontmoeting vorig
jaar met Jimmy Carl Black — de drummer van The
Mothers of Invention — in Vlissingen. Want net zoals
ik de Mothers blijf beluisteren, blijf ik Wallerstein
herlezen. Wat is de overeenkomst tussen Frank
Zappa’s drummer en Wallerstein? Beide zijn Ameri-
kaans en gebruiken heel veel noten. Droog en taai?
Welnee! De hele geschiedenis van het kapitalistisch
wereldsysteem trekt, volgens een vaste aanpak,
aan je voorbij. Nooit wordt de vrede van Cateau-
Cambresis dezelfde als je The Modern World System
gelezen hebt. 

Problematisch is het alleen als historisch socio-
logen als Wallerstein zich over de toekomst uitspre-
ken (Zie eerder in dit blad: I. Wallerstein, De wereld
die ons te wachten staat in 32 stellingen en Willem
Minderhout De wereld van Immanuel Wallerstein in
s&d 7/8, 1999). Hij meende drie zaken met zeker-
heid te kunnen voorspellen. Voor de eu is het erop
of eronder. Het is cruciaal dat de Europese conven-
tie erin slaagt Europa structuur en legitimiteit te
geven. De uitbreiding maakt dit een uiterst com-
plex traject, maar de uitkomst van de Conventie zal
bepalen of Europa, naast en tegenover Amerika een
eigen geopolitieke rol kan opeisen. 

Tweede observatie: Argentinië is slechts het eer-
ste voorbeeld van nationale desintegratie, Indo-
nesië zal dra volgen en dan … 

Dit alles zou nog wel binnen het raamwerk van
de wereldsysteemtheorie kunnen vallen, maar er-
aan vooraf ging zijn profetie dat de vs dit jaar Irak
zullen aanvallen, omdat de belangen van de havi-
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ken en de spin doctors van Bush samenvallen. Niet
onmogelijk, maar ik begon mij nu toch af te vragen
waarom Bart Tromp Wallerstein veel hoger inschat
dan Noam Chomsky, de linkse G.B.J. Hiltermann.

Desalniettemin allemaal aardige onderwerpen,
die echter in het niet vallen bij Wallerstein’s obser-
vatie dat binnenkort het kapitalisme niet meer in
staat zal zijn om kapitaal te accumuleren en dus zal
ophouden kapitalisme te zijn.

Daar zaten we dan, vrienden en medewerkers
van de Wiardi Beckman Stichting. Zou het echt
binnenkort over zijn? Jan Breman zag eerder een
terugval in predatory capitalism. Jan Luiten van
Zanden haalde Wallerstein’s observatie aan, dat
‘anti-systemic forces’, als ooit de sociaal-democra-
tie, het systeem altijd juist versterkt hebben en zag
geen bewijs voor de tendentiële daling van de
winstvoet. Ik probeerde voorzichtig Castells en ‘in-
formational capitalism’ aan de orde te stellen (want
ik moest nog naar Infodrome, dacht ik). Enzovoort,
enzovoort. Immanuel bleef onverbiddelijk: the
game will soon be over. De managerial revolution
en — zoals Paul de Beer opmerkte — de verre-
gaande vermaatschappelijking van het aandeel-
houderschap via onder meer de pensioenfondsen,
blijken in de ogen van Wallerstein van onderge-
schikt belang. Al snel ontspint zich een woorden-
spel dat er op neer komt dat die vorm van kapita-
lisme die het kapitalisme overleeft daarom dus
geen kapitalisme kan zijn. 

Een verloren middag dus? Geenszins! Er werd op
het scherpst van de snede gediscussieerd. Dick
Benschop constateerde dat in de huidige wereld ie-
dereen bang is van iedereen. Het Westen is bang
voor concurrentie van de lage lonen landen en van
het terrorisme, de rest van de wereld is bang van
het Amerikaans militair potentieel, de westerse be-
drijven zijn bang door elkaar opgekocht te worden
en de migratie zorgt voor angst onder de oorspron-
kelijke bevolking en — van de weeromstuit — on-
der de migranten.

Wallerstein’s observatie dat ‘de toestand in de
wereld’ leidt tot frustratie en verwarring en dus tot
een populistische reactie leek iedereen te delen.
Vrolijk werd men er niet van, behalve misschien
‘Pim-vorser’ Erik van Ree. 

En ik. Ik schudde de herinneringen aan het sym-
posium van me af en liep heerlijk verder door de
lentelucht langs Artis. Een ooievaar cirkelde vlak
boven mijn hoofd. Geluk!

willem minderhout
Business consultant Atos Origin

PS: Immanuel Wallerstein verbleef enige tijd in het
nias te Wassenaar om aan The Modern World System
Vol. IV te schrijven. Het is nog niet af, maar: kopen
en lezen! Veel van zijn essays zijn te verkrijgen op
www.binghamton.edu/fbc/

Waarom Pim? 
Het is een misverstand om te denken dat Fortuyn
en zijn achterban zomaar uit het niets het toneel
zijn opgeklommen. Fortuyn is tenminste al tien jaar
lang bezig met het stap voor stap opbouwen van
politieke steun voor zijn coup op het Nederlandse
bestel. Via zijn ontelbare columns in Elsevier — bij
de ‘gevestigde’ opinionleaders ten onrechte nooit
echt serieus genomen, terwijl we het hier wel over
het grootste en meest succesvolle weekblad van
Nederland hebben —; via het publieke debatcir-
cuit; als ‘goeroe-professor Pim’ elke zondagoch-
tend in Harry Mens’ TV-programma Business Class;
en in het betaalde lezingencircuit, voornamelijk in
mkb-ondernemerskringen, als gevierd jubileumre-
denaar bij winkeliers- en branche-organisaties.

Verder is daar nog zijn lange, gefrustreerde
mars door de traditionele partijen. Eerst de PvdA.
Hij was in de jaren tachtig actief in het denkerscir-
cuit van de Wiardi Beckman Stichting, en schreef
beschouwingen, godzijdank voor mijn tijd, in dit
tijdschrift. Vervolgens kwamen daar vergaande
contacten met het cda voor in de plaats. Met name
met Jaap de Hoop Scheffer en Hans Hillen. Sommi-
gen zoeken in Pims bezoeken aan de darkroom van
de christen-democratie de reden waarom ook
het cda onder Balkenende zich zo vleierig tegen-
over Fortuyn opstelt. Het koestert zijn opportu-
nistisch verbond met de anti-gereformeerde
en anti-monarchistische Fortuyn tegen ‘de puin-
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