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Had Stalin toch gelijk? Volgens 
Jean-Franr;:ois Kahn - tegenwoor
dig hoofdredacteur van Frank
rijk's eigenzinnige, maar succes
volle opinieweekblad Marianne -

bewijzen onze jaren '90 dat er 
geen tussenweg bestaat tussen 
hardvochtig communisme en on
vervalst kapitalisme. In Rusland 
beheerst de maffia de markt en is, 
overal waar communisten succes
vol campagne voeren, Stalin de 
enige Sovjet-leider wiens beelte
nis nog bezielt. Maar heeft West
Europa dan niet een halve eeuw 
lang allerwegen de sociaal-demo
cratie aan het werk gezien? Dit 
kwam enkel, aldus Kahn, doordat 
zij van de kant van het kapitalisme 
tijdelijk het Keynesiaanse koop
krachtmodel als een speeltje kreeg 
toegeworpen, zuJks om het nog 
rodere gevaar uit Moskou te be
zweren . 

Steeds verwees men in hetWes
ten, gedurende de Koude Oorlog, 
naar de ongelijkheid in de Sovjet
Unie en stelde daarbij vergeleken 
de lonen, sociale zekerheid en vak
bondsrechten van zelfs Amerika 
ten voorbeeld. Maar niet zodra 
was het 'reele socialisme' in elkaar 

gezakt of de maatstaven gingen -
ook op het Europese vasteland -
verschuiven . Flexibilisering, be
knotting van de vakbeweging, gro
tere inkomensverschillen, privati
sering en aantasting van de verzor
gingsstaat werden als vanouds tot 
standaard verheven. Socialisme 
met een menselijk gezicht kan, 
kortom, nergens spontaan ge
dijen. Stalin had geen paranoia 
nodig om dit in te zien. En in het 
Westen kregen sociaal-democra
ten aileen hun kans in de rol van 
nuttige idioten van het kapita
lisme. 

Meer dan een halve eeuw lang 
leek zodoende het kapitalisme de 
voorspellingen van Marx te logen
straffen, maar nu is het die weer 
volop aan het bevestigen. Het he
le anti-communistische discours 
voorheen was, in de woorden van 
Kahn, een kolossale oplichting. 
Zogenaamd was het ergste aan het 
'reele socialisme' niet zijn econo
rnische dirigisme en sociale col
lectivisme, maar het ontbreken 
van plurale democratie. De aap is 
intussen uit de mouw. Zie hoe op 
slinkse wijze de vrije markt is op
genomen in nieuwe definities van 
democratie en mensenrechten, zie 
ook de vrijages met een totalitair 
China op weg naar het kapita
lisme, het ruime begrip voor 
Jeltsins bestorrning van het linkse 
(zogenaamd conservatieve) par
lement, en de vlotte berusting in 
een Russische maffia die haar poli
tiek op de markt koopt. Alles is 
beter dan sociaal-democratisch 
reforrnisme en dan verlate sporen 
van keynesianisme. Dat de massa 
in vrijwel heel Oost-Europa vindt 
dat ze er op achteruit is gegaan na 
de val van het oude regime doet er 
niet meer toe. Zelfs Italiaanse 
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communisten durven er niet meer 
voor te pleiten het kapitalisme van 
binnenuit te socialiseren. Van het 
communisme is in Oost-Europa 
tenminste nog de aspiratie over, 
van het reformisme rest ons niets. 
De revolutionaire gedachte is be
ter intact gebleven dan de gradu
alistische. 

Geen orthodox communist 
Voor aile zekerheid: Kahn is een 
onverdachte democraat, radicaal 
maar liberaal. Hij hekelt slechts de 
verregaande unanimiteit binnen 
en tussen grote partijen in het 
Westen: de uit democratisch oog
punt verwenste pensee unique. Op 
zijn eigen tegendraadse manier 
vestigt hij er de aandacht op dat zo 
weinigen zich afvragen waarom 
bet communisme in het Oosten 
meer aanhang he eft overgehouden 
dan het democratisch socialisme 
in bet Westen. Met name aile pro
feten die jarenlang beweerden dat 
bet eerstgenoemde aileen leefde 
bij de gratie van totalitaire dwang, 
zouden zich moeten verbazen dat 
nu naar verhouding tweemaal zo
veel Russen als na de Oktoberre
volutie voor haar erfenis stem
men, en dit dan nog zonder be
boorlijke toegang tot de massame
dia. Wie steeds voorspelde dat de 
sociaal-democratie pas goed uit de 
verfkon komen wanneer eenmaal 
bet communisme zou zijn versla
gen client, aldus Kahn, minstens 
uit te zien naar een verklaring voor 
wat zich werkelijk voltrok. In dit 
verband noemt hij natuurlijk ook 
jean-Fran9ois Revel, ooit onver
saagd bestrijder van communisten 
en vooral van hun gladde meelo
pers. Die werpt, in zijn vorig jaar 
verschenen memoires van bijna 
achthonderd bladzijden, een te-
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rugblik op van alles en nog wat, 
trouwens vooral op rellen in de 
journalistiek, maar niet op een 
aantal van zijn eigen politieke 
hoofdthesen uit de Koude Oor
log. ' Zoals dat het ware socialisme 
aileen wortel kan schieten binnen 
het kapitalisme. 2 En dat het kapi
talisme op het communisme voor 
heeft dater niemand aan de touw
tjes trekt. 3 Overigens gebiedt de 
eerlijkheid te meld en dat Revel nu 
wei regelmatig, onder meer in zijn 
colunms in jeune Afrique, betoogt 
dat Rusland niet zozeer gebukt 
gaat onder kapitalisme, als wei 
onder de nasleep van het commu
nisme (de vernietiging van een 
onafhankelijke civiele maatschap
pij).4 

Eens grondvestte Bernstein het 
reformisme met de leus: het doe! 
is niets, de beweging is alles. Nu is 
er, aldus Kahn, zelfs geen bewe
ging meer. Want na de verdwijning 
van het 'reele socialisme' he eft het 
kapitalisme zijn sociaal-liberale 
gewaad, waarin het zich sinds de 
jaren '3 o hulde, weer afgelegd en 
zijn oude rol hernomen. 

Stalin had voorzien dat het 
Leninisme zonder terreur niet 
levensvatbaar was en dat de voor
standers van een slechts virtueel 
communisme met een menselijk 
gezicht dus zijn gevaarlijkste 
vijanden waren. Hij voelde boven
dien aan dat de massa hem niet 
euvel zou duiden wanneer hij 
huishield onder het revolutionaire 
kader; het volk zag immers uit 
naar wraak voor aile over zijn rug 
uitgevoerde experimenten. Ten 
tijde van Stalins zuiveringen be
weerde men in het Westen dat de 
dictator spoken zag, in plaats van 
te erkennen dat de complotten 
wei degelijk hun goede reden had-

den, maar aileen niet zo barbaars 
hadden mogen worden afgestraft. 
De genadeslag voor het stalinisme 
kwam nadien inderdaad, van 
Chroestjow tot Jeltsin, vanuit de 
partij zelf. 

Conclusie van een relaas dat 
naar Franse trant uiteraard met tal 
van parallellen uit de vaderlandse 
geschiedenis is opgetuigd: waar 
linkse ideeen niet met harde hand 
worden doorgevoerd, wint het ka
pitalisme op aile fronten. 

Antropoloaisch perspectiif 
Een andere benadering kiest de 
socioloog en antropoloog Emma
nuel Todd in zijn tillusion econo
mique. Deze maakte voorheen 
a! naam met een reeks werken 
waarin hij tegengestelde hou
dingen tegenover kwesties als 
immigratie, onderwijsbeleid en 
sociaal-economische politiek te
rugvoert op verschillen in antro
pologisch model tussen cultuur
kringen, Ianden en subnationale 
regia's. Deze verschillen leest hij 
af uit oude erf- en familierechte
lijke patronen (a! dan niet zelfstan
digheid van volwassen kinderen 
tegenover ouders, wei of geen 
gelijkheid tussen broers (en zus
ters), en endogamie versus exoga
mie). Een en ander leidt dan tot 
onderscheid in opvatting over 
gezag, openheid en saamhorig
heid. Met deze theorieen hielp hij 
in 1995 Chirac aan een succesrijk 
afgesloten verkiezingscampagne, 
een zege die hij dan ook als enige 
had voorspeld toen Balladur nog 
hoog te paard zat. s 

De heersende pensee unique ten 
koste van sociaal-democratisch 
gedachtegoed verklaart Todd uit 
dezelfde antropologische achter
gronden, of liever gezegd: een 



noodlottige vermenging daarvan. 
Voor hem volgt de nieuwe unani
miteit niet zonder meer uit kapita
listisch marktdenken, omdat im
mers de oorsprong ervan juist ligt 
buiten de economie. Het gelijk
heidsdenken wordt niet onder
mijnd door vrij verkeer van 
goederen en kapitaal of door stabi
liteitscriteria met het oog op 
Europese muntunificatie. Het is 
andersom: de hang naar ongelijk
heid stond voorop. En de econo
mische dwaasheid werd op de 
koop toe genomen. Eenzijdige 
nadruk op verlaging van produc
tiekosten en op inkrimping van 
overheidsbudgetten heeft immers 
aileen zin voor Ianden die het 
vooral moeten hebben van ex
port, uit hoofde van een kleine 
thuismarkt of, zoals Duitsland en 
Japan, van een keuze voor een 
industrieel handelsoverschot, me
de dank zij een spontane voorkeur 
bij de consument voor producten 
van eigen bodem. Wanneer echter 
allen tegelijk de vraagzijde gaan af
knijpen raakt iedereen in de put. 

Todd blijft dus Keynesiaan, 
maar meent dat de Verenigde Sta
ten, hoewel ze Keynes hebben 
afgezworen, hem in feite nog val
gen. Namelijk door de kracht van 
hun economie af te meten aan een 
bruto binnenlands product, waar
van de slechts virtuele groei zit in 
economisch improductieve dien
sten, zoals bejaardenzorg, particu
liere bewaking en advocatuur. AI
leen de binnenlandse vraag wordt 
daar beter van. De zogenaamde 
anti-Keynesianen hebben het kind 
weggegooid, doch het badwater 
behouden, aldus Todd. 

De Europese Unie lijdt niet 
onder het kapitalisme, maar onder 
een ongelukkige combinatie van 

s&..o 12 1998 

BO EKEN 

twee tegengestelde antropolo
gische patronen: enerzijds het 
monetaire gezagsmodel en ander
zijds de vrije markt in handel en 
kapitaalverkeer. Hier vloeien in 
hoofdzaak twee uiteenlopende 
soorten van kapitalisme met hun 
oude wortels in het gewoonte
recht ( collectieve binding versus 
individualistische vrijheid) ineen: 
respectievelijk het Duitse stra
mien, samenvallend met dat van 
de Franse randprovincies beli
chaamd in lied en als Delors, en het 
Angelsaksische, dat zich geogra
fisch voortzet in heel Midden
Frankrijk. 

De officiele afwijzing van 
Keynes en de afbraak van econo
mische grenzen hangen, aldus 
Todd, ten nauwste samen. Nu wat 
hoger opgeleiden een meerder
heid in de bevolking vormen, grij
pen zij hun kans af te komen van 
het idee van een solidaire ge
meenschap met haar Keynesiaanse 
inkomensoverdrachten. Econo
misch gezien echter is de terug
keer naar Say's wet van de automa
tische afzet niet anders dan achter
lijk. Wanneer staten aileen nog 
dienen als kader voor neerwaartse 
beleidsconcurrentie, krijgt ieder 
onherroepelijk de trekken thuis in 
de vorm van werkloosheid, col
lectieve verarming en vroeg oflaat 
de sociale uitbarsting. In Duitsland 
ontbreekt voor deze laatste, ge
zien het lage geboortecijfer, wel
licht het menselijk potentieel. 
In het Britse - en door de Ver
enigde Staten grotendeels overge
nomen- antropologische patroon 
wordt ongelijkheid zonder mor
ren geaccepteerd: de armere helft 
van Amerika verschijnt zelfs niet 
meer aan de stembus en trekt 
zich zo terug uit het burgerschap. 

Maar in het grootste deel van 
Frankrijk zal de groeiende onge
lijkheid niet lang meer worden ge
slikt. 

Destijds ontwaarde Marx het 
klassendenken in Frankrijk; hij 
dacht ten onrechte dat dit in het 
industrialiserende Engeland net 
zo bestond en daar dan voor revo
lutie zou zorgen. Nu leidt men 
omgekeerd uit de arbeidsrust in 
Engeland en Amerika af dat het li
berale model ook in een land als 
Frankrijk wel stand zal houden. In 
beide gevallen is het verschil in 
antropologische voedingsbodem 
veronachtzaamd. 

Duitse bevolkingssroei stagneert 
De hele 'globalisering' is een mise 
en scene door de elite. Een univer
sele homo economicus bestaat niet. 
Maastricht leek aanvankelijk be
doeld om het goede van beide 
antropologische modellen te ver
enigen: een nieuwe solidariteit op 
groter schaal dan de natie ('ge
lijkheid' binnen een groot 'familie
verband'). In feite heeft het de 
nadelen van beide gecombineerd: 
politiek autoritair, maar sociaal 
zorgeloos. En dat terwijl voor het 
inkaderen van een groter Duits
land de formule van Maastricht 
niet eens nodig was. Want door het 
lagere geboortecijfer aan gene 
zijde van de Rijn worden er tegen
woordig evenveel Fransen als 
Duitsers geboren. (Of dit evenwel 
ook zo blijft na invoering van vlot
tere naturalisatie van minderheden 
door de coalitie van s Po en Groe
n en valt overigens nog te bezien.) 

Eigenlijk vindt Todd de bena
ming kapitalisme voor de mecha
nismen van de nieuwe bovenlaag 
nog te veel eer. Hij ziet aileen nog 
een drang tot persoonlijke ver-
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rijking die ver uitgaat hoven de 
drijfveer van een door het econo
misch liberalisme verondersteld 
eigenbelang, laat staan dat nog een 
verband zou bestaan met zorg 
voor het eigen nageslacht en dus 
met een voor het oude kapitalisme 
kenmerkend geloof in de toe
komst. Na het verval van collec
tieve banden via ideologie, gods
dienst , klassenbewustzijn, staat en 
nationaal gevoel rest nu aileen nog 
het najagen van ongelijkheid als 
een dolzinnig doel in zichzelf. 

Zijn de boeken van Kahn en 
Todd aileen te zien als intellectu
ele hoogstandjes? Het bezwaar van 
eerstgenoemde is dat hij wei erg 
veel over een kam scheert en over 
de tweede kan men nazeggen wat 
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een Franse theoloog eens van Tho
mas van Aquino zei: ' II n'ignore 
pas assez'. Zo is op het moment 
van schrijven van deze recensie 
nog onduidelijk wie straks in 
Duitsland aan het langste eind gaat 
trekken, Schroder en Duisenberg 
of Lafontaine. Moeten we die 
strijd duiden in termen van inter
nationaal kapitalisme versus Saar
lands gewoonterecht? Maar toch. 
Ook al zouden beide auteurs zon
digen door overdrijving dan blij
ven hun boeken een welkom me
'dicijn tegen de waan van de dag in 
economie en politiek. 

SAM ROZEMOND 

Verbonden aan lnstituut 

'Clingendael' 

Noten 
1. Jean-Frans;ois Revel, Memoires -
Le voleur dans Ia maison vide (Pion 1998). 
2 . La tentation totalitaire 
(Laffont 1976), p.us. 
3. Comment les democraties finissent 
(Grasset 1983), p. 31s. 
4 · Laatstelijk in afleveringen 1 96 s 
en 1968 van het blad in september 
1998. 
s. Todd verklaart, evenals in eerdere 
werken, verkiezingsresultaten en 
bijvoorbeeld ook de uitslagen bij het 
Franse referendum over Maastricht aan 
de hand van nauwkeurige antropo
logische landkaarten. Een kenmerkende 
zin is ditmaal: 'Sans cette heterogeneite, 
Ia France n ' aurait jamais pu etre 
simultanement individualiste et 
disciplinee, travailleuse et hedoniste, 
croyante et athee, republicaine en 
monarchiste, fille ainee de Rome et 
de Moscou.' 
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ILLUSIES VAN DEN UYL? 
De spreiding van kennis, macht en inkomen 
(isbn 90 5589 122 3; 136 pag.; gei:llustreerd; fl. 32,50) 

Het kabinet Den Uyl kondigde in mei 1973 een ingrijpende 
hervorming van de samenleving aan, samengevat in de leuze: 
'Spreiding van kennis, macht en inkomen'. 
Nu vijfentwintig jaar later gaan een aantal wetenschappers uit 
diverse disciplines en een vijftal voormalige bewindslieden 
en parlementariers na hoe het kabinet destijds deze idealen 
vorm probeerde te geven en welke problemen het daarbij 
ontmoette. 

Het boek is rijk gei1lustreerd met foto's uit de omvangrijke 
collectie van bet !nternationaal!nstituut voor Sociale 
Geschiedenis (JJSG). 


