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marxian tradition

analyse van de productiewijze van de theorie van marx

marxist

politieke traditie die is voortgekomen uit het marxisme, vb Sovjet Unie,
Cuba en China.

Reificatie

manier van analyseren in schema’s en concepten, die je op een
gegeven moment als dingen gaat zien. Deze concepten zijn homogeen,
aanwijsbaar, iets statisch. Om iets aan te geven over een geheel,
gebruik je een gedeelte van het geheel. VB Nazi

Modernisering

vooruitgangsgeloof, landen zouden zich moeten toewerken naar het
Amerikaanse model. Het werd gebruikt om een oordeel te vellen over
een maatschappij. Veel te maken met de spanningen tussen het
communisme en het kapitalisme

ecologische perspectief

de ecologische factoren, de omgeving, bepaalde voor groot deel wat er
mogelijk was wat betreft handelsvoering, producten verbouwen. Ook
leidde de omgeving vaak tot het stichten van centrale besturen. VB
Europa, Peru en China

centrifugal

beweging vanuit het centrum naar “buiten” middelpunt verliezend
(nomaden)

centripetal

beweging naar een centrum toe, middelpunt zoekend (landbouwers)

protection rents

tribuut in ruil voor een veilige overgang. VB nomaden

lokale handel

goederen voor dagelijks gebruik, essentiële producten: voedsel, kort
houdbaar

lange afstand handel

kostbare voorwerpen, geproduceerd voor de elite, voornamelijk luxe
goederen

tax farming

een indirecte vorm van belasting, het recht om te innen werd verkocht of
verhuurd, het geen wat opgehaald werd, hiervan moest een deel van
worden afgestaan aan de staat.

horizontale solidariteit

sterke sociale eenheid, steden werden niet neergezet als autonome
entiteiten, maar elke etnische of religieuze groep had zijn eigen aandeel
in de ‘coutryside’ dorpen, het vormde eigenlijk en sterke sociale eenheid

axioma’s

als grondslag van een theorie aanvaarde stelling. Wolf heeft 2 axioma’s
over relatie van arbeid tot de mens

productiewijze

een specifiek, historisch voorkomende set van relaties waardoor arbeid
wordt georganiseerd, verkregen vanuit de natuur dmv gereedschap,
vaardigheden, organisatie en kennis.

maatschappij

ontstaat vanuit echt of geïmporteerde interactie tussen mensen

kapitalistische productiewijze

1. de kapitalist heeft controle over de productie middellen
2. arbeiders zijn de toegang hiertoe geweigerd
3. maximalisering van de surplus door de arbeiders met de
productiemiddelen van de kapitalist

beschavingsterritoria

gebieden waar de ideologie centraal gezag door een elite mogelijk
maakt. Ideologisch model is bijv. Confusionimse
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Hegomie

zorgt voor ontwikkeling van ideologische modellen door een succesvol
gecentraliseerde overheid. Vaak ontstaat dit door de bovennatuurlijke
status van heersers, hierdoor worden de machtsverhoudingen
gelegitimeerd, door ze te koppelen aan religieus dogma

buiten - economische
mechanisme

sociale dwang, politieke dwang, religieuze dwang, militaire dwang.

Economisch mechanisme

ruilhandel, toe-eigening van surplus in een tribuut-maatschappij. Ieder
soort dwang heeft voor een bepaald gedeelte van de samenleving een
effect, hierdoor betaalt toch iedereen in de samenleving tribuut

crisis van het feodalisme

Om voor oorlog en uitbreiding te betalen, voerde de militaire elite de
surplusonttrekking op, waartegen boeren in opstand kwamen. De
oplossing lag in het ontdekken van nieuwe grenzen. Hiervoor was een
grotere intensiteit van oorlogvoering nodig. Nieuwe goederen werden in
de handelsnetwerken opgenomen. De mate waarin dit gebeurde bleek te
veel voor de kleine handelsfirma's en gilde. Er ontstonden dan ook grote
overkoepelende organisaties, die zich richtte op zulke grootschalige
expansie- handelsoperaties.

expand externally

naar buiten toetreden tegen vijandelijke machten en het surplu van deze
veroverde vijanden in nemen

colonial tribes

Kin-ordered native American samenleving die velen weggelopen
Afrikaanse slaven en piraten opnam. Gewapend door de piraten,
begonnen zij te ruilen en te handelen met andere inlanders. Deze
groepen vormden bands en communities, de natuur hielp hen in hun
voorzieningen en voedsel. Ze hielpen vaak andere rebellen die
opstonden tegen de Spaanse overheersing. Ze probeerde de
toegangswegen naar Spaanse gebieden te controleren en die goederen
in beslag te nemen.

primary producers

jager, verzamelaars

Pontiac opstand van 1763

De Indianen waren afhankelijk van dezelfde personen die hun
overlevingskansen ondermijnden. Dit leidde tot weerstand bij de
Indianen, die tot uitdrukking kwam in de opstand van 1763, die helaas
mislukte.

pemmican

plakjes bizon vlees, in de zon gedroogd en met vet en meel ingesmeerd.
Dit was goed en lang houdbaar dus zeer geschikt voor soldaten.

Five nations

confederatie van Iroquois, bedoeld om oorlog en conflict te voorkomen.
Zij werden echter steeds meer afhankelijk van de bonthandel

Permanent Settlement act

land registratie acte, die in 1793 na de slag van Plassey werd ingevoerd.
Landeigenschapstoewijzing, die landeigenaren moeten belasting innen.
Er was eerst geen landeigenschap het land was van de koning.

globalony

keuvelen en kletsen over globalisering. Het wordt te pas en te onpas
gebruikt waardoor het z’n betekenis verliest.

internationalisering

toegenomen interactie, toegenomen onderlinge afhankelijkheid van
delen van de wereld.
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Foreign Direct Investment

investeringen die bedrijven doen in andere landen, of andersom
investeringen die in Nederland gedaan wordt en door buitenlandse
bedrijven.

Liberalisering

Het verwijderen van de door de overheid ingestelde beperkingen mbt
bewegingen tussen landen met als doel het creëren van een open
wereldeconomie zonder grenzen.

Universalization

Veralgemenisering, het idee dat je culturen samenvoegt, het
totstandkomen van een wereldcultuur en wereldsamenleving dor
verspreiding van objecten en ideeën

verwestersing, modernisering

verspreiding over de wereld van sociale structuren van modernisering
waarbj andere structuren worden vernietigd. Ze beginnen ergens, en
verspreiden zich dan over de wereld

deterritorialisering

globalisering wordt hierbij begrepen als een herschikking van het
territorium. Ongebondenheid aan een bepaald territorium. Herschikking
van geografie waarbij sociale ruimte niet meer kan worden gezien in
termen van territoriale ruimtes, afstanden en grenzen

supraterritorialiteit of
transnationaliteit

sociale relaties komen steeds meer los van de ruimte waarin ze zich
bevinden. natie overschrijdend. vb internet

kosmopolieten

wereldburgers, het gaat om het bewustzijn, het idee dat we steeds meer
in een global village wonen. Dat we deel uitmaken van een zelfde groep
die op verschillende locaties wonen. Het gaat om identiteit

glokalisering

een combinatie van globalisering en lokalisering vb McDonalds in Azie
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putting-out systeem

Het systeem waarbij een handelaar een klein huishouden voorziet
van ruwe materialen, om dit door de huishoudens te laten bewerken

vrije arbeid 1

arbeid die vrij is van buiten economische mechanisme (niet sociaal of
politiek gebonden) dwang, ze kunnen hun arbeid verkopen aan de
hoogst biedende

vrije arbeid 2

het is ook vrij van productiemiddelen en is dus verplicht om zijn
arbeid te verkoen, ze hebben geen middelen meer om zelf hun werk
te verschaffen

periferie industrialisatie

Industrialisatie die klein begint, in familiekringen of kasten, zo uitbreid
over een dorp, dan over een stad en vervolgens via kinship,
kennissen etc uitgroeit over een uitgebreid gebied.

dualistische economie

economie is verdeeld in 2 delen. Je had een westerse economie, die
gebaseerd was op westerse principes, het kapitalistische deel,
dynamisch en ontwikkelend en een oosters model gebaseerd op
oosterse principes

circulatie migratie

migratie waarbij je wel vertrekt, maar nergens aankomt, die blijven
rondtrekken

Steppingstone theorie

- Dat je vanuit een dorp niet gelijk naar de grote stad gaat maar
allemaal kleine stapjes neemt.

Kangani arbeid

* Dit was migratie die niet individueel was maar per groep, vaak op
basis van familiebanden of kaste banden

PIO

* People of Indian Origin,

NRI

* Non Residence Indians

periferie binnen de kern

* Het uitbreiden van Engeland, zorgde ervoor dat de hele wereld
onder de dominantie van Engeland viel. Het proces van andere
zones afhankelijke maken van hulp van Engeland.

Surplus onder kapitalistische
productieverhoudingen:

*

imperialisme

* politiek van staatkundige en economische expansie

plantage

* Een plantage kan gedefinieerd worden als een kapitaal gebruikende
unit die werk verstrekt aan een grote arbeidskracht onder stikte
toezicht van een manager om een gewas te produceren voor
verkoop

farmer

1. Een farmer is iemand die op kapitalistische manier landbouw
bedrijft

peasant

1. een peasant is iemand die op de oude manier landbouw bedrijft..
zelfvoorzienend met het afdragen van tribuut.

cultuurstelsel

* cultuurstelsel eiste dat bewoners de overheid belasting betaalde in
de vorm van gewassen ipv geld.

De hoeveelheid waarde die geproduceerd wordt door de
werkkracht gedurende de tijd dat de productie werktuigen
werkzaam zijn, na de tijd die het nodig heeft gehad om de lonen te
betalen voor de werknemers.
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plural society

1. multiculturele samenleving. daarmee bedoelen we dat je aparte
culturen hebt in een samenleving die naast elkaar bestaan.

overt forms van discipline

1. een meer directe, brute vorm van discipline die vooral gebruikt
werd in de slavernij en bediening

covert forms of discipline

1. Met grotere schaal van controle, waarbij zelfs de bewegingen,
gebaren en gedrag en snelheid aangepast worden

Kenmerk van niet westerse ondernemers is de opvatting dat het namaak kapitalisten zijn dit komt door:
- weinig aandacht productiekant en technologie
- diversiteit van activiteiten tegelijk
- nadruk op buiten-economisch mechanisme (familie, etniciteit en politieke relaties)
- consumptie uit statusoverwegingen.
Een aantal van die termen:
Commercial, trader capitalist, financier and rent capitalist
1. weinig aandacht voor technologie en productiekant, maar veel diversivicatie van activiteiten
hesitant and dependent capitalists en state and crony capitalist
2. nadruk op niet economische factoren, familie etniciteit
Duppies: directly unproductive profit seekers surrogate and constrained capitalist
3. Kapitalisten die zich niet kunnen uiten en dat verwijst naar een derde punt. Ze zijn meer gericht op
consumptie en status dan op herinvesteren in technologische ontwikkeling. Winsten worden ingezet om
de status te verhogen in de samenleving.
Kenmerken van kapitalisme:
* Kapitalisten hebben beschikking over de productiemiddelen, zijn de eigenaren
* Arbeiders hebben geen beschikking over productiemiddelen en moeten hun arbeid verkopen aan de
kapitalisten
* Maximalisering en onbegrensde accumulatie surplus + verandering productiemethoden
Er zit een ingebouwde noodzaak in het kapitalisme om steeds meer te produceren en om
verandering in productie technologie en productie middelen te krijgen, maximalisering en
onbegrensde accumulatie van surplus, dat zit in gebouwd in het kapitalisme want op het moment dat
je daarmee stopt ga je failliet.
De manier waarop de commerciële rijkdom aan die tributaire en verwantschaps productiewijze raakt, is
eigenlijk op twee verschillende manieren:
* indirect contact via verkoop/ruil tributair surplus, handelaar verkoopt goederen van hoofden van stammen
* direct contact met producenten, met ambachtslieden en boeren - via ruil , - via het verstrekken van
voorschotten door de handelaar, maar nog steeds blijven ze bezitters van de productiemiddelen,- via outputting systeem;
De transformatie naar de industriele productie wordt door het volgende gekenmerkt:
* organisatie van arbeid: -vrije loonarbeid,
* organisatie van kapitaal: - je krijgt eigenaren van kapitalistische ondernemers, organisatie van
productie: -technologische ontwikkelingen, door concurrentie moest je meer investeren om het nog beter
of goedkoper te maken, hierdoor krijg je enorme technologische ontwikkelingen, ook ontwikkelingen in de
organisatie, fabrieken werden opgezet.
Interne) Factoren die bijdroegen aan industrieel kapitalistische transformatie in Europa:
*Europa :
- ‘privilige of backwardness’,
- gedecentraliseerde politieke macht afhankelijk van kooplieden
- kooplieden mochten alleen in handel investeren
*Engeland:
- vroege commercialisering landbouw en verandering in sociale relaties platteland
- bindingen tussen handelaren in Londen en landadel in provincie
- grotere vrijheid provincie a.g.v. politieke strijd

Er zijn allerlei invoerbeperkingen en regelingen die de Engelse textielindustrie moet beschermen
tegen de rest van de wereld.
* Regio’s van aanvoer krijg je dan van katoen vanuit Noord Amerika, India, Egypte, Oeganda. Maar het was
dus belangrijk dat katoen niet tot textiel mocht worden verwerkt.
* Bescherming van de Engelse markten zorgde voor de-industrialisatie in India. Ambachtelijke nijverheid
nam af.
* Door de industrialisatie van Europa worden andere delen van de wereld gepusht om handelsgewassen te
gaan verbouwen. Katoen wordt dan verbouwt en regio’s raken nauw met elkaar betrokken.
* Indiase textielproductie was heel belangrijk voor de handel van Engeland met China, want Engeland had
eigenlijk niets aan te bieden.
* De invloed van de verbetering van transport is ook heel belangrijk geweest, stoommachines, stoomboten
spoorwegen, dat zijn enorme uitvindingen geweest en die hebben een enorme impact op de eerste fase
van globalisering.
______________________________________________________________________________________
Interne oorzaken van beeld van nws kapitalist:
- het idee dat de achtergrond in het niet westen anders is dan de achtergrond van de ondernemers in het
westen.
- Er was in hun cultuur een nadruk op familie banden en die zijn vaak niet efficiënt.
- Mensen in het niet westen leggen veel meer nadruk op status, je sociale positie in de samenleving is van
groot belang en dit moet je via uiterlijk vertoon aantonen en verhogen.
Structurele Factoren:
- De weinig aandacht voor de productie komt door de afhankelijkheid van het westen.
- Laatkomers in industrialisatieproces?????
- Er was een relatief omvangrijke overheidssector, er was weinig industrie opgezet, dit was in het westen
opgebouwd.
- Hierdoor was er ook overheidsinterventie in de economie. ?????
Consumptie gaat soms samen met technologische ontwikkeling.
VB van de rijke Indonesiër die zijn dokter mee nam voor een operatie in Australië en daar contacten legde
met opdracht gevers. Bij de nieuwe opdracht werd er ook een nieuwe technologie geïntroduceerd. Aan de
ene kant gebruikte die reis om zijn status te laten zien en aan de andere kant voor zijn bedrijf.
Traditionele familie bindingen zijn heel rationeel in situaties van onzekerheid. Via familie relatie en netwerken
krijgen ze zekerheid. Culturele verklaring word in de jaren 80 180 graden omgedraaid, dan komen Toa
management en Japannees management op.
______________________________________________________________________________________
De algemene kenmerken van de Informele Sector:
- geen regulering, geen bescherming door de overheid.
- lage en onregelmatige inkomsten.
- lage kapitaalintensiteit en productiviteit.
De algemene veronderstellingen zijn:
- zelfstandige werkers in de marge van de stedelijke economie. Vaak zijn het helemaal geen zelfstandige
arbeiders en het komt ook veel voor op het platteland. Het idee dat het altijd om familie eigendom gaat
- gemakkelijke toetreding
- berusting in hun lot.
Kenmerken van de Formele Sector:
- loonarbeid in vaste dienst.
- arbeidsplaatsen in georganiseerd werkverband
- hoge kapitaalintensiteit en productiviteit. Grote textielfabrieken, waarbij arbeiders in loondienst werken
- moderne technologie en noodzakelijke scholing. Je hebt scholing nodig om het werk te doen, je wordt
opgeleid in het bedrijf
- wettelijke regelingen en arbeidsvoorwaarden, mbt lonen en arbeidsomgeving
- zichtbaar in statistieken
Er zijn twee opvattingen ten aanzien van de informele sector:
1.Een optimistische beoordeling.
Deze opvatting gaat uit van een soort van evolutionair ontwikkelingsproces, waarin de normale evolutie is:

* het idee dat samenlevingen zich op deze manier ontwikkelen. In deze opvatting wordt de informele
sector op de volgende wijze gezien:
- tijdelijke wachtkamer en overgangsfase naar formele sector.
- opvang nieuwkomers in stedelijk milieu.
- flexibiliteit en leerproces van vaardigheden en ervaring.
2.Een kritische beoordeling
De nadruk wordt hierbij gelegd op:
- geen traditionele organisatie van productie.
- geen tijdelijk verschijnsel: toename omvang.
- relatie informele en formele sector: structurele ongelijkheid.
- onvermogen staatscontrole op kapitaal.
Drie aspecten die hier aan vast zitten:
- heterogeniteit (incl rurale economie) Er is een enorme verscheidenheid.
- moeilijk toegankelijkheid.
- vormen van verzet. Er is wel degelijk sprake van verzet, alleen is dit vaak niet zichtbaar.
_____________________________________________________________________________________
5 manieren waarop er door de tijd heen naar de informele sector is gekeken.
1. onzichtbaar: evolutionaire ontwikkeling naar formalisering
2. zichtbaar en problematisch onderdeel dualistische economie (wordt als problematisch ervaren)
- blijvende stagnatie
- tijdelijke vertraging
3. het wordt gezien als een blijvend voorportaal naar formalisering, het wordt niet meer gezien als
iets tijdelijk, maar als een blijvend iets van waaruit je de formele sector in gaat
4. onderdeel van de oplossing van armoede
5. niet de informele sector is het probleem maar de formele sector is het probleem
_____________________________________________________________________________________
Kritische analyse op de visies van de Informele Sector:
- het is geen traditionele organisatie van productie.
- het is geen tijdelijk verschijnsel: toename omvang.
- moeilijke toegankelijkheid.
- heterogeniteit.
- er is een relatie tussen de informele sector en formele sector: structurele ongelijkheid.
- er is een proces van formalisering naar informalisering, niet alleen nationaal maar ook
internationaal ,
- onvermogen van staatscontrole op arbeid en kapitaal.
_____________________________________________________________________________________

Structurele componenten van het migratieproces:
* Plaats van herkomst en aankomst, daar gaat het om de waarom vraag.
* Tijdsduur, de hoe vraag. Gaat het om iets tijdelijk, iets definitiefs, langdurige migratie of hele korte
periodes.
* Afstand, de ruimtelijke afstand,
* Kwalificatie migranten, het gaat om de wie vraag.
Dominante noties over migratie:
* functionaliteit van migratie, wat is de functie, waarom is het er en waar leidt het toe.
* - Plaats van aankomst: oplossing voor het tekort aan arbeid,
* - migranten: opwaartse sociaal-economische mobiliteit, het idee is dat migranten in het land van herkomst
werkeloos zijn.
* - plaats van herkomst: verlichting druk op bestaansmiddelen, dynamiek a.g.v. overschrijvingen,
investeringen en invloeden, er zijn te veel mensen er is te weinig werk en mogelijkheden, te weinig land en
migratie zorgt ervoor dat die druk op de bestaansmiddelen verlicht worden.
* kritiekpunten: ( gaat uit van homogeniteit van migranten )
* huishouden ipv individu als een eenheid, vaak is het een beslissing van een huishouden om te
migreren.
* overleving ipv maximalisering, het is vaak een strategie van overleven,
* defensieve ipv offensieve strategie, men gaat weg om het beter te krijgen, maar dat is maar de vraag.

* economische noodzaak ipv aspiraties, bij veel migranten is er een economische noodzaak om weg te
gaan
*
* migratie is een nieuw verschijnsel, of bestaat het er al lang, de notie is dat het iets nieuws is, maar is dat
wel zo nieuw?
* veronderstelling: ontwikkelingslanden werden tot voor kort gekenmerkt door immobiliteit, stagnatie en
zelfvoorzienende economie.
* - dynamiek alleen via externe factoren en van bovenaf ingevoerd, vanuit het westen komt de
veranderingen.
* - kolonialisme als belangrijke factor,
kritiekpunten: migratie is een oud verschijnsel dat deels voortkomt uit interne dynamiek
Vormen van migratie:
- ruraal-urbaan.
- settlement migratie, tweede golf van migratie,
- koloniale arbeidsmigratie, de derde golf van migratie,
- internationale migratie,
- transmigratie, migratie die vooral in Indonesië plaatsvond, heel erg georganiseerd, om de overbevolking
van Java te bestrijden.
- seizoensmigratie,
- ruraal-ruraal migratie, dit gebeurt vaak in de landbouw en gaat vaak samen met seizoensmigratie.
- circulaire migratie (trekarbeid),
_____________________________________________________________________________________
Geschiedenis van migratie uit Zuid-Azië
1. voor en vroeg-koloniale migratie
2. Koloniale migratie
3. Postkoloniale migratie
1 Voor en vroeg koloniale migratie
vb. Parsis, en Ismaili Moslims
2 Koloniale migratie
* contract arbeiders
* Kangani arbeid
* Vrije migratie
3. Postkoloniale migratie
Twice migrants
a.De migratie vanuit Oost-Afrika naar Engeland
b.Van India naar Caribische gebied/Suriname naar Europa,
_____________________________________________________________________________________
Vragen:
Er waren een aantal aspecten die moesten veranderen, opdat het kapitalisme zich kon ontwikkelen.
* De staat moest getransformeerd worden van een tributaire structuur naar een structuur die kapitalistische
ondernemingen steunt.
* Investeringen van de staat moesten meteen gestopt worden in de creatie van infrastructuur van transport
en communicatie.
* Er was een vraag naar nieuwe legale codes, die de rechten van privé eigendom en privé accumulatie
beschermden en er voor zorgden dat er nieuwe vormen van arbeidscontracten ontstonden.
* Staatshulp en subsidies waren vaak nodig om industrieën te beschermen tegen competitie van buitenaf, of
om nieuwe markten te openen.
De wol handel zorgde ervoor dat de hiërarchie van commerciële belangen groter werd, hierdoor kreeg
Londen een sterke band met het achterland.
4 ontwikkelingen volgden:
1. Landeigenaren gingen massaal over op het houden van schapen in plaats van landbouw.
2. De sterke band van Londen met het achterland zorgde niet alleen voor een steeds groter wordende groep
van handelaren, maar zorgde ook voor huwelijken tussen tributaire overlords en handelaren, tussen
handelaren en aristocraten.

3. Deze handelaren en landeigenaren, hadden de mogelijkheid in hun voordeel om de typische status van
de Engelse ‘husbandmen’ te ontwikkelen. De mogelijkheid om cultivatie van land of het hoeden van vee te
combineren met ambachtswerk, en later met loonarbeid, zorgde ervoor dat stellen vaak eerder de
mogelijkheid hadden om te trouwen en kinderen te krijgen.
4. Opeenvolgende politieke worstelingen verminderde de macht die uitgeoefend werd door de leidende
aristocraten en handelaren met steun van de koning. Dit gaf een grotere vrijheid aan de lagere rang van
landeigenaren en commerciële bemiddelaars in de provincies. Het begin was dus gemaakt voor
innovatieve actie op het lokale level. De transformatie van landbouw en de ontwikkeling van een
achterland bevolking die fulltime of parttime werk nodig hadden, gaf de handelaren de kans om hun
handel uit te breiden. Een manier was dmv het putting-out systeem. Husbandman, politieke vrijheid,
vrijheid van productie, langzaam van putting-out systeem naar het zelf in handen nemen van de
productie.
Het putting-out systeem is een stap in de richting van kapitalistische productiewijze, maar er is nog
geen sprake van kapitalistische productie.
De organisatie veranderde op een viertal punten:
1. Er werden zoveel mogelijk fases van arbeid onder één dak gebracht als uitvoerbaar en winstgevend was.
2. Het werkproces werd verdeeld in essentiële onderdelen, waardoor de scheiding van gradaties van arbeid
onder ambachtslieden vervangen werd.
3. Deze verschillende fases van werk werden verdeeld door training en vakmanschap wat vereist werd.
4. De synchronisatie van taken zorgde ervoor dat het werkproces doorging, waardoor de surplusonttrekking
gemaximaliseerd werd.
Verschillen tussen gevolgen van westerse expansie ten tijde van de internationalisering van de
handel en in de periode van de ontwikkeling van de kapitalistische productiewijze aan de hand van
‘katoen in India’.Het verschil is:
* Internationalisering van de handel: handel met een ander land;
* Ontwikkeling van de kapitalistische productiewijze: parasiteren van een productiesysteem.
Wolf geeft een verklaring voor Egyptes verlies van haar politieke zelfstandigheid. Grote interne onrust
en rebelsheid gekoppeld aan het feit dat de staat hun leningen aan t buitenland moest af betalen, zorgde
uiteindelijk voor buitenlandse inmenging.
_____________________________________________________________________________________
Er is een scheiding tussen de kapitalistische productiewijze en de kapitalistische wereldmarkt. De
kapitalistische productiewijze mag dan misschien dominant zijn in het systeem van de kapitalistische
marktrelaties, maar het transformeert niet alle mensen van de wereld in industriële producenten van surplus.
Wanneer rijkdom in staat is om menselijke energie te kopen en dit om te zetten in werk met
gereedschap om meer rijkdom te produceren, wat weer hetzelfde doet, is de rijkdom overgezet naar
kapitaal. Expansie is een wezenskenmerk van de kapitalistische productiewijze.
manieren waarop kapitalistische productiewijze van elkaar kunnen verschillen:
* ‘level of profit’: de ene groeit sneller dan de andere waardoor winstverschillen ontstaan, en meer
geëxpandeerd kan worden.
* ‘hoogtes en laagtes’in kapitalisme: vb: opkomst industriële revolutie, depressie door verzadiging markt,
railroadbuilding als nieuwe input, daarna grote depressie…
* overleven van ‘mercantile wealth’ (= pre-kapitalisme) onder het kapitalisme. Profijt uit oneerlijke ruil.
Daardoor nieuwe gebieden afhankelijk maken waardoor zij mee gaan draaien in het kapitalistische
systeem.
_____________________________________________________________________________________
Drie grote migratiegolven:
1. Het begon in Engeland, richting kapitalistische industrieën en dit was alleen een korte afstand, aangezien
de industriële ontwikkeling nog zeer lokaal was en gelimiteerd. Hoe lokaal ze ook waren het maakt van
Lancashire de meest urbanized gedeeld van Engeland in het midden van de 19e eeuw.
2. Een tweede golf stuurde Europeanen over zee. Ongeveer 50 miljoen mensen verliet Europa permanent
tussen 1800 en 1914. De meest belangrijke bestemming was de VS. Dit beïnvloeden de industrialisatie
van de VS.
3. De derde golf stuurde contractarbeiders van verschillende origine naar de expanding mines en plantages
in de tropen. Deze golf representeert een aantal ontwikkeling, zoals de establishment van een migratie

arbeidskracht voor de Zuid Afrikaanse mijnen, de groei van de handel in Indiase en Chinese
contractarbeiders en de gesponsorde migratie van Italiaanse werkers in de koffie regio van Brazilië.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3 periodes van ‘Filipion migrant labour’ en de oorzaken ervoor:
1. 1906 – 1934 : boeren met weinig scholing gingen werken op plantages in Hawaii en in de tuinbouw in de
VS. In 1934 waren de arbeidsplekken in Hawaii minder geworden en werden de Filippijnen als aliens
bestempeld door de immigratiewetten. In 1946 werden 7 duizend Filippijnen gerekruteerd om te werken
op ananasplantages in Hawaii, maar datzelfde jaar stelde de regering in dat er maar 100 Filippijnse
immigranten per jaar de VS binnen mochten.
2. 1946 – 1960 : in deze periode waren de meeste immigranten lid van het leger van de VS of het waren
familieleden van de eerdere immigranten. Door de vastgestelde quota van immigranten werden de
immigranten die binnenkwamen meestal doktoren, tandartsen, verpleegsters of technicus. Rond deze tijd
begonnen de Filippijnen zich ook te settelen in Europa en gingen er steeds meer werken als scheepslui
op internationale schepen.
3. Begon in 1970 en bestond uit 3 verschillende wereldwijde gebeurtenissen:
I.
De vermindering van de olieprijzen op de wereldmarkt in 1973-74 en in 1979-80, die
nadelig was voor de Filippijnse economie en ervoor zorgde dat veel landen in het
Midden-Oosten hoge winsten verzamelden.
II.
De internationale vermeerdering van rente in 1979-80, die er automatisch voor zorgde
dat de rente over de lonen naar omhoog gingen.
III. De globale recessie van 1980-82, die resulteerde in een drastische vermindering van de
hoeveelheid Filippijnse export en een drastische vermindering in buitenlandse handel.
_____________________________________________________________________________________
drie verschillende categorieën amahs: de muijai, de sohei of mahjeh (de zogenaamde sworn spinsters),
en de ‘post-1945 refugee women’. De belangrijkste verschillen tussen de muijai en de sohej:
* Muijai; werden gezien als het bezit van de meester/werkgever, en moesten alles doen wat hij of zij wilde.
Een muijai is een jong meisje, tussen de 8 en de 10 jaar, die bij haar ouders vandaan is gehaald en naar
een andere familie is gebracht met de bedoeling dat zij, gebruikt wordt als een huishoudelijke hulp, zonder
betaling en zonder de vrijheid om de familie te verlaten uit vrije wil of door de wil van haar natuurlijke
ouders. De taken van een muijai waren niet vastgesteld, maar het werd over het algemeen verwacht dat
haar meester een huwelijk organiseerde, wanneer zij aan het eind van haar tienerjaren was, waarna zij
weer een vrij persoon zou worden.
* Sohei; waren vaak meer onafhankelijk, omdat ze een extern netwerk van hulp/vrienden/familie etc.
hadden.

Overeenkomsten tussen de Muijai en de Foreign Domestic Worker:
* Ze worden allebei beschouwd als goederen/bezittingen/eigendom op de manier waarop zij geïnspecteerd,
gekocht, verhandeld, bezeten, geobjectiveerd en behandeld worden als economische investeringen
* De werkzaamheden en de extreem lage status van de buitenlandse huishoudelijke werksters komen meer
in de buurt van die van de muijai dan die van de Chinese amahs
* Beide types van huishoudelijke werksters krijgen te maken met extreem harde vormen van discipline
* De Filippijnen, krijgen vaak hun loon niet uitbetaald, resten van eten te eten en worden gedwongen lange
dagen te werken, totdat ze ziek zijn van uitputting, net als de muijai
* De buitenlandse huishoudelijke werksters worden, net als de muijai, vaak uitgeleend aan vrienden of
familie, of worden aan het werk gezet in winkels of fabrieken, waarvan de verdiende loon dan naar hun
‘meesters’ gaan.
_____________________________________________________________________________________
Het meest essentiële verschil tussen een fabrieksarbeider en een domestic worker en de
consequentie voor de positie en werkomstandigheden van domestic workers:
Fabrieksarbeiders werken met z’n allen voor 1 werkgever en hebben gezette tijden en gezette opdrachten
die ze moeten vervullen. De domestic workers hebben hun huis en werk in 1 ruimte, waardoor werk en privé
nauwelijks gescheiden is. Fabrieksarbeiders kunnen hierdoor een scherpere lijn trekken tussen de plek waar
de werkregels wel gelden en de plekken waar de wekregels niet gelden. In het geval van de domestic

workers gelden de regels die zij hebben verder meestal voor niemand. Ze hebben echt als enige die regels
waar zij aan moeten gehoorzamen

