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het christen-democratische ver
zorgingsstaatmodel hoeft niet 
zonder meer de val van de chris
ten-democratie te betekenen. 
Als de Nederlandse verzorgings
staat zich kan aanpassen, waarom 
zou de christen-democratie dat 
nietkunnen? 

In het Iicht van de huidige 
economische en sociale ontwik
kelingen is het goed voorstelbaar 
dat voor een gematigde 'anti
moderne' partij voldoende elec
torale steun aanwezig is en vol
doende machtspolitieke kansen 
zijn. Vee! hangt af van de concur
rentie van andere partijen, van 
het leiderschap en het program . 
In 1 9 9 4 was het met deze drie 
slecht gesteld: de concurrentie 
was moordend, het leiderschap 
zwak, het program vee! te 'libe
raal'. Maar dat betekent geens
zins dat het c D A zich niet kan 
herstellen. 

Oat de traditionele positie van 

Het bijzondere 
kapitalisme van India 

Jan Pronk bespreekt: 

Jan Breman, Footloose Labour, Workina in 

India 's lriformal Economy, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1 9 9 6 

Jan Breman is een van Ne
derlands meest vooraanstaande 
onderzoekers van processen van 
sociaal-econornische ontwikke
ling. Gedurende ruim dertig jaar 
heeft hij de economische diversi
ficatie van een bepaalde regio in 
West India onderzocht (het 
Zuiden van de Staat Gujarat, 
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politieke partijen van verschillen
de kanten is ondermijnd, is een 

juiste constatering. In 1 9 9 3 
maakte Van Kersbergen voor de 
post-verzuilingspartij o 6 6 nog 
een uitzondering;8 dat zou hij nu 
vast niet meer doen . Een nadere 
verkenning van wat er aan de 
hand is en vooral in welke rich
ting het partijensysteem zich zal 
gaan bewegen, gaat het kader van 
deze bespreking te buiten. In 
ieder geval, zo dunkt me, hangt 
ook hier veel af van het aanpas
sings- en innovatievermogen van 
politieke partijen zelf. 

FRANS BECKER 

adjunct-directeur van de WBS 

Noten 
1. • Woord vooraf, in H.J . van de 
Streek e.a. (red.), Christelijke politiek en 
democratie, 's-Gravenhage 1 9 9 5. 
2. Kees van Kersbergen, Contemporary 
Christian Democracy and the Demise '![the 

rond de stad Surat, gelegen onge
veer halverwege Bombay en 
Ahmadabad). Het begon met 
langdurig veldwerk in enkele 
dorpen, waarheen hij later regel
matig terugkeerde. Het werd 
gevolgd door talrijke bezoeken 
aan de regio en een intensieve 
samenwerking met Indiase we
tenschappers. Het resultaat is een 
indrukwekkende reeks studies 
waarin de fascinerende verande
ringen in dit deel van India zijn 
beschreven en geanalyseerd. 
Footloose Labour is de jongste 
publicatie in deze reeks. 

De econornische veranderin
gen in Gujarat resulteerden in 

Politics of Mediation, paper prepared for 
the conference on 'The politics and poli
tical economy of contemporary capita
lism ' , Berlin, May 1 9 9 5, p. 1 2 . 
3. V gl. ook Kees van Kersbergen, 
"Socialisme, sociaal -dernocratie en het 
Den Uyl-socialisme. De Nederlandse 
sociaal-democratie en het denken over 
de verzorgmgsstaat", in: Jet Bussemaker 
e.a., Verzoroinasstaat tussen individualisme 
en solidariteit, Wiardi Beckman Stichting, 
Amsterdam 1 9 9 4 . 

4· Aldaar, P·3 7. 
s. Anton Hemerijck/Kees van 
Kersbergen, "A Miraculous Model? 
Explaining the New Politics of the 
W elfare State in the Netherlands", in : 
Acta Politico, vol. 3 2 , autumn 1 9 9 7 , 

pp. 2 7 7- 2 7 8. 
6. Kees van Kersbergen/Hans-Martien 
ten Napel, "Macht, impact en perspec
tief van de Nederlandse christen-demo
cratic", in: Kees van Kersbergen e.a. 
(red.), Geloven in macht; de christen-demo
cratie in Nederland, Amsterdam 1 9 9 3 . 
7· Jean Tilly, ''Partijvoorkeur , partijcon
currentie en stemgedrag', in: J.J.M . van 
Holsteyn en B. Niemi:iller (red.), De 
Nederlandse kiezer 1 9 9 4 , Lei den 1 9 9 5, 
p. 2 4 6 . Zie ook in dezelfde bundel : 
Rudy Andeweg, 'Afscheid van de ver
zuiling' . 
8. Van Kersbergen/ Ten Napel, p .2 5 1. 

industrialisatie en verstedelij
king. Breman beschrijft hoe de 
agrarische werkgelegenheid in 
betekenis afnam en migratie een 
steeds belangrijker bron van 
bestaan werd. In tal van Ianden 
leidde dit tot een omvangrijke 
ongeorganiseerde, wettelijk niet 
geregelde informele sector in de 
uitdijende steden, in de vorm van 
een groot aantal een-persoons
en micro-bedrijfjes van kleine 
'zelfstandigen'. De opkomst van 
de informele sector is door veel 
ontwikkelingseconomen toege
juicht, omdat men deze zag als de 
enige mogelijkheid voor de 
betrokkenen om zich werk en 
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inkomen te verschaffen. Boven
dien wordt arbeid in de informe
le sector vaak gezien als een 
noodzakelijk tussenstadium: 
snelle formalisering van arbeids
relaties in de moderne indus
trieen zou deze weinig flexibel 
maken en uiteindelijk tot verlies 
aan werkgelegenheid leiden. 
Ook de W ereldbank gaat hiervan 
uit in haar World Development 

Report 1 9 9 t;. Hierin wordt 
ondermeer geschetst hoe boeren 
die het platteland verlaten eerst 
loon-arbeiders worden in de ste
delijke informele sector, wat 
geld verdienen, zich nieuwe 
vaardigheden eigen maken en 
vervolgens een eigen bedrijfje 
opzetten. Zo is het niet gegaan in 
Gujarat. "During my research in 
the milieu of the working poor, I 
have seldom encountered this 
trajectory to a happy life", schrijft 
Breman, en hij prikt vervolgens 
een aantal mode-wijsheden door. 
Een daarvan betreft de veronder
stelling dat de informele sector 
stedelijk is. Een tweede dat deze 
vooral bestaat uit zelfstandige in 
plaats van loon-arbeid. Breman 
stelt hiertegenover dat ook op 
het platteland steeds meer werk 
wordt gevonden in niet-agrari
sche sectoren. Daarbinnen schat 
hij de informele arbeid als per
centage van de totale werkgele
genheid zelfs nog hoger dan in de 
steden. Daarnaast blijkt dat het
geen zich laat aanzien als zelfstan
dige arbeid vaak verborgen loon
arbeid is. Op basis van eigen 
onderzoek in Zuid-Gujarat schat 
Breman de omvang van de onge
regelde dag-loonarbeid in de 
informele economie op 4 o- 4 5 
procent van de totale werkgele
genheid, het grootste segment 
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van de werkende bevolking. 
De migratie die hiermee 

gepaard gaat is zeer divers. Zij 
vindt plaats zowel op het platte
land zelf als naar de steden, op 
korte dan wei zeer verre afstand, 
voor kortere en langere tijd, 
deels seizoengebonden. Het ver
schijnsel deed zich in Gujarat ook 
in de laat-koloniale periode voor 
doch nam daarna sterk toe, zowel 
tengevolge van de industrialisatie 
als van de betere transportmoge
lijkheden. Breman heeft deze 
migratie intensief onderzocht, 
niet alleen aan de hand van offi
ciele statistieken (die in India 
beter zijn dan in tal van andere 
Ianden) en onderzoek van ande
ren, maar ook door eigen veld
studie, verricht over een lange 
periode. Daarin heeft hij vooral 
aandacht gegeven aan de samen
stelling van de migratie-arbeid en 
aan de mechanismen die een rol 
spelen op deze arbeidsmarkt: hoe 
komen de contacten tot stand, 
hoe wordt er betaald, hoe zijn de 
arbeidsomstandigheden en de 
andere arbeidsvoorwaarden, wat 
zijn de verschillen in arbeid van 
mannen en vrouwen, welke rol 
spelen kaste, religie en herkomst 
van de arbeiders? 

Mede door de talrijke voor
beelden en de citaten van geln
terviewde arbeiders Ievert dit 
een fascinerende beschouwing op 
van de wijze waarop een groot 
dee! van de bevolking probeert te 
overleven in een regio die in haar 
totaliteit niet wordt gekenmerkt 
door economische stagnatie, 
maar door groei. 

Teloorgang van traditionele 

gemeenschapsvormen 

Dat is het hedendaagse kapitalis-

me in India, zonder enige roman
tiek. In ieder geval niet de 
romantiek van de patronage, 
waarbij arbeidsverhoudingen in 
de informele economie zouden 
worden beheerst door een scala 
aan gewoontes en tradities die 
een bepaalde vorm van sociale 
zekerheid inhouden. Ook het 
eerder geciteerde Wereldbank
rapport gaat van deze veronder
stelling uit . 'Wishful thinking' 
noemt Breman dat. Dergelijke 
opvang-systemen mogen in tradi
tionele gemeenschapsvormen 
hebben bestaan, maar die ver
dwijnen door modernisering en 
globalisering als sneeuw voor de 
zon. Dat geldt ook voor de dar
pen. Aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt overheersen eco
nomische kwetsbaarheid en 
sociale onzekerheid. 

Net zo min voor de roman
tiek van de traditionele patrona
ge is er ruimte voor de romantiek 
van een revolutionair elan. 
Gemarginaliseerden verzetten 
zich, maar zij kiezen daarvoor 
hun eigen wapens . Dat is in de 
eerste plaats, aldus Breman, de 
continulteit van de migratie zelf: 
"evasive behaviour certainly, but 
caused by the desire to keep 
one's own dignity intact". Het 
verzet uit zich verder in het 
bewaren van afstand ten opzichte 
van werkgevers: "Reservedness, 
lack of communicativeness, ap
parent docility and other risk
avoiding behaviour certainly 
form an element of the working 
climate that I encountered in 
various branches of industry. But 
to describe such behaviour would 
be incomplete without enphasi
zing characteristics that suggest 
the exact opposite: bouts of open 
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anger and flashes of defiance, a 
crude showing of bitterness and 
resentment' (blz. 2 56). Men 
zou kunnen veronderstellen dat 
dit resulteert in radicale bewe
gingen van het stedelijk sloppen
proletariaat om, al dan niet 
sam en met de armste bevolkings
groepen op het platteland waar
mee het via migratie nauw ver
bonden is, de bestaande sociale 
orde te veranderen. Ereman 
schrijft dat hij daarvoor geen 
enkele aanwijzing heeft gevon
den. Hij verklaart dat uit het do
sed shop karakter van de desbe
treffende werkgelegenheid. Oat 
zou verhinderen dat proletarisch 
bewustzijn wordt vertaald in 
klassensolidariteit. Eerder zoekt 
men beschutting binnen de eigen 
groep, bepaald door buurt, kas
te , religie of regionale herkomst. 
Die nadruk op communaliteit is, 
zo schrijft Ereman, niet irratio
neel: het gaat er immers uitein
delijk om bescherming en zeker
heid te vinden . 

De iriformele sector is niet ]outer 

junsle 
Maar deze nadruk op bescher
ming binnen particularistische 
verbanden is niet statisch. Ereman 
verwerpt op basis van zijn onder
zoek drie veronderstellingen 
omtrent de reactie van het prole
tariaat in India (Gujarat). Het is 
niet revolutionair. Het is evenmin 
gemakkelijk manipuleerbaar door 
anti -democratische reactionaire 
!eiders van buitenaf. Maar het is 
ook niet opportunistisch en norm
laos: "The rational peasant to be 
found in Asian paddy fields, 
shrewdly adjusting to the market 
economy in a satisfactorily self
interested and normless manner 
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becomes a metaphor which is 
logically extended to a proletaria
nized code of conduct associated 
with both rural and urban slow 
dwellers. I disagree also with that 
third and last type of analysis . The 
informal sector is not without 
social fabric, a mere jungle where 
each and everybody fights for its 
own survival." 

Die sociale structuur is gewe
ven langs de lijnen van de tradi
tionele groepsidentiteit. Zij 
wordt in stand gehouden onder
meer door (huwelijks-) verwant
schappen in eerste aanleg binnen 
die identiteit te zoeken. Maar 
tegelijkertijd verbreden de iden
titeiten zich. Waar kaste loyali
teiten niet Ianger voldoen in het 
proces van sociale interactie en 
confrontatie wordt de cirkel van 
de identificatie verwijd om ook 
mensen met dezelfde religie of 
taal, of afkomstig uit de zelfde 
streek, in te sluiten. Oat gebeurt 
op een pragmatische en dynami
sche wijze. Een tweedeling in 
termen van in- en uitsluiting is 
nooit statisch, noch scherp afge
bakend. Waar men toe behoort 
wordt ook door de mensen zelf 
bepaald: "In this highly fluid field 
of various and variable social 
clusters people move around, 
obliging themselves in terms of 
inclusion versus exclusion accor
ding to the need to assert their 
identity in a specific context or at 
a particular moment". En de 
identiteit die men wenst te bena
drukken wordt bepaald door de 
behoefte aan een zo groot moge
lijke zekerheid. 

Ereman merkt op dat deze 
verbreding van de kaste- of 'jati' 
verwantschap niet aileen client 
om materiele belangen zeker te 

stellen, maar ook om gemeen
schappelijk emancipatie-aspira
ties te uiten. Hij acht dat op zich 
zelf een revolutionaire verande
ring : de ideologie van de onge
lijkheid, kernleerstuk van de 
Hindu beschaving, heeft haar 
sociale legitimiteit verloren. 
Deze observatie beschouwt Ere
man als de meest significante uit
komst van zijn langdurig onder
zoek in Zuid Gujarat. Het sociale 
bewustzijn wordt niet meer een
zijdig bepaald door hierarchi
sche, maar ook door communale 
verbanden. De nadruk valt niet 
Ianger vooral op verschil in rang
orde, maar op gemeenschappelij
ke identiteiten. 

Er is een tweede hoofd-conclusie 
uit deze studie te trekken . Het 
kapitalistische systeem in Gujarat 
is niet in wording, maar lijkt haar 
vorm gevonden te hebben. Ere
man waakt tegen het trekken van 
algemene conclusies, maar ik 
waag te stellen: dit geldt voor 
India als geheel. Het heeft een 
andere vorm dan het kapitalisme 
in Noord Amerika, West Europa 
of Oost Azie. Daar werd uitein
delijk gekozen voor formalise
ring van arbeidsverhoudingen en 
voor organisatie van sociale ze
kerheid, overal verschillend doch 
in essentie hetzelfde . In Zuid 
Azie daarentegen - een nog bre
dere generalisatie - wordt de on
derkant van de arbeidsmarkt sys
tematisch omvangrijk gehouden, 
een groot reservoir van circule
rende en migrerende arbeid 
('footloose'), informeel , flexi
bel, op geen enkele manier gere
geld, afhankelijk, en permanent 
arm, zonder perspectief. Oat is 
geen voorbijgaand stadium in een 
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kapitalistisch proces, doch haar 
pure verschijningsvorm. Als dat 
zo is, en het onderzoek van 
Breman en anderen wijst daar op, 
dan is het de hoogste tijd om daar 
beleidsconclusies uit te trekken. 
Breman doet dat zelf niet. Hij 
heeft een antropologische studie 
geschreven, geen beleidsadvies. 
Maar de richting die hij voorstaat 
schemert tussen de regels door: 
Laat het niet op z'n beloop. Laat 
het niet aan de markt over. Erken 
dat de misere aan de onderkant 
van de samenleving in Gujarat, 
India, Zuid Azie , niet zal worden 
opgeheven door economische 
groei alleen. Erken de onhoud
baarheid van dat duale systeem, 
ook al omdat de formele, wei van 

Milieu -optimisme 

Rob Kemmeren bespreekt : 

Ernst von Weizsacker, Amory B Lovins, 

L Hunter Lovins, Faaor Four; doublin9 

wealth, halvinB resource use. London: 

Earthscan Publications Ltd, r 9 9 7 . 

In 1 9 7 2 publiceerde de club van 
Rome Limits to srowth, waarin de 
mensheid een donkere toekomst 
werd voorspeld: milieuvervui
ling, en slinkende energie- en 
grondstofvoorraden zouden het 
welzijn op aarde bedreigen. In 
Factor Four wordt dezelfde pro
blematiek besproken, maar dan 
in een jaren '9 o jargon. 
Optimistisch en vol geloof in het 
technologisch kunnen van de 
mensheid schetsen de auteurs 
hun visie en nemen daarbij vee! 
hooi op hun vork. Zij wi'llen niet 
minder dan een antwoord geven 
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de groei profiterende sector niet 
met wettelijke maatregelen kan 
worden afgescheiden van de rest. 
Breid het stelsel van zekerheden 
en bescherming en formalisering 
van arbeidsverhoudingen en -
voorwaarden geleidelijk uit tot 
het grote reserveleger dat op 
drift is. 

India wordt nogal eens over
geslagen in de aandacht voor de 
gevolgen van de snelle interna
tionale veranderingen aan het 
eind van deze eeuw. De aandacht 
concentreert zich meer op Zuid
Oost Azie en op wat als het ande
re uiterste wordt beschouwd: 
Afrika. Een vergelijking tussen 
die twee gebieden laat een tegen
stelling en een spanning zien die 

op de wereldproblematiek zoals 
die als eerste door de Club van 
Rome naar voren is gebracht. Zij 
geloven dat 'Factor vier' hier
voor richtinggevend is, waarmee 
ze will en aangeven dat de techno
logie in staat is de welvaart te 
verdubbelen, terwijl de input van 
energie en grondstoffen gehal
veerd kan worden. 

De opbouw van het hoek is 
wat merkwaardig. In deel1 wordt 
de oplossing gepresenteerd: 'Fifty 
examples of quadrupling resource 
productivity' . In dee! 2 'Making it 
happen ' wordt voor de introduc
tie van veelbelovende technolo
gieen een aantal beleidsopties 
geschetst. Pas in dee! 3 'A sense of 
urgency' wordt een analyse van 
de problematiek gegeven - die 
verwacht je toch in het begin - en 
in dee! 4 'A brighter civilisation' 
wordt aan de hand van 'green eco-

fascineert en verontrust. Of het 
huidige wereldwijde kapitalisti
sche systeem houdbaar is en hoe 
het client te worden gecorri
geerd, wordt vooral door deze 
tegenstelling bepaald. Maar die
zelfde tegenstelling doet zich ook 
voor binnen een land: India. Het 
is Bremans grote verdienste daar
voor nu reeds zo vee! jaren aan
dacht te vragen, niet door zich
zelf steeds te herhalen, maar 
door telkens opnieuw resultaten 
van oorspronkelijk onderzoek 
het Iicht te doen zien. 

JAN PRONK 

Minister van Ontwikkelinassamen

werkinB 

nomics' een blauwdruk gegeven 
voor een beter maatschappij. Het 
is enerzijds een herhaling en uit
dieping van deel 2, anderzijds een 
pleidooi voor een mensvriendelij 
ker maatschappij. 

Fifty examples if quadruplinB 

resource productivity 

De 5o voorbeelden zijn onder
verdeeld in de sectoren energie, 
materialen en transport (de laat
ste categorie omdat juist in deze 
sector de duurzaamheidsproble
men het grootst zijn). Een 
samenvatting geven van al deze 
voorbeelden is moeilijk, maar 
een aantal is zo aansprekend, 
zelfs spectaculair, dat ik enkele 
hier toch kort wil aanstippen: 

hypercars. De mogelijkheden 
om een auto milieuvriendelij 
ker te maken zijn legio. Door 
een ingenieus ontwerp kun-


