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IMPASSE VAN DE MARKTECONOMIE: ONZE 
VERHOUDING TOT DE DERDE WERELD 

Johan Moyaert 

Indien iets de moderne beschaving typeert tegenover an
dere beschavingen, dan is da.t wel een alles overheersend ge
loof in de "Ontwikkeling": het geloof nl. dat de ontwikkeling 
van de produktiekrachten in een vrije ma.rkteconomie, d.w.z. 
de stelselmatige opdrijving van de produktiviteit door de in
voering van steeds nieuwe technologieën, in principe uitein
delijk voor iedereen een moeiteloos en rijkelijk bestaa.n zal 
opleveren. 

Onder de heersende groepen van de samenlevîng zijn er ze
ker en vast wel mensen die dat geloof al lang verloren hebben 
en die er ondertussen puur sociaal-darwinistische ideeën op 
na houden. Er zijn nu eenmaal winnaars en verliezers, het 
zijn altijd de sterksten die het halen ten koste van de zwak
keren en tegen die wet van het leven valt niets te beginnen, 

ri... denken zij. Maar de doorsnee-mens blijft het geloof in de 
ontwikkeling nog steeds aanhangen, wat onder meer hieruit 
blijkt dat hij de schuld voor het uitblijven van succes, voor 
achteruitgang en ellende, altijd gaat zoeken bij factoren die 
niets met de wetten van de ontwikkeling als dusdanig te ma
ken hebben: ais hij het zelf slecht st.elt wijt hij het vaa..k. aan 
de corruptie en louche praktijken van de ma.chthebbers, ais 
anderen het slechl stellen da.n is hij geneigd het -aan hun 
eigen onaangepastheid, achterlijkh.eid of onvermogen te wij
ten. 



> 
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Wie in de ontwikkeling gelooft is er meteen ook van over
tuigd da.t het economisch succes een voorbeeld-functie heeft, 
da.t het m.a.w. de rechtmatige beloning is voor geleverde 
prestaties en da.t het in principe weggelegd is voor ieder die 
zich even ha.rd zou inspa.nnen. Het overgrote deel van de 
wereldbevolking, meer bepaald de hele Derde Wereld, be
hoort tot de achterblijvers en mislukkelingen. Maar dat zou 
dus niets anders betekenen dan dat daa.r enkel maar "onder
ontwikkeling,, heerst en dat de Derde Wereld slechts hoeft 
te kijken hoe de winnaars het a.an boord leggen en hen moet 
imiteren om zelf er bovenop te komen. 

Die opvatting is onhoudba.ar. Ze miskent het simpele feit 
dat het economische succes een structureel fenomeen is. De 
impasse waarin de Derde Wereld zit is de impasse van onze 
economie. Tegen de gangba.re opvatting in dat de Derde 
Wereld enkel maar ten achter is t.o.v. ons en da.t ze door 
ons voorbeeld na te volgen evengoed economisch succes zou 
boeken, staat de vaststelling dat de la.nden van de Derde 
Wereld er nog op achteruit zijn gegaa.n in de mate dat ze de 
aanbevelingen van de experten van het Internationaal Mone
ta.ir Fonds hebben opgevolgd. Die a.anbevelingen hadden nl. 
juist tot doel de Derde Wereld ons model van ontwikkeling 
te doen overnemen. Dat model lijkt dus niet veralgemeen
ba.ar. Ma.ar niet enkel da.t. Er is nog een andere vaststelling 
die nog zwaardere consequenties heeft. Tegen àe ga.ngbare 
opvatting dat het relatieve succes van het Westen een en a.l 
te da.nken is aan zijn eigen prestaties, staa.t de vaststelling 
dat de Ontwikkeling van het Westen in grote ma.te steunt 
op de "onder-ontwikkeling" va.n de Derde Wereld. Die twee 
punten wil ik nu even kort toelichten. 
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1 

Voor wat het eerste punt betreft vindt men een overvloed 
aan gegevens in het laatste werk van de economiste Susan 
George, A fate worse than debt (Londen, Penguin, 1988), 
een werk dat door zijn directe en doortastende aanpak een 
ware doorbraak betekent binnen de vaak ontmoedigend a.f-
standelijke economische literatuur. · 

Susan George toont onder meer hoe va.nafhet begin van de 
jaren '80 de bemiddelende rol van het !MF in de onderhan
delingen tussen de landen van de Derde Wereld en de indus
trielanden sterk is toegenomen. Vele zogenaamde 'ontwik
kelingslanden' kregen het toen moeilijk om de interesten op 
hun schulden af te betalen en het was het IMF dat voortaan 
de voorwaa.rden vastlegde waaraa.n die landen zich moesten 
onderwerpen opdat hun nieuwe leningen zouden worden toe
gestaan. Men moet daaruit niet besluiten dat de experten 
van het IMF in feite slechts corrupte lui zijn die heimelijk 
westerse belangen dienen. Er zit een soort redelijkheid in 
hun voorstellen. Ze houden gewoon vast aa.n het model dat 
aan het succes van het Westen lijkt ten grondslag te lig
gen. "Iedere nationale economie moet de sterkst mogelijke 
banden smeden met de wereldmarkten, door die goederen te 
verkopen die ze, naar men veronderstelt, beter en goedkoper 
kan produceren dan a.ndere landen en door goederen te ko
pen die eiders beter en goedkoper worden geproduceerd11 (A 
fate worse than debt, p. 265). Dat is niets anders dan David 
Ricardo's idee van het "comparatieve voordeel"(zie het ze
vende hoofdstuk, "On Foreign Trade',, in The Principles of 
Political Economy and Taxation (18~ 7). En verder moeten 
la.ndbouw, industrie en het economisch leven jn 't algemeen 
gemoderniseerd worden door investering in technologieën af-
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komstig van de geïndustrialiseerde landen, om zodoende de 
produktiviteit op te drijven. Dat is de idee. De voorgestelde 
maatregelen zijn er wel niet o~ic_!!t am direct tegemoet 
te komen a.an de noden van deplaa.tselijke bevolking. Dat is 
ook niet de bedoeling. Want men gelooft juist dat slechts een 
uitbreiding van de handel met de industrieÏanden op termijn 
w~Îvaa.rt voor iedereen met ûch zal meebrengen. 

Ma.ar, hoe goed het ook moge bedoeld zijn, het werkt niet. 
De produkten die de landen van de Derde Wereld te verko
pen hebben zijn beperkt in a.antal. Ze geraken met elkaar 
in een harde concurrentiestrijd, en du.s worden de lonen zo 
laag mogelijk gehouden. "De veronderstelde onverzadigbare 
internationale ma.rkten die door de Wereldba.nk en het IMF 
beloofd werden, drogen op of beschermen zich achter pro
tectionistische barrières. Plotseling wil niemand meer die 
T-shirts en broeken, die ba.len katoen en kratten sinaasap
pelen of tornaten" ( o.c. p. 78). Maar de kostelijke infrastruc
tuur werd betaa.ld met geleend geld en de interesten moeten 
verder afbetaald worden. Terzelfdertijd is de lokale voedsel
voorziening voor een stuk afgebouwd. Het land heeft zich nu 
a.fha.nkelijk gemaakt van de import van voedsel a.an de fluc
t uerende wereldprijzen. In het begin van de jaren '60 was 
Marokkko zelfvoorzienend op het vlak van de voedselbeno
digdheden. Op aanbeveling van het IMF is het citrnsvruch
ten en groenten 'van buiten >t seizoen' gaan telen. Maar de 
afzet op de Europese ma.rkt vlotte niet, vooral sinds Spanje 
en Portugal tot de EG zijn toegetreden. Ondertussen rnoet 
Marokko vier vijf den van zijn behoeften aan graa.n invoeren 
terwijl de gra-anprijzen op de wereldma.rkt drastisch gestegen 
zijn. Of neem Tanzania. In het begin van de jaren '80 heeft 
het land zijn katoenproduktie verdubbeld. Het jaar daarop 
is de prlji, voor katoen op de wereldma.rkt gehalveerd! Alle 
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inspanningen waren een maat voor niets. De inkomsten ble
ven gelijk maar er waren wel enorme investeringen gedaa.n. 

Dergelijke ca.tastrofes ma.ken dat zo'n landen op de duur 
zelfs niet meer de noodzakelijke deviezen binnenkrijgen om 
de hoogst nodige import aan levensmiddel~n waar het land 
van afhankelijk is geworden, te bekostigen. Er wordt op
n.ieuw beroep gedaan op het !MF. En opnieuw worden maa.t
regelèn voorgesteld om de concurrentiepositie te verbeteren 
en de export te doen toenemen, zoals: c'devaluatie van de 
eigen munt ( om importen te ontmoedigen en exporten aan 
te moedigen); drastische reductie van de regeringsuitgaven, 
in 't bijzonder van de sociale uitga.ven, en de opheffing van 
subsidies voor voedsel en andere consumptiegoederen; priva
tisering van openbare ondernemingen en/of stijging van de 
aangerekende prijzen (voor elektriciteit, water, transport, 
enz.) en afschaffing van prijscontroles; 'beheersing van de 
vraag' ( d.i. terugschroeving van de consumptie) door be
vriezing van de lonen, samen met een beperking van de kre
dietverlening, en hogere belastjngen en interestvoeten in een 
poging om de inflatie terug te dringen" ( o.c., p. 52). Alle
maal maatregelen die de grote massa. van de pla.atselijke be
volking in nog grotere ellende stort. Revoltes die opduiken, 
worden met repressie beantwoord. 

2 

Het ontwikkelingsmodel dat tot op zekere hoogte en gedu
rende een zekere tijd lijkt gewerkt te hebben in het Westen, 
werkt niet in de De.rde Wereld. Blijkbaar kent het ma.ar 

\ 
succes onder welbepaalde voorwaarden die voor de Derde 
Wereld niet vervuld zijn. En ligt het verschil met de situa
tie van het Westen niet eenvoudigweg daarin dat het Westen 
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zelf jtûst eeuwenlang de Derde Wereld heeft kunnen plunde
~~P.. ~n ~11- no_g st~_eds __ ~?Ctra _:erofi~~er_~ van zijn ve_rho~ ~i_n_g_tot 
de Derde Wereld terwijl het omgekeerde uiteraard niet het 
geval is? Dat het Westen nu nog profi.teert van de Derde 
Wereld .wordt vaak ontkend. Maar het feit is er toch dat 
het Westen een en al afh.ankelijk is van de Derde Wereld, 
nl. van de toevoer van haar grondstoffen en dat de Derde 
Wereld uit die handel geen voordeel lijkt te halen! Geen 
enkel industrieland zou zijn economische activiteit lang vol
houden als het niet voorzien werd met olie, ijzererts, koper, 
tin, zink, bauxiet, chroorn, hout, katoen, enz. vanuit de 
Derde Wereld. Zelf bezitten de meeste industrielanden nau--- ------- ---
welijks nog iets van die grondstoffen, maar ze nemen wel het 
ov~rgrote _ deel in beslag van wat é1Jn d~ were!d, en_ JE.e_er 
bep~-~~ in J.e Derde Wereld, aan grondst(?ffen ontgo1u:1.en 
wordt. Zelfs voor de Europese landbouw is het het geval. 
Ook die is een en al afhankelijk van grondstoffen afkomstig 
van de Derde Wereld. Daarvandaan komen veevoeders, de 
grondstoffen voor aanmaak van meststoffen, de metalen voor 
de bouw van de la.ndbouwmachines, de verwerkingsinstalla
ties en de transportmiddelen, en de olie om al die machines 
te doen werken. Er is bijvoorbeeld berekend dat wat een 
Nederlander verbruikt aan voedsel, bout, na.tuurlijke vezels 
en andere produkten uit de bodem buiten de landsgrenzen 
vijf keer zoveel la.nd nodig heeft dan erbinnen, en dat een 
groot deel daarvan zich in de Derde Wereld bevindt! (Zie: 
Hoe is de wereld eraan toe? 1991, p. 203.) Hetzelfde moet 
natuurlijk gelden voor een Belg of een Duitser. 

J- Hoezeer wij profiteren van onze handel met de Derde We-
reld blijkt nog het duidelijkst hieruit: als we die grondstof
fen zouden halen uit streken die tot ons eigen land zouden 
behoren, dan zouden we er moeten voor zorgen dat die stre-
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ken een voldoende equivalent zouden terugkrijgen ter ver
goeding, zodanig dat het levenspeil er ongeveer even hoog 
zou liggen als in de rest van het land. Er zou m.a. w. voor 
moeten gezorgd zijn dat het loonpeil er hetzelfde is, dat er 
dezelfde sociale wetten gelden, dater genoeg wegen, scholen, 
hospitalen zijn, enz. We zouden ons niet kunnen permitte
ren tegenover die streken te handelen zoals we het tegenover 
de Derde Wereld wel doen! 

1 

Maar hoe is het zover kunnen komen? N og afgezien van 
het feit dat de Derde Wereld eeuwenlang uitgebuit is geweest 
door plundering en dwangarbeid en haar economie daardoor 
helemaal scheefgetrokken is, is ze het slachtoffer geworden 
van het basismechanisme va.n de markteconomie. De situatie 
in de Derde Wereld toont op zijn extreemst wat het betekent 

\ 

aan de verliezende ka.nt te staan binnen zo'n economie. Want 
een ma.rkteconomie genereert werkloosheid en het is in de 
Derde Wereld dat die het rnassaalst is opgetreden. 

Het economisch succes van een streek is niet een geïsoleerd 
fenomeen dat enkel de streek in kwestie betreft, het betekent 
integendeel dat men binnen een veel groter gebied waar een 
vrije rnarkt heerst, een voordelige positie heeft ingenomen 
e~ dit ten koste van andèrèn. De verhogi~g~an-de-pro
duktiviteit is maar een middel om rijker te worden als ze 
dient om een concurrentieslag te winnen. In eerste instan
tie vormen de investeringen in technologie om de produk.
tiviteit op te voeren enkel maar een bijkomende kost. De 
produktie neemt wel toe met eenzelfde factor als de produk
tiviteit ( als men tenminste geen arbeiders ontslaat) maar 
deze verhoogde produktie moet nu ook verkocht worden om 
de geïnvesteerde kapitalen terug te winnen, de hogere ener
gierekening te betalen en de winsten binnen te halen die 
nodig z~en zijn om de volgende rationaliseringen te kun-
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nen doorvoeren. Die grotere afzet kan maar pla.atsvinden 
doorda.t nieuwe klanten gevonden worden die de produkten 
van het bedrijf in kwestie kopen in de plaats van andere 
produkten die ze vroeger kochten en nu niet meer. Elders 
worden dus producenten werk~oos. Voor diegene die , door 
middel van een produktiviteitsstijging, de concurrentieslag 
wint., verloopt de handel nu onder zeer voordelige omstan
digheden; tegen een bepa.alde hoeveelheid a.rbeid ( die gema
terialiseerd is in een bepa.alde hoeveelheid produkt) wordt 
een grotere hoeveelheid arbeid geruild (in een mate die even
redig is met de stijging van de produktiviteit). De verkla
ring voor het economisch succes van een streek moet dus in 
eerste instantie rûet gezien worden in de uitbuiting van de 
arbeiders ter pla.a.tse ( die profiteren uiteindelijk mee van de 
situatie) en zelfs rûet in de uitbuiting van de arbeiders in 
de Derde Wereld ( die hebben teruninste nog een inkomen), 
maar in het ·feit dat elders en meer bepa.ald in de Derde 
Wereld arbeiders werden uitgestoten en hun inkomen werd 
toegeëigend. Economische accumulatie is de ophoping van 
middelen die van elders komen. Na.tuurlijk moet het rûet 
om dezelfde middelen gaan als die welke de werklozen elders 
zich vroeger a.a.nscha.ften ( toen ze nog een inkomen ha.dden). 
Er ontstaa.t een heel andere vraag (naar grondstoffen , ener
gie), aansluitend op de behoeften van de bedrijven die de 
concurrentiestrijd gewonnen hebben. 

In het befaamde werk van Eduardo Galeano, De aderla
ting van èen continent (vertaling van Las venas abiertas de 
América Latina, Mexico, 1973) kan men ondermeer nalezen 
hoe Engeland bijvoor beeld in de negentiende eeuw praktisch 
alles namaakte wat er in La.tijns Amerika aan a.mbachtelijke 
produkten werd gemaa.kt en er de locale produktie kapotge
concurreerd heeft door goedkope import. Natuurlijk is de 
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afzet van westerse produkten op de markten van de Derde 
Wereld niet erg groot en eigenlijk zelfs te verwaarlozen in 
vergelijking met wat de industrielanden bij elkaar afzetten. 
Die afzet is integendeel juist belachelijk klein. Maar in ruil 
daarvoor verkwanselen de landen van de Derde Wereld aan 
ons het kostbare dat ze hebben, hun grondstoffen en de op
brengsten van reusachtige oppervlakten van hun bodem. 



MARKT, MANUFACTUUR EN MACHINES ALS 
SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE MODERNE 

ECONOMIE 

Rudolf Boehm 

"Men blijft er rustig van overtuigd dat de 'rijkdom, van 
het westen de rechtma.tige beloning is van geleverde pres
taties en meer bepa.ald te danken is aan de successen van 
de wetenschap" (Kritiek 17, p. 106). Ik vertrek van deze 
uitspraak van Joha.n Moyaert orndat wat volgt niets a.n
ders is dan een poging om in zijn voetsporen, uitga.ande van 
zijn baanbrekende overwegingen 1 , een bijkomende en wel
licht verdergaande bijdrage te leveren tot het ontzenuwen 
van die "rustige overtuiging,,. 

1 Specifieke kenmerken van de moderne westerse economie 

Men spreekt tegenwoordig zo gemakkelijk over "economische 
wetma.tigheden" en "noodzakelijkheden". Ziet men op die 
manier niet even gemakkelijk het feit over het hoofd da.t de 
moderne westerse economie heel eigen kenmerken bezit die 
ha.ar specifiek onderscheiden van wat het idee van economie 

1 Zie vooral: "Geweld op economisch vlak. Ondeuoek naar de oorza
ken va.n de verarming", Kriti~k 19, p. 62-99, het reeds tevoren versche
nen maar la.ter geschreven "Ellende van de wetenscha.ppelijke cultuur", 
Kritiek 17, p. 102-125, en ook "Adam Smiths beschouwingen over 'het 
verlangen om onze levensomstandigheden te verbeteren'" Kritiek 22, 
p. 87-100. 
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in het algemeen voorstelt en van wat economie vroeger en 
ook nog steeds eiders betekent? Niernand betwijfelt dat de 
moderne filosofie, de moderne wetenschap, ook de moderne 
technologie, en niet minder de moderne staat en de moderne 
kunst hun heel eigen kenmerken bezitten; hoe dan niet ook 
de moderne economie? 

Kenmerkend voor de moderne westerse economie is onge
twijfeld dat ze de vorm heeft aa.ngenomen van een doorge
dreven markteconomie, dat ze een geweldige en nog steeds 
verdergaande verhoging van de produktiviteit heeft bewerk
stelligd, en da.t ze op grote schaal steunt op een machine
produktie of mechanische produktie ( Grieks mechané, La
tijn màchina, Frans machine). Algemeen wordt echter stil
zwijgend verondersteld dat een vrije markt, hoge produkti
viteit en mechanische produktie reeds altijd deel uitmaak
ten van de voornaamste economische doelstellingen; de mo
derne tijden worden dan enkel gezien als het tijdperk waar 
deze aloude doelstellingen van de economie uiteindelijk kon
den waargemaakt worden: een vrije markteconomie dank zij 
het geleidelijk terugdringen van het feodaJisrne, een eerste 
grote aanzet tot een verhoging van de produktiviteit dank 
zij de opkomst van de manufactuur, de machlne-produktie 
(en daa.rrnede een nog verdergaande stijging van de produk
tiviteit) dank zij de ontdekkingen van de moderne natuurwe
tenschap ( die men aanva.nkelijk in Engeland de "mechanical 
philosophy" heeft genoemd). Maar is het waar dat markt
economie, het opdrijven van de produktiviteit en machine
produktie eigenlijk reeds v66r de moderne tijden de voor
naamste doelstellingen vormden van de economie? 

Freud heeft gesuggereerd dat het niet zo is dat de cultu
rele idealen van bepaalde volkeren of gemeenschappen ooit 
ergens op geheimzinnige manier uit de lucht zijn gevallen en 
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dat dan die volkeren of gemeenschappen hebben getracht die 
idealen na te Ieven, maar dat veeleer omgekeerd die idealen 
zijn ontstaan uit verwezenlijklngen die bepaalde volkeren of 
gemeenschappen feitelijk hebben kunnen realiseren en die 
dan verheven werden tot idealen en normen die men ook 
verder wilde naleven2 • Wellicht sta.at het niet a.nders met 
de culturele idealen van bepaalde tijdperken (al da.n niet 
in bepaalde werelddelen). Bijvoorbeeld was volgens Husserl 
de voornaa.mste verwezenlijking van de moderne wetenscha.p 
da.t ze ons voorspellingsvermogen enorm heeft verhoogd. In
middels <lient dat als één van de a.rgumenten om de superio
riteit aan te tonen van die moderne wetenschap t.o.v. oudere 
en a.ndere inspanningen op het kennisterrein. Men stelt het 
voorspellingsvermogen als norm voor die vergelijkingen. In 
feite was men in vroegere tijden op het kennisterrein nau
welijks begaa.n met het ideaal ons voorspellingsvermogen te 
verhogen ma.ar veeleer met de doelstelling wat zich spon
ta.an als natuurverschijnsel voordeed, te kunnen verkla.ren 
uit zijn werkelijke oorzaken, om te begrijpen wa.a.rom het zo 
moest zijn en niet anders kon zijn (aldus Aristote1es). Déze 
doelstelling heeft de moderne na.tuurwetenscha.p dan weer 
geleidelijk aan laten vallen. (Haar voorspellingen waren ook 
steeds meer enkel betrokken op de uitkomst van door ons
zelf ingestelde experimenten.) - Zou niet iets analoogs het 
geval kunnen zijn in verband met de moderne economie? 

2 Màrkteconomie en manufactuur 

Ma.rkten hebben, naar men goed genoeg weet, reeds in de 
oudheid geen onbelangrijke rol gespeeld in de economie. Be-

2 Zie Zukunjt einer füuaion, 1927, hoofdstuk IL 
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tekent da.t echter dat men toen reeds, of in de middeleeuwen, 
een markteconomie bedreef? Toen werden op de mark
ten voornamelijk overschotten aa.ngeboden va.n produkten 
(vooral landbouwprodukten) die voortgebracht werden zon
der dat wie dan ook erom gevraagd had. Jlet normale was 
niet zo'n 11aanbodseconomie" maar een "vraageconomie11

: 

dingen werden op de eerste plaats voortgebracht omdat en 
nadat mensen die ze nodig hadden, erom gevraagd hadden. 
lets op de markt brengen, betekende eigenlijk dat er géén 
vraag voor was en dat men het bijgevolg moest aanbieden, 
en goedkoop aanbieden, om het toch maar kwijt te gera
ken. Zeker waren de boeren nogal blij indien ze, b.v. door 
bijzonder gunstige weersomstandigheden, een overschot had
den kunnen voortbrengen boven hetgeen zijzelf nodig had
den en wat ze verplicht waren af te leveren aan hun heren 
of a.an de gemeenschap. Toch was het voor hen aa.ngenamer 
geweest en beter uitgekomen indien men de bijgekomen pro
duktie bij hén was komen opzoeken en opvragen ( zoals in 
alle hongerperioden is gebeurd wa.ar ik er nog een van heb 
meegema.akt, aan het einde van de laatste wereldoorlog). 
De markt ontstond omdat en daar waar dat niet plaats
vond en wa.ar bijgevolg de boeren (in ons voorbeeld) zich 
de extra-inspanning moesten getroosten om na.ar de sta.d te 
trekken, met al de verplaa.tsin.gs- en verblijfskosten daar van
da.an, en bovendien verplicht waren om, tegen concurrentie 
van het overige marktaanbod in, hun prijzen heel laag te 
houden. De verplichting om naar de markt te trekken met 
hun produkten was voor de producenten eerder een ellende. 
"Markteconomie" was voor hen geen doel maar een laatste, 
soms wanhopige, uitlaatklep. Alle markten wa.ren om zo te 
zeggen een soort prondelmarktenj zoals b.v. nu nog steeds 
bloemenmarkten vooral aizetpla.atsen zijn voor goedkope, 
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maar meestal niet meer zo verse bloemen die de bloemisten 
in hun winkels (of de bloemenkwekers) niet tijdig hebben 
aa.n de man kunnen brengen bij mensen die erom kwamen 
vragen. 

De "overga.ng na.ar de markteconomie',, blijkbaa.r in het 
begin van de moderne tijden, moet een werkelijke omwen
teling hebben betekend. Men moet ermee begonnen zijn 
doelbewust "overschotten" te produceren om ze aan te hie
den op de markt, en daar zijn voordeel in te zoeken. Hoe zou 
het ertoe gekomen zijn? Ofwel heeft men zich aanvankelijk 
noodgedwongen ingesteld op zo,n ma.rkteconomie, ter wille 
van een feitelijk ontwikkelde (plaatselijke) massale overpro
duktie, en heeft men daarva.n een succes kunnen maken dank 
zij het tegelijk opkomende moderne kredietsysteem ( dat er 
gewoon in bestond de produkten weg te geven tegen een 
beperkt voorschot, mits duurdere betaling op termijn, zo
als we dat ook nu nog kennen) en heeft dat dan aanleiding 
gegeven tot de nieuwe produktiewijze van de zogenaamde 
"manufactuur" ( wat eigenlijk wel niets anders betekent dan 
"handwerk"). Ofwel heeft de "opkomst" van de nieuwe pro
duktîewijze van de manufactuur aanleiding gegeven tot de 
"overgang naar de markteconomie". (De beschikbare his
torische gegevens kunnen dienen om zowel de ene alsook 
de andere hypothese te staven.) In ieder geval maakte de 
produktiewijze van de manufactuur van haa.r kant de volbe
wuste overga.ng naar een om zo te zeggen planmatige markt
economie volstrekt noodzakelijk, of, vanuit het gezichtspunt 
van de voormoderne economische denktrant, helaas onver
mijdelijk. Want de manufactuur produceerde reeds, met 
een verregaande arbeidsdeling binnen elk bedrijf, "a.an de 
lopende band'> en dus zonder te wachten, of ook maar te 
kunnen wachten, op een voorafgaandelijke vraag of uitdruk-
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.kelijke bestelling. Ze moest ook al haar arbeiders bestendig 
bezig houden, want het wegvallen va.n één gespecialiseerde 
arbeider kon de gehele produktie doen stilvallen. Al wat de 
manufactuur voortbracht, was dus van meet af aan, vooraf
gaandelijk aan de vraag, bestemd voor de markt, ais aanbod. 
De bedoeling was natuurlijk dé6r het aanbod van het pro
dukt op de markt, tegen voordelige prijzen de vraag uit te 
lokken van lieden dle anders hun geld nooit zouden hebben 
besteed aan het desbetreffend produkt, of het hadden opge
spaard om gebeurlijk de aanmaak van een dergelijk produkt 
in opdracht te geven. Het voordeel bij die laatste handel
wijze was natuurlijk dat het stuk kon vervaardlgd worden in 
volkomen overeenstemming met de wensen van de besteller; 
één van de nadelen was de vereiste wachttijd alvorens het 
in ontvangst te kunnen nemen. Aan de andere kant kon het 
manufa.ctuurprodukt natuurlijk enkel beantwoorden aan de 
vermoedelijke doorsneeverwachtingen van de kopers, maar 
het was, op de markt, onmiddellijk beschikbaar, en dit tegen 
een lagere prijs. (We kennen dle verschijnselen allemaal ook 
mi nog. Veel ambachtelijke bedrijvigheid werkt ook nu nog 
op basîs van een vraageconomie: dle van kleermakers ( "op 
maat"), van herstelbedrijven van aile soort (van de loodgie
terij tot de autoreparatuur) en zelfs voor een groot deel de 
bouw. Daarentegen zijn al onze winkelstraten klaarblijkelijk 
markten, en water aangeboden wordt, werd van meet af aan 
geproduceerd voor de markt. In de "grote industrie" is het 
weliswaar innùddels zo dat de ondernemingen eerder enkel 
plannen, modellen of prototypen op de markt brengen om 
zodoende een vraag nit te lokken en opdrachten in de wacht 
te kunnen slepen: een kerncentrale wordt enkel op bestelling 
gebouwd.) 

De markteconomie bestond er dus in uitdrukkelijk en vol-
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bewust een ma.nier van ha.ndelen te verkiezen, met aile ri
sico's vandien, die vroeger enkel de rol speelde van een laat
ste uitkomst in het geval van toevallige overproduktie. Vol
bewust en planmatig ging men in zo'n markteconomie ook 
de concurrentie aa.n, of beter gfzegd, bracht men de georga
niseerde concurrentiestrijd voor het eerst op gang. Weldra 
werden bij deze concurrentiestrijd niet enkel de oudere pro
duktiewijzen enèrzijds en anderzijds de opkomende manu
facturen betrokken, maa.r vooral de verschillende manufac
tuurproducenten tegenover elkaar. Uit die concurrentiestrijd 
blijkt ook dat het niet wezenlijk in de bedoeling lag van ma
nufactu urproduktie en markteconomie het aanbod van de 
desbetreffende produkten uit te breiden maar integendeel 
enkel, door uitschakeling van de concurrenten, de gehele aan
wezige vra.ag in beslag te nemen voor het eigen produkt (nu 
door één producent voortgebracht in dezelfde omvang als 
tevoren door een meervoud van verschillende producenten 
samen.) 

3 Produktiviteitsverhoging 

Was een verhoging van de produktiviteit, d.w.z. een vermin
dering van het aantal werkuren vereist om hetzelfde produkt 
voort te brengen, een normale doelstelling van elke econo
mie? N ormaal gezien zal een economie zich tot doel stel
len van de beschikbare middelen (arbeidskracht, grondstof
fen, werkiuigen) zoveel mogelijk te besteden a.an het recht
streeks voortbrengen van levensmiddelen voor de mensen (in 
de ruime betekenis van al wat nodig is, of tenminste nuttig 
is, voor "het leven'': voeding, maar ook kleding, huisves
ting, enz. ); en zo weinig mogelijk ervan, enkel zoveel als 
nodig, aan het aanschaffen van de daarvoor vereiste produk-
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tiemiddelen. Slechts daar waar een echte schaarste optreedt 
a.an levensmiddelen, of daar waar er een echt tekort is aan 
a.rbeidskrachten, zal men zich inspannen om zoveel als no
dig middelen te besteden aan het voortbrengen van nieuwe 
produktienùddelen. "Nieuwe" produktiemiddelen, dat ka.n 
betekenen: bijkomende produktiemiddelen om de produktie 
van levensmiddelen op te drijven; ofwel, ter verva.nging van 
oudere produktiemiddelen, nieuwe produktiemiddelen met 
een hogere produktiviteit; dit ofwel om hetzelfde produkt als 
tevoten te kunnen voortbrengen met minder arbeidskrachten 
(in het geval van een tekort aan arbeidskrachten), ofwel om 
met dezelfde arbeidsinzet de produktie va.n levensmiddelen 
te verhogen (in het geval van schaarste aan levensmiddelen, 
b.v. ten gevolge van een aa.ngroei van de bevolking). 

Wat kan de bedoeling zijn wanneer men het opdrijven van 
de produktiviteit als doel op zich vooropstelt ( "op zich'1 , 

d.w.z. ook zonder <lat er een tekort is a.an arbeidskrach
ten en zelfs zonder de noodzaak of het voornemen om de 
omvang van de produktie nit te breiden) en bijgevolg zo
veel mogelijk van de beschikbare middele.n besteedt aan de 
ontwikkeling van de produktiemiddelen en liefst enkel zo
veel als absoluut nodig a.an het voortbrengen van levens
mlddeïen.voorm~nsen? D~_bedoeling kan geen and~re--;ijn 
dan deze: bij de ruil, bij de afzet van het eigen produkt, 
voor minder eigen arbeidsinspanningen nog steeds dezelfde 
tegenprestatie ( die dan onder minder eigen mensen moet 
verdeeld worden); •ofwel nog beter, voor een on verminderde 
eigen arbeidsinspanning nu veel meer aan tegenprestaties in 
beslag te kunnen nemen, dank zij de uitschakeling van elke 
concurrentie, ten gevolge van een goedkopere (want meer 
produktievere) produktiewijze. Op die manier zal men zich 
kunnen verrijken door nu zoveel mogelijk middelen te be-
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steden aan de ontwikkeling van 11ieuwe produktiemiddelen 
met verhoogde produktiviteit, en enkel zoveel als nodig aan 
de rechtstreekse produktie van levensmiddelen; de nodige le
vensmiddelen zullen wel binnenkomen dank zij de voordelige 
ruil (rechtstreeks of onrechtstreeks, b.v. door graa.nimporten 
of door de a.anvoer van meststoffen voor de eigen landbouw-

-;:> produktie). M.a.w. de verhoging va.n de produktivÎtE:~.31;1S 
doel op zich kan enkel een middel zijn om zichzelf te verrijken, 
ten koste van anderen; weliswaar niet zoveel ten koste van 
de kopers van het voortgebrachte produkt ( die het inder
daad, tenminste tijdelijk, goedkoper zullen krijgen), maar 
ten koste van de concurrerende maar minder produktieve 
producenten van hetzelfde produkt; en zelfs ten koste van 
de minder produktieve producenten van andere produkten 
( wanneer de kopers in bepaalde van die andere produkten 
niet langer geïnteresseerd zijn, b.v. in openbaar vervoer, orn
dat een ander produkt, b.v. de auto, betrekkelijk goedkoop 
wordt; zelfs in echte regenmantels moeten ze niet langer 
geïnteresseerd zijn als ze toch over een auto beschikken). 

Natuurlijk wordt steeds, ter verdediging van de bevorde
ring van de produktiviteit als doel op zich, het argument 
ingeroepen dat er misschien wel voldoende a.rbeidskrachten 
zouden beschikbaar zijn, maar tegen te hoge loonkosten. 
Wat betekent dat echter anders dan precies dat het goed
koper en winstgevender is zich met minder of toch niet meer 
arbeidskrachten te verrijken ten koste van a.ndere, dank zij 
een verhoogde produktiviteit? 

Was het niet net dit wat Marx bedoelde toen lûj stelde dat 
in de economie van de moderne tijden ( de benaming "kapi
talisme" doet er niet toe) aile produkten van meet af aan 
werden voortgebracht als <<koopwaar',, d.w.z. enkel met het 

.. oog op hun ruilwaarde? Toch had hij m.i. ongelijk met zijn 
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bepaling van die ruilwaarde, op basis van het vereiste aan
tal werkuren om die produkten voort te brengen. Mocht de 
ruilwaarde van een produkt daadwerkelijk dalen ten gevolge 
va.n een verminderd aantal werkuren vereist om het voort 
te brengen, dan zou elke verhoging van de produktiviteit 
tot verlies leiden. In feite leidt ze tot winst. Het is hele
maal iets anders dat een ( althans tijdelijke) prijsverlaging, 
ter wille van de concurrentiestrijd mogelijk wordt gemaakt 
dank zij een verhoogde produktiviteit. 

4 De machineproduktie 

Wat de machineproduktie betreft, kan men zelfs twijfelen of 
die werkelijk kenmerkend is voor de economie van de mo
derne tijden. Want enerzijds is wat men de eerste "indus
triële revolutie,, is gaan noemen, pas op gang gekomen in 
de tweede helft van de 18de eeuw, twee of drie eeuwen na 
het begin van de moderne tijden. Anderzijds werden reeds 
lang tevoren, op de nodige schaal, machines ingeschakeld in 
de produktie: door wind of waterkracht aangedreven mo
lens, ook door mankracht of wind aangedreven boten, en 
verder a.Ile soorten "primitieve'' landbouw- en oorlogsma
chines, weefgetouwen, enz. Het spreken van een "industriële 
revolutie,, is ook een beetje rnisleidend: "industrie'' betekent 
eigenlijk niet meer dan "vlijt" of "nijverheid», en nog Adam 
Smith verstaat onder "industrie" eender welke ambachte
lijke bedrijvigheid en zelfs de landbouw; en de stoomma
chine is eigenlijk niets anders dan een molen, aangedreven 
door zelfgemaakte wind. Afgezien van de verder opgedreven 
produktiviteit, is het groot verschil van de stoommachine 
met de vroeger gebruikte molens enkel dat men va.n nu af 
aan begon energie te putten nit eindige en niet hernieuwbare 
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grondstofvoorr aden van de aa.rde ( om te beginnen kolen). 
N a.tuurlijk is het echter wél kenmerkend voor de moderne 

produktiewijze dat ze op termijn erop neerkwam steeds meer 
te steunen op de aanwending van machinerie, en meer be
pa.ald van machines aangedreven door niet hernieuwba.re 
energiebronnen. Opnieuw moet de vra.ag gesteld worden of 
dit bcantwoordde aan een normale doelstelHng van elke eco
nomie die pa.s in de moderne tijden uiteindelijk op grote 
schaal kon verwezenlijkt worden. Welnu, aile machinerie 
( en dît reeds lang v66r het "stoomtijdperk") dient op de 
eerste pla.ats om de produktiviteit te verhogen, en in veel 
mindere mate, indien niet zelfs enkel uitzonderlijk of bij
komstig, om nieuwe produkten vomt te brengen die op geen 
andere manier da.n machina.al konden verva.a.rdigd worden; 
met de enige bela.ngrijke uitzondering van de produktie van 
nieuwe vormen van energie zelf ( door molens, stoommachi
nes, elektro-magnetische dyna.mo's, enz.). Als dat zo is, ka.n 
het antwoord op de daar net gestelde vraag niet anders lui
den da.n het tevoren gegeven a.ntwoord op de vraag of de 
verhoging van de prodnktiviteit zelf een normale doelstelling 
van elke economie wa.s of is. Daar wa.ar dit laatste niet het 
geval was, za.l men de gebeurlijke noodza.a.k om een machi
nerie te construeren, om een tekort a.an a.rheidskrachten op 
te vangen of om a.an een schaarste van bepaalde levensmid
delen te verhelpen, op de eerste pla.a.ts a1s verliespost hebben 
aa.nzien; irnmers, men kon in dit geval een deel van de be
schikb!.re middelen niet langer gebruiken om rechtstreeks 
levensmiddelen voort te hrengen ma.a.r moest het aa.nwen
den voor de aanmaa.k van de machinerie, wa.t een aanwezige 
schaarste, althans om te beginnen, nog meer moest aan
scherpen. 

Slechts vana.f de opkomst van de ma.rkteconomie, verbon-
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den met de produktiewijze van de manufactuur, werd de 
aanwending va.n steeds meer machinerie economisch echt in
teressant, wat dan ook de ontwikkeling van een gehele "me
chanical philosophy'' ( zo noemde Robert Boyle de "moderne 
wetenschap" waarvan hij één der grondleggers was) gewel
dig moest stimuleren. Op termijn werd de aanwending van 
steeds meer machinerie ook noodzakelijk, ter wille van de 
concùrrentiestrijd op de ma:rkt die een voortdurende verho
ging van de produktiviteit noodzakelijk maakte die op haar 
heurt enkel nog door mechanisering van de produktie verder 
kon opgedreven worden; en op termijn kon die steeds meer 
uitgebreide machinerie niet langer aa.ngedreven worden zon
der een beroep te doen op de aanzienlijke, maar toch eindige 
en niet hernieuwba.re energiereserves van de aarde. 

J Een "normale'> en oorspronkelijke doelstelling van de eco-
nomie kon deze nieuwe manier om, met behulp van de mo
derne machinerie, gebruik te ma.ken van duidelijk niet on
uitputtelijke natuurkrachten, zeker niet zijn ( en is het zelfs 
heden nog niet ); want gedurende duizenden jaren bestond de 
menselijke economie er net in enkel gebruik te maken van on
uitput telijke natuurkrachten (zoals wind- en water-kracht), 
en enkel natuurprodukten op te gebruiken die door inzet van 
de mensen zelf opnieuw konden voortgebracht worden (zoals 
oogsten, bossen en vee). 

5 De monopolise1-ing 

Op één vraag die in het voorgaande wel reeds werd aan
geraakt, valt nog speciaal terug te komen. De vermeerde
ring van de produktie van levensmiddelen is natuurlijk wél 
een normale doelstelling van de economie, zeker daar waa.r 
schaarste dreigt ten gevolge van een aangroei van de bevol-
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king. Te dien einde moeten de nodige bijkomende produk
tiemiddelen worden aangeschaft. Kan dat echter niet 66k 
door de ontwikkeling van produktiemiddelen met een ho
gere produktiviteit, zodanig dat zo'n ontwikkeling eveneens 
zou aansluiten bij de normale doelstellingen van een econo
mie? Inderdaad, louter technisch gezien kan ook een ver
hoogde produktiviteit bijdragen tot een vermeerderde pro
duktie van levensrniddelen, tenrninste als van zo1n verhoogde 
produktiviteit niet enkel gebruik gemaakt wordt om dezelfde 
produktie nu voort te brengen met een verminderd aa.ntal 
arbeidskrachten ( of een verminderd aantal werkuren). Er 
stelt zich echter ook een economisch probleem: zal de ver
meerderde vraag verbonden zijn met de nodige koopkracht? 
Koopkracht hangt op de eerste plaats af van de werkgele
genheid. Een verhoogde produktiviteit schept echter geen 
nieuwe werkgelegenheid; in het meest gunstig geval wordt 
de bestaande werkgelegenheid gehandhaafd; ais er bijko
mende werkgelegenheid wordt geschapen, betekent dit in 
feite dat de verhoogde produktiviteit wordt verbonden met 
bijkomende produktiemiddelen, het ander middel om de pro
duktie zelf te vermeerderen. Bijkomende produktiemiddelen 
dragen niet enkel bij tot een vermeerdering van de produk
tie, maar tegelijk tot meer tewerkstelling en bijgevolg tot de 
nodige verhoging van de koopkracht. 

Nu kan wel de koopkracht ook nog langs een a.ndere weg 
om verhoogd worden, nl. door de levensmiddelen goedkoper 
te maken, en dat maakt een verhoogde produktiviteit inder
daad mogelijk; tenminste eens dat de aangeschafte nieuwe 
machinerie is betaald, of wanneer de betaling ervan ( door 
kredietopname) wordt uitgesteld. Zo'n prijsverlaging heeft 
echter tot gevolg dat de concurrerende ondernemingen ge
dwongen worden hun prijzen eveneens te verlagen, hoewel 
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hun produktiekosten niet verminderd zijn, met het daaruit 
voortvloeiend verlies aan inkomen en koopkracht van hun 
tewerkgestelden; ofwel dat ze failliet gaan, met het gevolg 
van nog meer koopkrachtverlies voor hen die er tevoren te
werkgesteld waren; ofwel moeten de concurrerende bedrij
ven trachten door nieuwe produktiemiddelen eveneens hun 
produktiviteit te verhogen, waarmee dan het gehele verhaal 
opnieuw begint. Kan dit globaal verlies aan koopkracht bij 
de tewerkgestelden van de concurrentie gecompenseerd wor
den door de prijsverlaging aangeboden door het bedrijf dat 
op de eerste plaats zijn produktiviteit kon opdrijven? Dat is 
op zijn minst gezegd uiterst onwaarschijnlijk; want hoe aan
zienlijker die prijsverlagingen uitvallen, hoe meer de compe
titiviteit van de concurrentie in het gedrang komt, en bij
gevolg de werkgelegenheid van haar tewerkgestelden en hun 
koopkracht. 

--,;. In het begin van deze paragraaf werd gezegd dat louter 
technisch gezien een verhoogde produktiviteit wel ook kan 
bijdragen tot een vermeerderde produktie van levensmidde
len - "tenminste als van zo'n verhoogde produktiviteit niet 
enkel gebruik gemaakt wordt om dezelfde produktie voort 
te brengen met een verminderd aantal werkkrachten". Die 
voorwaarde is echter zelf economisch van aard. In het ka
der van een markteconomie kan een voortdurende verhoging 
van de produktiviteit in een bepaald bedrijf enkel de moeite 
lonen wanneer weliswaar géén ( of nauwelijks) werkkrachten 
worden ontslagen in dit bedrijf, wel echter massaal in andere 
bedrijven met lagere produktiviteit; zoals boven beschreven 
in par. 3, zullen deze anderen gedwongen worden hun pro
duktie te beperken en op termijn stop te zetten, zodanig dat 
de vermeerderde massa-produktie van het ene bedrijf met 
verhoogde produktiviteit kan verkocht worden aan zoveel 



28 Rudolf Boehm 

mogelijk voormaJige klanten van de vroeger mede concur
rerende bedrijven. In feite kan dus een verhoogde produk
tiviteit ( daar waar ze niet beantwoordt aan een tekort aan 
werkkrachten of a.an een tekort aan levensmiddelen spijts 
aa.nwezige koopkracht) niet, o{ slechts uitzonderlijk, leiden 
tot een vergroting van de prod uktie zelf. 

Wat zich in feite 1.al afspelen ten gevolge van aanzien
lijke verhogingeri van de produktiviteit, is veeleer een voort
schrijdende monopolisering van de produktie van de des
betreffende produkten: binnen één land door een handvol 
ondernemingen ( of zelfs maar één), op wereldscha.al door 
enkele regio's of landen, maar soms eveneens door een heel 
beperkt aantal (al dan niet multinationale) ondernemingen, 
soms zelfs door een ha.ndvol fabrieken voor de hele wereld. 

6 De feiten en hun verklaring 

De feiten die in het bovenstaande eens te meer ter sprake 
komen, zijn goed genoeg bekend: de tegenwoordige econo
mische wereldtoestand is gekenmerkt door een absurde wan
verhouding tussen de beschikbare en steeds verder ontwik
kelde produktiemiddelen enerzijds en een onverminderd, in
dien niet nog steeds aangroeiend tekort a.an levensmiddelen 
anderzijds («levensmiddelen" in de boven a.angeduide ruime 
betekenis van het woord, waar b. v. ook geneeskundige ver
zorging en gepast onderwijs bijhoren); door een voortschrij
dende uitputting van de energiereserves van de aarde (met de 
bijhorende vervuiling); door wereldwijde armoede en werk
loosheid; en door een ver doorgedreven monopolisering, door 
enkele regio's van de gehele industriële wereldproduktie ( en 
voor een deel zelfs de landbouwproduktie ). 

Hier ging het er niet om die feiten eens te meer aan te 
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halen, maar te trachten ze te beg1'ijpen, en dat wil volgens 
de oude Aristoteles zeggen, ze te verklaren nit hun oorzaken, 
oorzaken van dien aard dat de feiten zich moeten voordoen 
zoals ze zich voordoen, en niet anders zouden kunnen zijn. 
(Het Griekse woord voor zo'n begrijpen is "episteme", wat we 
ongelukkig met "weten" of ((wetenschap" vertalen, met het 
noodlottig gevolg dat we :niet langer het verschil zien tussen 
een loutere feitenkennis en een werkelijk inzicht in de oor
zaken van de feiten.) Gepoogd werd de aangehaalde feiten 
te verklaren vanuit een drietal specifieke kenmerken van de 
moderne westerse economie: de markteconomie, de besten
dige verhoging van de produktiviteit als belangrijke (indien 
niet zelfs de belangrijkste) economische doelstelling, en de 
machine-produktie op basis van niet hernieuwbare energiere
serves van de aa.rde. Ais de voorgestelde verklaring opgaat, 
en als men ze niet kan weerleggen, moet men begrijpen dat 
niets te veranderen valt aan de aangehaalde feiten die ken
merkend zijn voor onze economische wereldtoestand, zonder 
aan onze gehele moderne westerse economie te verzaken. Ais 
het echter ook waar is dat onze moderne westerse econom.ie 
onderscheiden is door heel specifieke kenmerken, moet men 
haar ook niet gelijkstellen met eender welke "normale,, eco
nomie en is er een uitzicht om terug te keren naar, of uitein
delijk toch nog terecht te komen bij, een meer economische 
soort economie. 



VRIJHANDEL: BALSEM OF KWAKZALFJE OP DE 
EKONOMISCHE WONDE? 

Ludwig Glabeke 

De wereldekonom.ie is ziek. Daar is vrijwel iedereen het 
over eens. Over de diagnose bestaat al minder eensluidend
heid. En inzake mogelijke remedies heerst de grootste ver
warring en duisternis. De manier waarop sommige maat
regelen aangekaa.rt worden als wondermiddel dat goed zou 
zijn voor ongeveer alles, doet eerder middeleeuws aan. Eén 
van die wondermiddelen cl.le de laatste tijd een luidruchtige 
propaga.nda kregen en nog krijgen is vrijhandel. 

Sinds de voorbereidingen voor de Uruguaykonferentie in 
het rnidden van de jaren '80 beleven wij een hernieuwd ge
orkestreerd pleidooi voor meer vrijhandel, die a.an iedereen 
zou ten goede kornen. Uitbreiding van de wereldhandel als 
magische oplossing om de ekonomie uit het slop te halen. 

Daarbij wordt de EEG als voornaamste spelbreker door 
Amerîka en de CAIRNSgroep (pressiegroep van 14 landen 
voor meer vrijhandel) aangewezen, als grootste obstakel om 
tot een vrije wereldmarkt te komen. Met na.me de landbouw
politiek van de EEG wordt zwaar bekritiseerd en onder druk 
gezet. 

Meer algemeen richt de kritiek zich op de talloze protekti
onistische maatregelen cl.le in het ekonomische verkeer tussen 
landen een rol spelen. Deze protektionistische maatregelen 
kunnen ingedeeld worden in exportsubsidies en invoerbeper
kingen, en deze laatste nog eens onderscheiden in tarifa.ire 
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en niet-tarifa.ire belemmeringen. 
Enige voorbeelden: 
Exportsubsidies zijn agressieve handelspromoties. Men 

probeert marktaandelen te veroveren door produkten onder 
de eigen kostprijs en vooral ook onder de kostprijs van an
dere producentlanden te verkopen. De EEG bijv. heeft naast 
boterbergen en wijnplassen ook een forse overproduktie van 
rundvlees. Met zware subsidies zet Europa dit overschot a.an 
diepgevroren rundvlees ook in Derde Wereldlanden ai. Zo 
wordt in de winkels van Ivoorkust en Senegal vlees aangebo
den aan een prijs die beduidend lager ligt dan de prijs voor 
vers lokaal vlees. Zodat de pla.atselijke veetelers in moeilijk
heden komen1 . De Verenigde Staten geven zo,n massale sub
sidies voor de rijstexport dat traditionele rijstproducenten 
hier niet kunnen tegen opboksen. Eén van de belangrijkste 
doelwitten is Thailand dat als ,s werelds grootste rijstexpor
teur voor 15% van de exportinkomsten van rijst a.fhankelijk 
is. De V.S. proberen een marktaandeel van Tha.iland a.f te 
snoepen door rijst ver onder de kostprijs te verkopen ( on
geveer $140 subsidie per ton). Deze dumpingspraktijk heeft 
nog meer negatieve effekten op landen die om één of andere 
reden geen importheffingen kunnen of willen leggen om de 
eigen produktie te beschermen. Meestal zijn dat de armere 
Derde Wereldproducenten2 • De subsidies kosten handen vol 
geld, iets wat alleen de rijkere handelsblokken zich kunnen 
veroorloven. Zo dragen zowel de V.S. als de EEG bij aan een 
ontwrichting van Derde Wereldlanden en een vermindering 
van hun mogelijke inkomsten. 

Als er twee rijkere exporteurs op dezelfde markt aanwe
zig zijn is er altijd een dreiging van eskalatie van deze ex-

1 Zuid, p. 14. 
2 CAP-Briefing 4-5, p. 4. 
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port subsidies. Als de V .S. ha.ar subsidies verhoogt, moet 
de EEG dat ook doen en vice versa om hun respektieve
lijke ma.rkta.andeel te behouden. Vooral toen Reagan a.an 
de macht kwa.m in 1981 zijn de Verenigde Staten opnieuw 
een agressievere landbouwhandelspolitiek gaan voeren die 
tot een nauwelijks verholen permanente handelsoorlog heeft 
geleid. Ook het landbouwdispuut tussen Europa. en de V.S. 
in de GATT-onderhandelingen maakt deel uit van die han
delsoorlog. 

Een tweede ka.tegorie protektionistische maatregelen die 
meer gericht zijn op de bescherming van de eigen industrie 
zijn importbeperkingen. 

Een eerste vorm zijn de tolheffingen op de import. Zo 
zijn er in de EEG t aJ. van drempelprijzen (minimumprijzen) 
waaronder ingevoerde produkten Europa niet binnenkomen. 
Het verschil tussen de wereldmarktprijs en de hogere EEG
prijs wordt door een invoerbelasting uitgewist. Indien er op 
granen bijv. geen invoerheffingen zouden geheven worden, 
zouden miljoenen boeren in de EEG failliet gaa.n omdat ze 
niet kunnen konkurreren tegen de Amerikaa.nse en Austra
lische boeren. Importheffingen zijn ook een middel om het 
effekt van exportsubsidies op de eigen binnenlandse markt 
ten minste teniet te kunnen doen. Invoerhe:ffingen zijn over 
het algemeen ook veel hoger voor verwerkte da.n voor on
verwerkte produkten. Voorstanders van vrijhandel wijzen 
deze importhefiingen a.f omdat ze de konsument hogere prij
zen doen betalen dan hij op de wereldmarkt zou moeten 
beta1en3 • 

JOmdat ik in de verdere tekst hier niet e:xpliciet op inga, een vooraf
gaandelijke bemerking: vooraleer gekonsumeerd wordt, moet geprodu
ceerd worden. Algeroeen genomen is de konsument dus eerst producent. 
Meex import van goedkopere goederen is op kort e t ermijn alleen gun-
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ln de laatste decennia zijn de niet-tarifaire handelsbelem
meringen steeds belangrijker geworden: kwantitatieve res
trikties zoals uni-, bi- of multilaterale quota en "vrijwil
lige1, exportbeperkingen; technische normen en kwaliteits
eisen waaraan produkten moeten voldoen, en tenslotte de 
bureaukratische draaimolen en ambtelijke pesterijtjes zijn 
maatregelen die in stelling gebracht worden tegen ongeweri
ste invoer4 • 

Het Multivezelakkoord beschermt de textielindustrie in de 
rijke landen tegen de goedkope invoer uit het Zuiden. Slechts 
beperkte hoeveelheden (quota) textiel mogen jaarlijks inge
voerd worden. De schattingen over het verlies van inkomaten 
voor de ontwikkelingslanden als gevolg van dit akkoord lo
pen uiteen van 11 miljard (Wereldbank) tot 31 miljard dollar 
per jaar (Unctad). Wanneer de import van kleding toch een 
gevaar vormt voor de eigen industrie in de rijke landen, kan 
nog altijd druk uitgeoefend worden om een "vrijwillige" ex
port beper king te aanvaa.rden. Zo werd Mauritius, dat als 
ACS-land5 in principe een vrije invoer van textiel en kle-

stig voor konsumenten die niet in de produktiebranch.es werken die door 
de import weggekonkurreerd worden. hnportheffingen kunnen dus ook 
gezien worden a.ls bescherm.ing van het inkomen van bepaalde groe
pen van producenten. Uiteindelijk zal het effekt van liberalisering voor 
konsumenten afha.ngen van de veranderingen die optreden in werkgele
genheid, wisselkoers, verhouding prijzen en lonen, koopkrachtverdeling, 
enz. 

Liberalisering zou ook tot een grotere insta.biliteit in de prijzen kun
nen leiden. Zo zijn de wereldma.rktprijzen voor basisvoedsel op de we
reldmarkt zeer instabiel, en liberaJisering zou kunnen leiden tot toe-
standen die we nu met de benzineprijs kennen. 

4 Zuid, p.16. 
6 Met een a.a.ntaJ - hoofdzakelijk zeer arme - ontwikkelingslanden 

uit Afrika, de Cara.iben en de Pacifie is het a.kkoord van Lomé afgespro
ken. Deze Landen mogen een grotere hoeveelheid produkten exporteren 
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ding in de EEG geniet, een aantal jaren terug dringend ver
zocht om de export van wollen sweaters naar de EEG in te 
perken. De produktie in Groot-Brittanië kwam namelijk in 
gevaar door het succes van de Mauritiaanse truien. Deze 
kleine Afrikaanse eilandstaat moest zich destijds schikken in 
een "vrijwillige" exportbeperking6 • 

Maar ook op Japan wordt zware druk uitgeoefend oro niet 
te overdrijven met zijn export van elektronische apparatuur 
en auto's naar de rest van de geïndustrialiseerde wereld. 

Voorstanders van vrijhandel koppelen aan deze voorbeel
den direkt de bewering dat van een vrijere markt zonder 
protektionistisch overheidsoptreden iedereen beter wordt en 
dat de wereldhandel ook rechtvaa.rdiger wordt. 

De huidige liberaliseringsvoorstellen die in de GATT-be
sprekingen voorliggen zouden een 200 miljard dollar injektie 
in de wereldekonomie betekenen. En relatief gezien zou
den de ontwikkelingslanden er zelfs het meest van profite
ren. Waar dit spookbedrag vanda.an moet gehaald worden 
is onduidelijk. En dat bij een vrije markt iedereen beter af 
is, is op zijn zachtst gezegd nogal vaag. 

Hetzelf de is beweerd geworden bij de verdere vrijmaking 
van de markt binnen de EEG. De handel zou toenemen, en er 
zou zelfs meer werkgelegenheid komen. Het enige resultaat 
tot nu toe is dat in een versneld tempo, met de regelmaa.t van 
de dagelijkse klok zelfs, afslankingen en afdankingen aange
kondigd worden. De werkloosheid in de EEG heeft a.an de 

naar de EEG tegen verminderde invoerheffingen. 
Meer vrijhandel zou voor deze a.rmste landen ook afscha.ffing van hun 

preferentiële behandeling betekenen, wa.ardoor ze hun huidige export 
wel eens verloren zouden kunnen zien gaan aan krachtiger konkurrenten 
uit de Derdc Wereld. 

8 Zuid, p.19. 
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vooravond van de vrijmaking ongekende hoogtes bereikt en 
de vooruitzichten zijn somber. 

Eén en ander moet toch nader bekeken worden. Da.a.rom 
wil ik eerst de theoretische argumentatie van de vrije mar
keteers nagaan en vervolgens enkele aspekten belichten met 
een algemeen overzicht van de huidige GATT-ronde en ten
slotte met een voorbeeld uit de landbouw. 

1 Theoretische argumentatie i. v. m. liberalisering 

De theoretische argumentatie voor liberalisering steunt uit
eindelijk op een paar geloofsbelijdenissen: De vrije markt 
leidt tot een optima.al gebruik van middelen en stemt de 
produktie het best af op de noden en/of preferenties van de 
konsument. Dit geloofspunt wordt a.angevuld door de theo
rie van het comparatief voordeel dat stelt dat vrijhandel op 
wereldvlak zorgt voor spedalisatie en een produktieverde
ling die een maximale produktie mogelijk maakt en die voor 
alle partners voordelig is. 

Tegen deze stellingnames zijn wel enige bezwaren in te 
brengen. Misschien stemt de vrije markt de produktie (het 
best) af op de noden en/of preferenties van de individuele 
konsumenten. Dat roept het idee op da.t we alles zullen 
kunnen krijgen wa.t ons ha.rtje wenst. Maar de vrije markt 
garandeert niemand dat hij/zij (genoeg) geld zal hebben om 
te kopen wa.t hij/zij nodig heeft. En zonder geld, zelfs geen 
eten in de vrije ma.rkt. Lappé en Collins schrijven dan ook 
dat de eerste tekortkoming van de markt is dat hij niet rea
geert op individuele voorkeuren of zelfs noden. Hij reageert 
op geld (pp. 69-70). 

En Samuelson formuleert het als volgt: 
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ln the first place, goods go where there are the most votes or dollars. 
John D. Rockefeller's dog may receive the milk tha.t a poor child 
needs to a.void richets [rachitisj. Why? Beca.use supply and dema.nd 
are working badly? Quite possibly badly from ethical viewpoints, 
but not from the standpoint of what the market mechanism is a.lone 
geared to accomplish. 

Functiona.lly, auction markets are doing what they are designed to 
do - putting goods in the hands of those who can pay the rnost, 
who have the most votes (pp. 45-47). 

De vrije markt zorgt zelf niet voor een gelijke verdeling van 
koopkracht. Integendeel: konkurrentie leidt tot winnaa.rs en 
verliezers. 

De vrije markt zou ook leiden tot de beste allokatie van 
produktiemiddelen waardoor een optimale en meest efficiën
te produktie zou bereikt worden, d.w.z.: de grootste pro
duktie tegen de laa.gste kosten. De argumentatie verloopt 
als volgt: De vrije prijsvomûng en de konkurrentie zorgen 
ervoor dat kostenbesparende produktiemethoden toegepast 
worden, waardoor de beschikbare produktiemiddelen zo op
timaal mogelijk gebruikt worden. De vrije markt maakt een 
onmiddellijke reaktie op marktsignalen ( meer bepaald het 
prijssignaal) mogelijk. Bij hogere prijzen van een bepaald 
produkt (wat wijst op een verhoogde vraag) zullen inves
teringen in de produktie ervan geda.an worden. Bij lagere 
prijzen zal overgeschakeld worden naar andere produkties. 
Tenslotte zorgt konkurrentie ervoor dat degene die met de 
laagste kostenstruktuur kan werken een groter marktaandeel 
verovert. Wat de anderen verplicht om ook meer kostenbe
sparende methodes te gebruiken of uit het marktsegment te 
verdwijnen. 

Maar zo ideaal is het in werkelijkheid helemaal niet. Ten 
eerste is er een time-lag tussen markt/prijssignalen en in-
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vesteringen en produktie. Cacao bijv. is een plant die zes 
tot zeven jaar rooet groeien voordat hij echt begint te ren
deren. Voorzien hoe de vraag naar ca.caoprodukten er over 
zeven ja.ar zal uitzien, is een gok. Toch moet de cacaopro
ducent nu beslissen of hij gaat investeren in extra produktie 
die pas over zeven jaar op de rnarkt komt. Op het moment 
zelf het aanbod aan de vraa.g aanpassen is moeilijk. Meer 
produceren op korte termijn is onmogelijk. Inkrimpen kan 
nog wel, door het vernietigen van de planten of de oogst7 • 

In theorie althans: ook bij instorting van de prijzen zitten 
de cacaoboeren nog aan de produktie vast. Beter toch zo
veel mogelijk produceren, om tenminste nog een deel van 
de geïnvesteerde kosten en arbeid eruit te halen. Eenzelfde 
verhaal kan voor koffi.e verteld worden. Maa.r ook bij andere 
landbouwprodukten die met zoveel jaren voorbereiding ver
gen en per seizoen geteeld kunnen worden zit de boer toch 
voor een langere periode aan zijn keuze vast. De speciali
satie als gevolg van de konkurrentie en relatieve prijsverla
gingen door de overheid nagestreefd8 , heeft de individuele 
boer in de EEG bv. doen investeren en lenen voor machines, 
gebouwen en grond die hij soms slechts aan het einde van 
zijn loopbaan kan hopen af te betalen. Vanwege lage prij
zen machines weggooien en andere kopen kan hij niet. Zijn 
enige mogelijkheid is om juist nog meer te produceren en 
dan maar te hopen toch zo nog hetzelfde inkomen te halen. 

Lagere prijzen leiden dus niet automatisch tot minder pro-

7 Zuid, p. 44. 
8 De prijs die de boer voor zijn produkten krijgt is systematisch 

minder snel gestegen dan de algemene in:flatie. Deze "prijs af boer
derij" is uiteraard niet de uiteindelijke voedselprijs die de konsument 
betaa.It. De konsumentenprijs volgt wel min of meer de a.lgemene in
fl.a.tie. (C.E.E.: De l'agriculture au consommateur, Europe Verte 1/90, 
ta.bel 4, p. 10). 
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duktie. Wel integendeel, voor wie vastzit a.an een produkt, 
leidt het in eerste instantie tot meer produceren. Aileen 
(groot )handela.ren kunnen min of meer soepel op het prijs
signaal reageren9 • Producenten veel minder. 

En ook als een nieuwe technologie een produkt substi
tueert komt het marktsignaal te laat. Technologische ver
nieuwingen kunnen in een vrije markt tot ware ravages lei
den. Zoals in het geval van suiker: Negros, een eiland van de 
Filippijnen, staa.t bekend als het suikereiland. Uitgestrekte 
plantages suikerriet, bijna a.llemaal bestemd voor de export 
naar Amerika (vnl. voor Coca Cola). Toen Coca Cola over
stapte van suikerriet naar een nieuw zoetmiddel uit maïs 
(High Corn Fructose Sirope} viel Negros van het ene op het 
andere jaar praktisch zonder inkomsten10 • 

In een vrije markt zijn grondstoffen, hele fabrieken en a.r
beiders wegwerpprodukten. 

Meer algemeen: hogere prijzen kunnen inderdaad leiden 
tot meer investeringen. Elke individuele investeerder zal 
proberen een rnarktvoordeel of een groter marktaandeel af 
te dwingen. Daa.rvoor is hij ook verplicht een grotere pro
duktiekapaciteit uit te bouwen. Met als gevolg dat er altijd 
een punt van globale overkapaciteit komt, overaanbod en in 
een vrije markt tenslotte een prijsinstorting. 

ln de grondstoffensektor bijv. komt dit vrij algemeen voor. 
In de jaren '60 was de vraag naar grondstoffen sterk. De 
prijzen piekten vrij hoog en er werd, ook op aa.ndringen van 
internationaJe instellingen zoals het IMF, zwaar in de grond
stoffensektor geïnvesteerd. Toen in de periode 1979-1982 de 
groei in de westerse wereld terugviel, viel dat samen met 

9 Voor zover elechts een klein gedeelte van hun kosten naa:r opslag
en tra.nsportka.paciteit van zeer specifieke produkties gaat. 

10Oogst uit het la.b, pp. 33-34. 
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een groter aanbod van grondstoffen; de gedane investerin
gen beg-0nnen te "renderen". De grondstoffenprijzen zakten 
algemeen in elkaar11 • 

Samenvattend: de vrije markt leidt tot strukturele over
kapaciteit. In plaats van evenwicht leidt de vrije markt tot 
opeenvolgende schokken. 

Maa.r ook om a.ndere redenen kunnen we ons afvragen of 
de vrije markt tot een optimaal gebruik van middelen leidt. 

Produktiemiddelen zijn volgens de klassieke theorie: na.
tuurlijke grondstoffen, a.rbeidskra.cht en kapitaal. Welnu, het 
menselijk potentieel wordt niet benut in twee betekenissen. 
Er is de grote werkloosheid12 en er is de ver doorgedreven 
arbeidsspecialisatie die zeer eenzijdig van het menselijk ver
mogen gebruik ma.a.kt. Mogelijkerwijs is het beperken van 
de aktiviteit tot een hersendodende, eenvoudige maar jach
tige herhaling efficiënter en goedkoper, maar het blijft een 
geweldige onderbenutting van de menselijke mogelijkheden. 

Arbeidsplaatsen, zinvolheid en kwaliteit van de arbeid, een 
behoorlijk inkomen, een ekologisch en menselijk gezonde pro
du.ktie, voedselveiligheid en voorziening op langere termijn 
zijn in een vrije marktekonomie allemaal hooguit bijproduk
ten die er wel of niet kunnen zijn. En die gemakkelijk geof
ferd worden aan korte-termijn voordelen, winstmarge, kon
kurrentievermogen en 1'marktstrijd". 

De vrije ma.rkt is voor de ondernemers ook een pa.raplu 
waaronder ze vrijwel aile sociale aansprakelijkheid kunnen 
ontvluchten. Veranderde marktomstandigheden zullen wel 
ingeroepen worden als reden waarom 1/5e van de westerse 

11 Zuid, p. 40. 
12 Voorsta.nders van liberalisering en vrije ma.rkt, zullen beweren dat 

de te hoge lonen de reden voor de werkloosheid zijn. We gaan hier wat 
verder in de tekst op in. 
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bedrijven zich zelfs niet houdt aan recentelijk gedane inves
terings beloften, toen hun de vette brokken van de DDR
ekonomie in de schoot werden geworpen. Zoals onlangs de 
uitverkoopsorganisatie Treuhand Anstalt zelf moest vast
stellen. 

De instabiliteit va.n de vrije marktekonomie moedigt het 
op lange termijn denken en handelen bepaa.ld niet a.an. ln 
een onzekere en wispelturige markt is voor een individuele 
ondernemer korte-termijn winst geboden. Zelfs plannen op 
middellange termijn blijft een gok. 

Heel de moderne landbouw is een voorheeld van het korte 
termijn handelen. De zogenaamde effidëntie van de moderne 
landbouw zit hem er gewoon in dat die grootschalige land
bouw zonder bodem-conservatie en milieubewa.rende maat
regelen goedkoper is dan een landbouw waarin meer rekening 
zou gehouden worden met erosie en milieubelasting. In die 
zin kan onze moderne landbouw gerust betiteld worden als 
een rooftandbouw13 

ln het vrije-marktmechanisme is de verrekening van wer
kelijke kosten maar zeer gebrekkig. Aileen de direkte aan
maakkosten van een produkt tellen, niet de indirekte gevol
gen van aanmaak of gebruik. Milieukosten stroomafwaarts 
van de produktie kunnen via het vrije marktmechan.isme 
nauwelijks verrekend worden in de produktiekosten. Alge
meen moet iets schaars (in de betekenis van ofwel zeldzaam, 
te.kart, of niet voor iedereen toega.nkelijk) worden om in het 

13De moderne, grootschalige landbouw met-zijn monocultures leidt 
o.a. tot ver:mindering van de bodemvruchtbe.e.rheid, toenemende erosie 
en tot een grotere gevoeligheid van de teelt voor ziekten en ple.gen (wa.t 
dan weer met meer pesticiden moet worden opgelost ). Een overzicht 
van die problematiek kan gevonden worden in mijn licentitie.ataverha.n
deling: De Landbouwproblematiek, pp. 36-54. 
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prijsmechanisme gewa.ardeerd te worden. Kosteloze zuivere 
lucht of zuiver water is niets waard in een vrije markt. Het 
vrije markt mechanisme reageert enkel ekologisch als het te 
laat is en dan nog zeer gebrekkig. Zuiver water krijgt maar 
een prijs als eerst vervuild water gezuiverd, moet worden. 

Samenvattend - de voorgaa.nde beschouwingen plaatsen 
vele vraagtekens zowel bij de doelstellingen die met een vrije 
marktekonomie kunnen berèikt worden, als bij het verstan
dig gebruik van middelen (milieu, arbeidskracht). 

Maar er kan ook nog een meer filosofische kanttekening 
geplaatst worden bij het gebruik van het begrip vrije markt 
en vrije marktekonomie. Ook slaven werden vroeger letter
lijk op de "vrije" markt a.an de meestbiedende verkocht. Het 
begrip vrije markt suggereert de bedrieglijke illusie van ge
lijke kansen en gelijke toegang voor iedereen, niet alleen als 
konsument, ma.ar ook als producent. Deze mythe wordt dan 
nog versterkt door verhaaltjes in de trant van "van kran
tenjongen tot krantenma.gnaat". Oftewel: iedereen krijgt 
de kans een grote jongen te worden. Deze verhaaltjes lo
pen spaak als men zich gaat aJvragen water gebeurt als alle 
krantenjongens kra.ntenmagnaten zouden zijn geworden en 
er geen krantenjongens rneer zijn. Uitzonderingen zijn mo
gelijk, ma.ar alleen en slechts als het uitzonderingen blijven. 
En tenslotte heeft een beheerder van een holding of bank
concern nog altijd meer mogelijkheden om het tot kranten
rna.gnaat te schoppen dan een loket bediende of de befaamde 
loopjongen bijv. · 

Het is ook onzin een kleine boer (in een Derde Wereldland 
of hier) éénzelfde macht en keuzevrijheid toe te dichten als 
een multinational. Lappé en Collins noemen dit het gebrek 
aan ekonomische demokratie (p. 4). Dit gebrek is al opval
lend in het prototype van onze ekonomie: de fabrie.k. De fa-
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briek is één van de meest autoritaire en ondemokratische in
stellingen. En de beslissingsbevoegdheden van een manager 
of bedrijfsleider zijn op geen stukken na vergelijkbaar met 
die van een arbeider. Een arbeider wordt, eens het kontrakt 
getekend, gereduceerd (gedegradeerd) tot !outer uitvoerend 
produktiemiddel. De "gespecialiseerde,, ( d.w.z. steeds de
zelfde) monotone handelingen en het zenuwslopend rit me 
in een moderne spinnerij en weverij bijv. zijn - voor wie 
het ooit gezien heeft - verbijsterend. Hoe kunnen we ons 
geciviliseerd noemen zolang onze beschaving op zulke pro
duktiemethoden steunt? 

En zonder wettelijke beperkingen om nog enkele uitwassen 
tegen te gaan zou de situatie wellicht nog belabberder zijn. 
Zo worden bijv. de wettelijke minimumlonen nogal eens op 
de korrel genomen juist door voorstanders van meer "vrije" 
ma.rkt14, en nooit omdat die te laa.g zouden zijn en men 
graag meer zou willen betalen. 

Maar ook buiten de fabriek zijn de machtsverhoudingen 
zeer ongelijk. 

Het marktmechanisme genereert machtsongelijkheid. De 
ekonomie draait niet alleen om produktie ( of om winst, wat 
al iets helemaal anders is ), maa.r evenzeer om beslissings
macht. Het is evenzeer een strijd om kontrole en beheersing 
van de ekonomische bronnen en processen. Konkurrentie 
draait om uitschakeling van konkurrenten en daarom zit in 
het vrije marktmechanisme concentratie en centralisatie, een 
streven naar een groter marktaandeel en naar meer greep op 
de produktieprocessen, en het verhinderen van de toegang 
tot de markt voor nieuwe konkurrenten ingebakken. Een 
vrije markt leidt tot zijn eigen opheffing. 

14 Zie bijv.: Friedman, pp. 268-270. 
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Het is tekenend dat in de aanloop naar een verdere "vrij
making" van de markt binnen de EEG de aktiviteit van re
organisaties, fusies en overnames in de bedrijfswereld een 
koortsachtig hoogtepunt bereikt heeft. Hoe dit de keuze
vrijheid van het gros van de werknemers en konsumenten 
ten goede moet komen is moeHijk in te zien. 

Ekonomische maatregelen (bv. liberalisering) alleen beoor
delen aa.n de hand van een markttheorie die fundamenteel 
gebaseerd is op een theoretisch randgeval van een fiktieve 
vrije markt, is waanzin. Zonder machtsanalyse kunnen we 
geen inzicht krijgen in de werkelijke uitwerking van ekono
mische maatregelen, noch in hun effektiviteit ten opzichte 
van gestelde doelen15 • 

Het is een misvatting dat vermindering van overheidsop
treden automatisch zou leiden tot meer "vrijheid". Vrijheid 
voor wie? De wereldhandel in granen bijv. is in handen van 
vijf grote bedrijven. Liberalisering van de landbouwhan
del geeft alleen meer vrij spel aan die bedrijven. En het is 
twijfelachtig dat konsumenten en boeren meer greep op die 
multinationals zouden kunnen hebben dan op de overheid. 

Hiermee zijn we bij de wereldhandel en de pleidooien voor 
vrijhandel tussen land en. 

16Ka.tegorieën al.s "de" arbeiders, "de" konsumenten, "de" onderne
mers zijn hierbij te ruim. In een machtaanaJyse moeten de speelruimte 
van de verschillende aktoren, de machtsposities en machtsmecha.nismen 
ondezzocht worden en de invloed van voorgestelde maatregelen hlerop. 
Een aanzet tot io'n machtsanalyse is te vinden in Glabeke: De Land
bouwproblematiek, hfdst. 4: Belangengroepen en machtsvorming in de 
landbouw. 
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2 Vrijhandel 

Paradepa.ardje is hier de wet van het comparatief voordeel 
(zie appendix), die voor het eerst in de 19de eeuw door Ri
cardo geformuleerd werd, en regelmatig terug van stal wordt 
gehaald. De theorie komt erop neer dat door specialisatie 
tussen landen - net zoals door specialisatie tussen mensen 
- gezamenlijk meer geproduceerd kan worden. 

Of zoa.1s Samuelson het uitdrukt: 
"De basis voor vrijhandel ligt in de grotere produktivi

teit die door internationale specialisatie volgens de wet van 
het compara.tieve voordeel mogelijk is geworden. Dit schept 
de mogelijkheid tot grotere wereldproduktie en tot een ho
gere levensstandaa.rd voor alle landen. Ha.ndelsverkeer tus
sen landen met een verschillende levensstandaard za.1 waar
schijnlijk beiderzijds extra winstgevend zijn" (p. 724 ). 

Opda.t dit eventueel zo zou zijn, moet evenwel a.an heel 
wat voorwaa.rden voldaan zijn. 

De theorie van het compa.ratief voordeel gaat o.a.. uit van 
situaties van volkomen konkurrentie, van situa.ties wa.arin 
geen chronische werkloosheid optreedt, van vol.komen flexibi
liteit van arbeidskra.chten, en van wisselkoersen die de koop
krachtpariteit weerspiegelen. 

De flexibiliteit van a.rbeidskrachten betekent bijv. dat een 
landbouwer op zeer korte tijd textielarbeider, komputerspe
cialist, of onderhoudsdeskundige en omgekeerd zou moeten 
kunnen worden, al naargela.ng de vereisten van produktie
verschuivingen door specialisatie16 • 

We leven al wereldwijd in e1:m i;iL ua.ti~ van chronische werk-

16We kunnen hierbij de kanttekening plaa.tsen dat het werk blijkba.a.r 
niet aan mensen aa.ngepast h.oeft te worden, ma.a.r dat mensen onder
geschikt worden gesteld aa.n het werk. 
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loosheid. Produktiviteitsstijgingen in een vrije markt of bij 
vrijha.ndel leiden in zo>n situatie tot meer werkloosheid. F. 
Hartog: "Als er arbeid over is heeft het weinig of geen zin 
de welvaart op te voeren door een gegeven hoeveelheid goe
deren met zo weinig mogelijk arbeid voort te brengen. Daar 
wordt de werkloosheid alleen nog maar hoger dom" (p. 185). 

De kern van het probleem zit in de koopkracht én de koop
krachtverdeling. Alle voorbeelden van de wet van het com
paratief voordeel vertrekken va.nuit de veronderstelling dat 
er een g:rote koopkrachtige vraag is, waaraa.n in de afzonder
lijke landen niet kan voldaan worden. Als er relatief weinig 
aanbod is, maar een grote vraag naar goederen, stijgt de 
prijs van die goederen. Als het aanbod van een produkt 
stijgt, kan de prijs dalen. Vrijhandel en specialisatie tus
sen landen zou in zo1n situatie tot een grotere produktie en 
eventueel prijsdaling kunnen leiden. Maa.r we zitten wereld
wijd in een situatie waarin het aanbod van massagoederen 
de koopkrachtige vraag ruimschoots tegemoet komt. We zit
ten met meer dan genoeg voedsel, staal, auto's, kleding, ... 
footnoteDat wil niet zeggen dat alle behoeften gedekt wor
den. Maar de ( al of niet vrije) markt voorziet enkel in de 
behoeften die kunnen betaald worden. Zo kan het gebeu
ren dat er in India op grote schaal ondervoeding optreedt, 
terwijl het land tegelijkertijd een marktoverschot aan gra
nen uitvoert. Voor toeristen is het ook geen probleem om 
in lndia aan voedsel te komen. De winkels zijn vol. Maar 
naast de winkel kan er iemand liggen sterven bij gebrek aan 
geld .. Meer werkloosheid betekent ook dat de vraag naar 
een aantal van die produkten zal dalen, zodat de produktie 
verder rooet ingekrompen worden, wa.t weer meer werkloos-
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heid betekent17. Bovendien ontstaat er in zo'n toestand van 
internationale werkloosheid bij toenemende vrijhandel ook 
een extra druk om de lonen te verlagen om werk in eigen 
land te houden. 

Zo krijgen we een onza.lige kombinatie van herstrukture
ringen met afdankingen en produktiviteitsstijging én tegelijk 
voor de overblijvers lagere lonen. 

Tenslotte wordt de prijs van een produkt in de interna
tionale ha.ndel ook door de wisselkoers bepa.a.ld. In de wet 
van het compara.tief voordeel gaat men ervan uit dat de wis
selkoers uiteindelijk de koopkrachtpariteit zal weerspiegelen. 
Dat wil zeggen dat met eenzelfde hoeveelheid geld overal in 
de wereld ongeveer hetzelfde pakket goederen kan gekocht 
worden. Neem bijv. dater alleen brood en broeken zouden 
bestaan. Dan kan brood in het ene land iets duurder zijn 
en broeken in het andere land, maa.r met 1000 fr. zou men 
in beide landen ongeveer evenveel brood en broeken kunnen 
kopen. Ook aan deze voorwaarde is niet voldaan. Jedereen 
die naa.r een Derde Wereldland reist kan vaststellen dat hij 
daa.r met eenzelf de hoeveelheid geld veel meer kan kopen 
dan in eigen land. Ook de "schommelingen" van de dollar 
in de laatste tien jaar ( tussen 27 en 70 fr.) kunnen moei
lijk als een gelijkschakeling van de koopkracht in de wereld 
gezien worden. De wisselkoersen worden tegenwoordig meer 

17Werkloosheidsuitkeringen kunnen een deel van die verzwakkende 
vraag opvangen. Maar ook de sociale voorzieningen komen tegen
woordig meer onder druk te sta.a.n. Tegelijk wordt wereldwijd meer 
terugbeta.ald aan rente op sta.atschulden dan het overhcidstekort op
loopt, waaxdoor er een verschuiving van koopkracht optreedt naar de 
reeds meer begoeden. Zij gebruiken dit geld niet voor uitbreiding van 
hun konsumptie maar voor herinvestering in sta.atsschulden en in lucra
tieve spekulatieobjekten zoals Van Goghs. Het gevolg is een onvervalste 
recessie. 
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bepaald door de grote hoeveelheid internationaaJ vlottend 
kapitaal, dat daar naar toe trekt waar de meeste winst te 
halen valt. Dit vlottend ka.pita.al is op korte termijn gemak
kelijk om te zetten in andere munteenheden, wat de spekula
t.ie ten zeerste bevordert. De recente muntkrisissen hebben 
aangetoond da.t geen enkele centrale bank nog tegen die spe
kulatie opgewassen is. Geruchten zijn aJ voldoende om een 
spekulatiegolf op gang te brengen, en de spekulatie kan zo'n 
grote kapitaalstromen los slaan dat de ekonomische politiek 
van willekeurig welk la.nd kan ondermijnd en gedwarsboomd 
worden. In Derde Wereldlanden heeft de spekulatie tegen 
de munt va.ak ra.mpza.lige gevolgen. Een voorbeeld: de kapi
taalvlucht uit Latijns-Amerika steeg op het einde van 1987 
tot ongeveer 150 milja.rd dollar. Venezuela., nochtans een 
relatief rijk land omda.t het eigen oliebronnen heeft, kampt 
met grote problemen. De buitenlandse schuld bedroeg 37 
miljard dollar. Daartegenover staat dat de waarde van de 
Venezolaanse overzeese holdings op 58 miljard dollar werd 
geschat18. 

Wie kan brengt dus zijn geld naar het buitenland. Waar
door tegelijk de eigen koopkracht tegen een eventuele depre
ciatie of devaluatie van de Venezolaanse munt beschermd 
wordt en de spekulatie tegen die munt op gang wordt ge
bracht. Na. een devaluatie is de elite er allesbehalve armer 
op geworden, ma.ar wie geen geld in het buitenla.nd kon vei
ligstellen verliest in koopkracht. Tenslotte kunnen de Vene
zolaanse overzeese holdings nog eens hun geld aan dure voor
waarden aan de Venezola.anse regering lenen om de staats
uitgaven te bekostigen. Al met al heeft het veel weg van 
een holdup. Dit zou enkel tegengegaan kunnen worden door 

18 WWJ, p.215. 
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strenge beperkingen op het vrije kapitaalverkeer. Maar da.t 
is voor vrijhandel-voorstanders uiteraard taboe. 

Meer vrijhandel in de huidige situatie betekent dat de mo
gelijkheden om korrigerend op te treden in de ongewenste 
gevolgen van de "vrije}' markt sterk ingeperkt worden. In 
plaats van een onzalige uitverkoop van goederen met subsi
dies en subsidieopbod, krijgen we een uitverkoop van sociale 
poli tiek en van loontrekkenden en een opbod van loonsver
lagingen en ontslagen. 

Het steeds terugkerende refrein dat het de te hoge lonen 
zijn die verantwoordelijk zijn voor de werkloosheid klopt 
niet. Ten eerste is er wereldwijd werkloosheid, en niet in 
het minst in de lage loonlanden. Ten tweede zijn het de 
loonverschillen die aJ of niet een konkurrentievoordeel uit
maken. Als het loonpeil overal hetzelfde zou zijn (in de 
zin van evenveel loon voor evenveel produktie, loon in ver
houding tot de produktiviteit ), zouden lonen geen rol meer 
spelen in de konkurrentiestrijd. Niet het absolute loon telt, 
maar de relatieve lonen. Relatief lagere lonen kunnen de 
werkgelegenheid wel naar één gebied verschuiven, ten koste 
van een a.nder gebied op de wereldbol. Maar dat fleurt glo
baal de werkgelegenheid niet op. lntegendeel, een handels
oorlog met als inzet lagere lonen is nog noodlottiger dan een 
handelsoorlog met exportsubsidies om elkaar ma.rkten af te 
snoepen. 

Bij vrijhandel zijn niet de goederen, maar de arbeidslonen 
in de 'l!itverkoop .. 

Alle tekenen en onrustige bewegingen tot nu toe op mark
ten die in aanmerking komen voor een verdere vrijmaking, 
wijzen eerder naar een verdieping van de recessie dan naar 
een heropleving. N aar het zkh laat aa.nzien zullen alleen een 
selekte groep kapitaalbezitters en groothandelaren/multina-
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tionals hier voordeel uit halen. 
Eens te meer dringt zich hier een machtsanalyse op om 

de gevolgen van vrijhandel in te schatten. Daarbij kan op
gemerkt worden dat een redenering in termen van landen 
volstrekt onvoldoende is. 

Algemeen wordt ervan nit gegaan dat een toenemende ex
port van Der<le Wereldlanden naar de industrielanden on
verdeeld gunstig is. Meer export betekent immers meer 
toevloed van kostbare deviezen. Waarmee de grote schul
den kunnen gekort worden, of nieuwe investeringsgoederen 
aangetrokken voor verdere ekonomische ontwikkeling. Eko
nomische ontwikkeling en groei betekenen echter nog niet 
meer welvaa.rt voor het gros van de bevolking. Zoals in 
het geval van Brazilië blijkt. Een voorbeeld van reeds be
staande vrijhandel vormen de graa.nvervangende veevoeders 
(a.a. soja en tapioca). Onder druk van de V.S. (die daar
mee hun toenmalige belangen op het oog hadden) kunnen 
deze veevoedergrondstoffen al sedert het ontstaa.n van het 
Europese gerneenschappelijk landbouwbeleid onbelemmerd 
de EEG binnen. Het gevolg is dat in verschillende Derde 
Wereldlanden een geweldige exportproduktie op gang is ge
komen. Zo ook in Brazilië. Sinds de jaren ,60 is massa.al 
overgeschakeld op soja, dat voordien bijna niet geplant werd. 
Midden de jaren '80 is het exportprodukt nr. 1 geworden. 
Veel kleine boeren verdwenen omdat ze failiet gingen door de 
hoge pachtprijzen en grote schulden of - vaak met geweld 
- van hun land werden verdreven. De overschakeling op 
moderne, kapitaalintensieve landbouwmethodes zorgde ook 
voor een grote uitstoot van landarbeiders. Een desastreuze 
ontvolking van het platteland en verstedelijking waren het 
gevolg. Ook de ondervoeding is toegenomen: van één derde 
van de bevolking begin de jaren '60 tot twee derde in de 
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vroege jaren '80. Veel voormalige landarbeiders proberen 
zich een levensbestaan te verschaffen in het Amazonewoud, 
waardoor ook het regenwoud in versneld tempo verdwijnt 19

• 

De sociale ongelijkheid in Brazilië is bijzonder groot. Naar 
schatting ontvangen de 40% armsten slechts 7% van het na
tionaal inkomen en de 20% rijksten 67%. Op het platte
land kontroleren 2% van de landeigena.ren meer da.n 60% van 
de vruchtbare gronden. Intussen hebben een handvol grote 
multinationals (Bunge, Anderson Clayton, Cargill, Conti
nental Grain, Dreyfus) een sterke greep weten te krijgen 
op de afzet, verwerking en export van de sojaproduktie en 
ook op de toelevering van kunstmest en bestrijdingsmidde
len voor de soja.bonen en op het kredietwezen. Vrijhandel is 
hier dan ook alleen voor een kleine Brazilaanse elite en voor 
een handvol multinationals gunstig geweest20. 

Globale handelscijfers per land, in een argumentatie pro 
of contra vrijhandel zijn zo goed als waardeloos. 

Een stijging van de wereldhandel en de nominale handels
omzet ga.randeert geenszins een stijging van de koopkracht 
en levensstandaard voor het gros van de bevolking. 

Dat een vrije markt en vrijhandel automatisch in het al
gemeen belang werken is een mythe. 

Tenslotte kan onbezonnen vrijhandel en overspedalisatie 
ook negatieve ekologische en politieke gevolgen hebben. 

1s een toenemend heen en weer gezeul van goederen over 
de wereld wel ekologisch verantwoord? Ook bij transport 

1~Het valt niet te betwijfelen dat deze invasie in het Amazonewoud, 
eens regenwouden ekonomisch gezien voldoende schaars geworden zijn, 
met harde ha.nd geetopt zal worden en het resterende woud door eko
nomisch sterkeren zal ingepalrnd worden. 

20Deze informa.tie over Brazilië is bijeengesprokkeld uit: Lappé en 
Collins: pp. 32-35, p. 76; BBL, pp. 18-20; Ending Hunger, p. 170; 
Vidal, p. 10, ta.bel 5. 
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worden grondstoffen verbruikt, wat milieubela.stend werkt. 
Ook de produktiemethodes die door vrijhandel gestimuleerd 
kunnen worden zijn niet altijd onverdeeld gunstig. Vrijhan
del zal bv. de la.ndbouw nog verder en sneller duwen in de 
richting van grootschaligheid, speciaJisatie en zo groot mo
gelijke opbrengsten op korte termijn, ten koste van bewa
ringsmaatregelen die meer op lange termijn gericht zijn21 . 

Met het aanvaarden van de regels van vrijhandel wordt 
het voeren van een streng nationaal milieubeleid bemoeilijkt. 
Weliswaar kan een land in een ruime interpretatie van de 
bestaande GATT-regelingen de invoer van schadelijke pro
dukten verbieden. Maa.r nu al leidt dit tot betwistingen door 
landen die lagere produktnormen voorstaan. 

Met vervuilende produktieprocessen ligt het nog moeilij
ker. Een bedrijf dat in een land milieuvriendelijker moet 
produceren en hierdoor op grotere kosten komt, kan hier
door een konkurrentienadeel krijgen ten opzichte van een 
vervuilend bedrijf in een land waar om één of andere re
den de maatregelen niet zo streng kunnen zijn22 • Zonder 
de mogelijkheid van invoerbelemmeringen komen milieu- en 
werkgelegenheidsbekommernissen hierdoor lijnrecht tegeno
ver elkaa.r te staan. 

zioverigens moeten we ons geen illusies maken over het huidige land
bouwbeleid dat in de meeste staten gevoerd wordt. Ook dit werkt in 
de richting van een grootschaJige rooflandhouw, zij het dat het wat 
geleidelijker en met enige korrekties verloopt. Maar belangrijk is dat 
vrijhandel een ekologische en ook socie.al verantwoorde landbouwpoli
tiek onmogelijk maakt. De beweging voor vrijhandel gae.t in tegen en 
doorkruist alle voorstellen die bijv. de groenen op dit vlak geformuleerd 
hebben. 

22 1n de eerste plaats zullen vooral een aantal Derde We1eldlanden 
geen hogere milieunormen kunnen opleggen, omdat ze gebrek aan ex
pertise, geld en ekonomische macht hebben. Zie ook: Zuid, pp. 63-69. 
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Een ander bezwaar tegen ondoordachte vrijhandel is de 
strategische en ekonomische kwetsbaarheid die kan ontstaan. 

Strategisch: in een niet ondenkbeeldige oorlogssituatie kan 
het zijn dat een land dat zijn basisbehoeften niet minimaal 
gedekt heeft met eigen produktie, zijn vitale aanvoer afge
sneden ziet. "Oorlogssituaties" mag hier ruim opgevat wor
den. Toen Allende demokratisch aan de macht kwam in 
Chili werd zijn regime ten val gebracht door de ( aktieve) 
tegenwerking van Amerikaanse multinationals en door het 
inhouden van alle voedselexporten naar dat land. Na. de 
staatsgreep door Pinochet stroomde binnen de kortste ke
ren goedkoop voedsel Chili weer binnen. 

Inzonderheid afhankelijkheid van voedsel is een enorm po
litiek drukkingsmiddel. Egyptes buitenlandse politiek ten 
opzichte van Israël wordt mede bepaald door de enorme 
toevloed van goedkoop Amerikaans graan in het ka.der van 
voedselhul pprogramma. 's23

. 

Overdreven specialisatie en grote exportgerichtheid hou
den dan weer het gevaar van ekonomische kwetsbaarheid in. 
Kleine en arme landen zijn hier het meest kwetsbaar. Oe
ganda, Burundi, Rwanda en Ethiopië - vier toch al straat
arme Afrikaanse landen - zijn voor hun export sterk af
ha.nkelijk van koffi.e. De bijna halvering van de koffi.eprijzen 
in 1989 na de opschorting van het internationa.al koffi.eak
koord, betekende dan ook een ra.mp voor die landen. Bu
rundi is overigens ook een zeer kleine koffi.eproducent. Met 
zijn 0,88% van de wereldexport heeft het geen e.nkele invloed 
op de prijs, terwijl het wel afhankelijk is van koffi.e voor 85 
tot 90% va.n zijn exportinkomsten24 • 

23 Zie hiervoor o.a.: Raikes, pp. 121, 181,186, 201; Lappé en Collins, 
p. 95. 

24Brazilië is 's werelds grootste producent met bijna een kwart van de 



Vrijhandel: balsem of kwakzalfje? 53 

Reeds eerder werd het voorbeeld gegeven van substitutie 
van suikerriet door een zoetmiddel uit maïs en de gevolgen 
erva.n voor de Filippijnen. Dit zoetmiddel is nog ma.ar één 
van de eerste nieuwe biotechnologische toepassingen. Ook 
cacao en bepaalde tropische pla.ntenextracten voor genees
middelen staan hoog op het lijstje van westerse onderzoeks
projekten om door een substituut vervangen te worden25

• 

Concentra.tie op handel met het buitenland heeft ook een 
effekt op de concentratie van de ekonomische bedrijvigheid 
en van de bevolking in en rond steden die bij belangrijke 
transportwegen liggen. De opeenhoping van mensen en de 
onvermijdelijke insta.biliteit van een vrije marktekonomie en 
nog meer van de internationale handel maken dit ook tot 
een explosief politiek probleem. 

Inzonderheid in Derde Wereldlanden met een weinig ont
wikkelde binnenlandse markt en gebrek aan geld om grote 
infrastruktuurwerken uit te voeren is deze scheeftrekking 
tussen mega.steden en a.chtergebleven gebieden ontstellend. 
Maar ook rijkere landen kampen met soortgelijke proble
men. Zelfs in België moet al aa.n bedrijven een extra steun 
gegeven worden om zich in de Limburg te vestigen bv. 

Nu al woont een groot deel van de wereldbevolking in kust
gebieden. Als het broeikaseffekt de zeespiegel met een halve 
meter zou laten stijgen, zal dit dramatische gevolgen heb
ben. Redenen genoeg om zich af te vragen of een politiek 
gericht op een lokaal gespreide stabiele ekonomie niet ver
standiger zou zijn dan een ongebreidelde internationalisering 
waar niemand nog vat op heeft. 

wereldproduktie. Maar toch kan het land een prijsda.ling beter verteren, 
want koffi.e staa.t slechts in voor 10% van de exportinkomsten (Zuid, pp. 
37-39). 

26Hobbelink, pp. 29-37. 
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Tot zover de eerder theoretische benadering van het vrij
handelsvraagstuk. Tijd om één en ander eens te bekijken in 
het licht van de huidige GATT-onderha.ndelingen. 

3 De GATT-onderhandelingen 

Het meest in het oog springende is ongetwijfeld het land
bouwdispuut. Maar er zijn ook andere ekonomische sektoren 
in de onderhandelingen betrokken waar nog grotere belan
gen op het spel staan. Zo ma.a.kt de dienstensektor 20% 
van de wereldhandel uit, tegenover ongeveer 10% voor de 
la.ndbouw26 • Diensten zijn bijv. financiële diensten (ba.nk
en verzekeringswezen), scheep- en luchtva.art, telekommuni
katie, marketing, toerisme en hotelwezen. 

De onderhandelaars proberen zoveel mogelijk openingen 
op andermans markten te forceren en tegelijk uitzonderingen 
voor belangrijke binnenla.ndse kwetsbare sektoren te bedin
gen. Zo ma.ken de V.S. bezwaren tegen een te grote libera
lisering in de sektoren scheep- en luchtvaa.rt en telekommu
nikatie. In de luchtvaart bijv. wordt Europese konkurrentie 
bemoeilijkt door beperkte landingsrechten in de V.S. voor 
de Europese luchtvaartmaatschappijen. Tegen de invoer van 
Ja.panse chips worden stra.tegische belangen ingeroepen: het 
kan niet dat de Amerikaanse elektronische def ensie volle
dig zou moeten steunen op Japanse chips. In de autosek
tor hebben verschillende Europese landen en Amerika bui
ten de GATT-onderhandelingen "vrijwillige,, exportbeper
kingen van Japan bedongen. Ja.pa.n maakt op zijn heurt be
zwaren tegen de volledige vrijhandel in financiële diensten. 

In de onderhandelingen is de ekonomische macht van de 

26 De Standaard, 2/12/90 . 
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verschillende landen- en handelsblokken en vooral de grootte 
van de binnenlandse markt doorslaggevend. 

Ekonomisch grote landen zijn immers gemakkelijker in 
staat om maatregelen tegen te houden of repressailles te 
nemen. Zo is het geen toeval dat de EEG en de V.S. de 
belangrijkste fi.guranten in het landbouwdispuut zijn. De 
stem van de ontwikkelingslanden wordt in deze nauwelijks 
gehoord. Hoewel er vele ontwikkelingslanden zijn die om 
diverse redenen geen baat hebben bij een liberalisering van 
de wereldla.ndbouwhandel, een aantal van de armste landen 
die nu een voorkeursbehandeling genieten in het kader van 
het akkoord van Lomé met de EEG, maar ook landen die 
zelf ook hun ma.rkt afschermen om een eigen landbouw en 
voedselvoorzie.ning te ontwikkelen. Bij liberalisering is ook 
het gevaar van prijsschokken niet denkbeeldig, wat dan weer 
landen die sterk afhankelijk van voedselimporten zijn in de 
problemen kan brengen. 

De ideologie van vrijhandel wordt enkel ingeroepen door 
een land als het de sterkste konkurrent is en verwacht zelf de 
grootste voordelen uit een vrijmaking van de wereldmarkt te 
slepen, of als markten in het Zuiden zouden kunnen veroverd 
worden. 

Zo probeert Amerika in de landbouwsektor de liberalise
ring van de graanhandel te forceren, en houdt het in dezelfde 
sektor tegelijk vast aan beschermende maatregelen voor zijn 
tabak, pindanoten, katoen en suiker27• 

Zoals het zich laat aanzien zal de liberalisering zeer gedeel
telijk zijn en vooral de zwakkere broertjes treffen. 

Zo is het multivezelakkoord in het voorjaar van 1991 vlot 
weer met zeventien maa.nd verlengd. Het eerste multive-

27 CAP- Briefing 20, maart 1989: Kevin Watkins, p. 7. 
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zelakkoord dateert al van 1974 en was speciaal bedoeld om 
de rijkere industriestaten af te schermen van de goedkopere 
textiel uit de lage loonlanden ( vnl. Derde Wereldlanden en 
Oost-Europa). Onder elkaar is de handel in textiel tussen 
de industrielanden wel volledig vrij. Hiermee wordt één van 
de grondregels van de GATT met voeten getreden: als er 
een maatregel afgesproken wordt, rnoet die voor aile landen 
gelden28 . 

Intussen staan de ontwikkelingslanden wel onder sterke 
druk om hun markten te openen op het gebied van diensten 
en investeringen. Het recht op vrije vestiging van banken, 
ondernemingen en hotels, en op vrij verkeer van kapitaal 
( voor investeringen en terugvloeiing van winsten) en perso
neel vormen hierbij de sleutelwoorden. 

Met vrij verkeer van personeel wordt niet bedoeld dat ar
beiders uit de ontwikkelingslanden werk kunnen komen zoe
ken in het Noorden, want dat wordt als migratie bestempeld. 
Vrij verkeer betekent vrije toegang voor hooggeschoolde con
sultants uit het Noorden. Verschillende Derde Wereldlanden 
proberen door marktbescherming een eigen dienstensektor 
op te richten, en door het stellen van voorwaarden aa.n bui
tenlandse investeerders de buitenlandse investeringen in te 
passen in een nationaal ekonomisch beleîd. Zo verplicht In
dia dat een bepaald deel van het geïnvesteerde bedrag nit 

28In de meer dan 20 jaar bescherming is de industrie in het Noor
den intussen grondig gemechaniseerd en a.nders gestxuktureerd. Zo is 
er het s'ysteem van subcontracting: het arbeiàsintensieve deel va.n de 
produktie wordt uitbesteed aan illegale of semi-legaJe kledingsateliers 
in het westen, waar in slechte arbeidsomstandigheden tegen lage lonen 
wordt gewerkt, of is al verplaatst naar ontwikkelingsla.nden. Eén en an
der ma.a.kt dat grote delen van de textielindustrie uit het Noorden wel 
al de konkurrentie met de lage loonla.nden a.an .zouden kunnen. Ma.ar 
voorlopig wordt de boot afgehouden (Zuid, pp. 20-23). 
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lokaal kapitaal moet bestaan. Met aJs doel joint ventures 
met lokale bedrijven en overdracht van technologie te bevor
deren. 

Deze mogelijkheid om een eigen ekonomisch beleid te voe
ren willen de geïndustrialiseerde landen I¼U juist onderuit 
halen. Vrijer kap.itaalverkeer zal voora.l de holdings en mul
tinationals ten goede komen. 

De ·verschillen in ontwikkeling tussen de dienstensektoren 
in het N oorden en het Zuiden zijn zo groot dat de lokale 
dienstensektor in het Zuiden bij liberalisering voor een be
langrijk deel weggevaagd wordt29• 

Waar liberalisering aan de orde van de dag is, staat meer 
op het spel dan marktaandelen. Dat komt omdat in het 
debat en de voorliggende voorstellen in het GATT geen on
derscheid gemaakt wordt tussen invoerbeperkingen en ex
portsubsidies. Exportsubsidies zijn louter bedoeld om mark
ten en inkomsten te veroveren ten koste van anderen. Een 
opbod in exportsubsidies leidt inderdaad tot een regelrechte 
handelsoorlog die alleen de rijkste landen zich kunnen ver
oorloven. Invoerbeperkingen dienen echter een ander doel. 
Ze kunnen ook bedoeld zijn om het eigen bedrijfsleven of 
de werkgelegenheid te beschermen. Maar bovenal zijn ze 
nodig om een substantieel eigen politiek-ekonomisch beleid 
te kunnen voeren i.v.m. milieu, koopkrachtspreiding en so
ciale problema.tiek, ekonomische struktuur en geografische 
spreiding van ekonomische aktiviteiten, voedselveiligheid en 
voorziening, enz. 

Zonder de mogelijkheid van invoerbeperkingen worden alle 
pogingen om een effektief beleid op die punten te voeren 
zwaar gehypothekeerd en ondermijnd. 

29 Zuid, pp. 29-32. 
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Dat is dan ook de werkelijke draagwijdte van liberalise
ring. 

Een voorbeeld. Japan is geen subsidiërende ex.porteur van 
rijst. Overproduktie wordt binnen de perken gehouden met 
strikte produktieregels. ln die zin is J a.pan dan ook geen 
konkurrent va.n Amerika. op de wereldmarkt. De landbouw
politiek is gericht op zelfvoorziening en rela.tief kleinschalige 
landbouwbedrijven. Toch willen de V.S. in dit systeem in
breken. lmportbeperkingen zijn een noodzaa.k voor de over
leving van de Japanse landbouwbedrijven. Omdat ze in 
een vrije konkurrentie niet opgewassen zijn tegen de grotere 
boerderijen in Europa en de V.S. die met minder arbeids
krachten en arbeidskosten per eenheid produkt werken. 

Kevin Watkins zegt hierover: 

The US assault on Japa.n at the GATT has raised issues which go far 
beyond narrow trade concerns. Fundamenta.lly, it represents a threat 
to the rights of countries, including developing countries, to pursue 
farm policies directed towards the maintenance of sma.11 scale fainily 
farming and politically determined levels of food self-suffi.ciency. The 
attempt to use the GATT as a mecha.nism for subordinating natio
nal political processes and deliberations to th.e edicts of multilateral 
trade rules premised upon the free market, marks a departure with 
importa.nt implications for sovereignty in farm policy. It also calls 
into question the prospects for the survival of small-scale fa.rming 
worldwide, since open competition and rapid liberalisation would 
add to aheady intense pressures upon more marginal producers30 • 

Uiteindelijk wordt een politiek-ekonomisch beleid sterk af
hankelijk gemaa.kt van en ondergeschikt aan de (winst)be
langen van een bedrijfs- en fina.nciewereld die overigens zeer 
snel verder internationaliseert. 

3°CAP-Briefing 20, p. 7. 
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Er is een sterk onevenwicht in de internationale regelin
gen van de ekonomie. De GATT regelt enkel de vrijha.ndel. 
Het ondernemersgedrag is buiten schot gebleven. De rela
ties tussen handel en milieu, technologie en werkgelegenheid 
worden ook buiten de diskussie gehouden. Over arbeids
normen, kwa.liteit van de arbeid en bescherming van werk
nemershelangen wordt niet gepraat31 . Terwijl de armsten 
in de ontwikkelingslanden, maar uiteindelijk ook arbeiders 
over de hele wereld toch niet gebaat zijn bij het behoud van 
kostenvoordelen gebaseerd op regelrechte uitbuiting (kinder
of dwangarbeid), diskriminatie of de afwezigheid van tegen
macht in de vorm van vakverenigingen32 • 

Tijdens de konferentie van de GATT in Brussel in de
cember 1990, die normaal de slotzitting van de Uruguay
ronde had moeten worden, werd er in de Europese hoofd
stad ook een schaduwkonferentie gehouden onder de toepas
selijke na.am Operatie GATTastrofe. Daarin zaten ontwik-

31 Zie ook: Zuid, pp. 97, 103-108. Internationale verdragen over mi
nimumnormen inzake arbeid en milieu zijn overigens niet dé oplossing. 
Eike streek zou de mogelijkheid moeten hebben om sterkere normen 
aan te Leggen en de politieke instrumenten om die effektief te maken. 
Inza.ke milieunormen bijv. komt het voorstd va.n de V.S. in de GATT 
hier allerminst aa.n tegemoet. De V .S. stellen voor dat maatregelen 
tegen invoer op basis van milieunormen slechts kunnen als er eerst een 
wereldwijd akkoord over m.inimumnormen is. Zo wordt zelfs het op
leggen van minimumnormen vertra.agd, terwijl de hoogte of le.agte van 
normen uiteindelijk weer aJha.nkelijk gemaakt wordt van de belangen 
van de sterkere industrieën/handelsblokken. (Zie ook Zuid, p. 65). In 
het huidige systeem blijft het overigens hoc dan ook behelpen. Het 
ke.pitalisme deugt niet, omdat het niet primair gericht is op levens
belangrijke doeletellingen zoals voedselveiligheid, behoud van milieu, 
kwaliteit van e.rbeid en leven voor iedereen. 

82 Zv,id, p. 89. Het roept allemae.l pa.rallellen op met de eenzijdigheid 
van de vrijmaking van de ma:rkt binnen Europe.: de financiële eenma
king van het verdrag van Maastricht en het sociaal deficit. 
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kelingsorganisaties, de arbeidersbeweging, linkse groepen en 
de milieubeweging33 • 

De onderhandelingen van de GATT zijn een ondemokra
tisch onderonsje van overheden, geruggesteund en geduwd 
door machtige industriële lob~ies. In de onderhandeling
teams zitten trouwens industriële vertegenwoordigers. Zo is 
de topambtenaar voor landbouwzaken van de V.S. lange tijd 
Daniel Amstutz ·geweest, ex-direkteur van Cargill, zowat de 
grootste graanhandelaar ter wereld34 • 

Het is overigens een misvatting te denken dat liberalisering 
om de afschaffing van elle overheidsoptreden in de ekonomie 
zou draaien. Op de overheid wordt sterk gerekend om de 
grote infrastruktuurwerken te verzorgen, de opleiding van 
arbeidskrachten te verzekeren, het onderzoek te subsidiëren 
en de eigendomsrechten te beschermen. Zonder grote infra
struktuurwerken zou de wereldhandel trouwens nauwelijks 
van de grand komen. Het transport van voedselhulp naar 
afgelegen rampgebieden bijv. kost door het gebrek aan we
gen vaak meer dan de aankoopprijs van het voedsel. 

lnzake de bescherming van eigendomsrechten ligt in de 
GATT een zeer belangrijk dossier op tafel over bescherming 
van merknamen, designs, auteursrechten en patenten. Den
ken we bv. aan goedkope imitatîes van merktextiel of aan 
het zwa.rte circuit van CD 1s, cassettes en video1s. De Vere
nigde Staten alleen al zouden aan het ontduiken va.n copy
rights en oktrooien zo'n 60 miljard dollar per jaar ontlopen. 
Vooral in de Derde Wereld is de bescherming van het intel
lektuele eigendom van Amerikaanse bedrijven niet zo sterk. 
Ue voorstellen in het GATT hebben een uitbreiding van de 
bescherming va.n patenten en tegen namaak tot doel. Op 

a$ Knack, 21 nov. 1990: ln naam van de Europese boeren. 
34 CAP- Briefing 15-17: Mark Ritchie, p. 16; okt. 88. 
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het eerste zicht valt hier wel iets voor te zeggen: men zal 
geen duur innoverend onderzoek beginnen als uiteindelijk 
een ander met de vruchten gaat lopen. In de praktijk ligt de 
situatie toch enigzins moeilijker. Grootste vragende partij 
in dit dossier zijn de multina.tionals. Nu al hebben ze meer 
dan 80% van de brevetten in landen van de Derde Wereld 
in handen. En 95% hiervan wordt niet gebruikt om in deze 
landen te produceren35 • 

Eén bedrijf met een belangrijk patent kan dus beslissen 
waar wat en hoeveel geproduceerd wordt. Ook dat is een 
vorm van produktiebeheersing. De mogelijkheid van pro
duktiebeheersing die zo fel gekontesteerd wordt als het om 
overheden gaat, wordt hier wel aan afzonderlijke bedrijven 
gegeven. 

Bovendien treedt ook hier weer een scheeftrekking tussen 
N oord en Zuid op. Onderzoek vergt hooggeschoold en ge
specialiseerd personeel en is duur. Er is geen enkel bedrijf 
dat de opleiding van dit personeel en het onderzoek volledig 
zelf wil of kan betalen. Alleen de rijke landen en in sommige 
domeinen enkele rijkere of grotere ontwikkelingslanden zijn 
in staat opleiding en onderzoek te financieren36 • 

Kortom: alle retoriek over liberalisering ten spijt, gaat het 
in de GATT-onderhandelingen om een strijd tussen sterkere 
en zwakkere ekonomische blokken/landen en onder die pa
raplu nog tussen sterkere bedrijven die hun belangen willen 

~6 Zie: Zuid, p. 30; Le Soir, 4 dec. 90: L'Uruguay Round à Bn.ixellea 
{2); D.S. 29/11/90: .. We zullen Uruguay-ronde niet opofferen aan 
landbouw. 

36 Al.s voorbeeld kan het onderzoeksgeld voor de nieuwe biotechnolo
gie genomen worden. In Oogst uit het lab wordt helder uiteengezet hoe 
in Nederland de openbare fondsen voor biotechnologisch onderzoek via 
diverse wegen uiteindelijk voor het grootste deel a.an enkele multinati
onals ten goede komen (pp. 45-47). 



62 Ludwig Glabeke 

veilig stellen en zo mogelijk uitbreiden. 
Het levert een mengehnoesje van belangen op waa.rin na

tionale overheden tegelijk gebruikt worden om maatregelen 
van andere overheden die tegen eigen bedrijfsbelangen in
ga.an te ondermijnen en waar nodig toch op die overheid te 
steunen voor bescherming van eigen belangen. 

4 Landbouw in de GATT 

Een laatste illustratie hierva.n willen we geven a.an de hand 
van een bespreking van de situatie in de granensektor in de 
landbouw. Een belangrijke sektor om meer dan handels
redenen alleen, want gra.nen (tarwe, rijst, ... ) vormen h.et 
basisvoedsel voor de wereldbevolking. Ook soja. en graa.n
vervangende veevoeders zullen we in de bespreking moeten 
betrekken omwille van de heel uitzonderlijke wereldmarktsi
tuatie op dit gebied. 

La.ndbouw vaJ.t maar in beperkte mate binnen de GATT
regelingen. Bij het ontstaan van de GATT na Wereldoorlog 
II werd deze sektor bijna. geheel buiten de algemene rege
lingen gehouden, omdat het Amerika.anse Congres geen: ak
koord wilde goedkeuren dat zou raken a.an het Aroerikaa.nse 
landbouwbeleid. Van deze uitzonderingscla.usules hebben in
tussen hele la.ndenblokken gebruik kunnen ma.ken om hun 
landbouw ook op de één of andere manier te beschermen. 
Zolang niet al te rechtstreeks Amerikaanse belangen in het 
spel waren, kwam hier geen groot protest tegen. Zo werd 
bij de totstandkoming van de EEG aigesproken dat Europa 
zijn landbouw kon beschermen in ruil voor één grote uit
zondering: een onbeperkte invoer van plantaardige oliën en 
vetten en graanvervangende veevoeders, die een groot stuk 
van de Amerikaa.nse uitvoer naar de toenmalige landen van 



Vrijhandel: balsem of kwakzaJfje? 63 

de EEG uitmaakten. Vooral de bescherming van de Ame
rikaanse soja-export werd hiermee beoogd. Uit soja wordt 
olie geperst en de overblijvende pulp is een goedkope eiwit
rijke voederstof. Daardoor is de produktie van plantaardige 
oliën en vetten en graanvervangende veevoeders in de EEG 
nooit goed van de grond kunnen koment terwijl in de sek
tor va.n de dierlijke vetten (boter, ka.as) er al geruime tijd 
een forse overproduktie ist mede gestimuleerd door de goed
kope invoer van krachtvoeders (op basis van soja-eiwit) voor 
melkkoeien en de konkurrentie van margarine ( waarin soja
olie verwerkt zit ). 

Telkens de EEG iets a.an deze onevenwichtigheid wil doen, 
dreigen de V.S. onrniddelijk met een totale handelsoorlog37• 

Intussen is de V.S. toch een gedeelte van zijn exporten 
naar de EEG kwijtgeraakt aan Derde Wereldexporteurs. De 
EEG voert jaarlijks nog ongeveer hetzelfde volume soja in, 
maar nu komt een gedeelte ook uit Brazilië en Argentinië. 

De omschakelin.g naar veevoederproduktie voor de export 
is in Brazilië bijv. de voedselvoorziening van de eigen be
volking bepaald niet ten goede gekomen, zoals eerder is be-

37 Ook de uitbreiding van de EEG heeft telke.ns tot nieuwe wrijvingen 
met Amerika geleid. Toen Spanje en Portugal tot de :E:EG toetra.den 
werd op de va.lreep een totale handelsoorlog vermeden toen Europa een 
extra.-toega.ng garandeerde voor de 2 miljoen ton rna.ïs en 300.000 ton 
sorghum die Amerika voorheen jaarlijks in Spanje en Portugal kon af
zetten (Kevin Watkins, CAP-Briefing 20, p. 7). Dit akkoord liep in 
1991 af en Carla Bills, Ame:rikaans toponderhandelaar in de GATT, 
dreigde met onmiddellijke tegenmaa.tregelen als er geen nieuw gunstig 
akkoord uit de bus kwam. In de sektor van planta.ardige oliën wegen 
ook de bele.ngen van het Brits-Nederla.ndse Unilever zwaar door, dat de 
markt van niet-sojaoliën (palmolie, ... ) beheerst. Unilever is sterk ge
kant tegen elke vorm van belasting op plantaardige oliën, omdat dit de 
konkurzentiepositie van margarine ten opzichte van boter zou kunnen 
verzwakken. 
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schreven. 
Ook op de wereldmarkt van granen voor menselijke kon

sumptie is veel veranderd. De grootste koopkrachtige landen 
en handelsblokken zijn zelfvoorzienend geworden en hebben, 
met uitzondering van Japan, zelfs een overproduktie. Ook 
hier zag de V.S. zijn aandeel op de wereldmarkt achteruit
gaan (ten voordele van a.ndere exporteurs zoals de EEG). 

De overschotten worden met forse subsidies gedumpt op 
de wereldmarkt. Vooral in de Reaganperiode is de subsi
dieoorlog geëska.leerd. Volgens cijfers van de CAIRNSgroep 
( een groep van 14 landen die in de GATT pleiten voor vrij
handel ), spendeerde de V.S in 1980 2,7 miljard dollar a.an 
de landbouw, en in 1986 reeds 26 milja.rd dollar. In de EEG 
waren de la.ndbouwsubsidies in 1986/87 opgelopen tot 23 
miljard dollar ( een boekhoudkundig landbouwjaar begint in 
de EEG ongeveer halverwege het jaar)38• 

De afzet van de graanoverschotten ver onder de kostprijs 
heeft diverse gevolgen voor Derde Wereldlanden. 

Voedselimporterende landen hebben er op korte termijn 
baat bij. Maar op lange termijn is deze voedselafha.nkelijk
heid een riskante zaak. Een omschakeling van de landbouw
politiek van de ma.rktleider of een paar tegenvallende oogsten 
kunnen een scherpe prijsstijging veroorzaken. In landen die 
de eigen voedselproduktie niet kunnen of willen afschermen 
van de wereldmarkt gaa.t het eigen landbouwsysteem kapot. 
Zo is Marokko verplicht geworden in ruil voor een lening 
van de, Wereldbank zijn steun aan de .eigen graa.ntelers te 
ontmantelen39 • 

38Roger Farrell in CAP-Briefing 4-5, dec. 87, p. 13. Het betreft 
hier wel a.lie landbouwsubsidies en niet enkel de exportsusidies in de 
graansektor. 

31>Ritchie in CAP-Briefing 4-5, p. 5. Deze zware voorwa.arde kwam 
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Derde Wereldlanden die zelf exporteerden, kunnen niet 
opboksen tegen het subsidieopbod van de rijkere exporteurs 
uit het N oorden en zien hun ma.rkten verloren gaan. De 
subsidies zijn overigens ook in het N oorden zwaar op het 
budget gaan wegen, zodat in de graansektor de EEG bijv. 
al ha.lfslachtige quotaregelingen (regelingen voor produktie
beperkingen) heeft moeten aannemen. 

De' la.atste decennia is dé voedselsituatie in veel Derde 
Wereldlanden verder verslechterd. Oorza.ken zijn o.a. bur
geroorlogen, onoordeelkundig overplanten van westerse ka.
pitaalintensieve landbouwmethodes, het onevenwicht stad
pla.tteland, ongelijke grand- en inkomensverdelingen en over
schakeling op exportlandbouw, mede onder impuls en druk 
va.n Wereldbank en IMF40• 

tot stand onder druk van de agressievere handelspolitiek nn het 
Reagan-Amerika. 

40 Bevolkingsgroei kan slechts met de nodige kwa.lifikaties ais oorzaak 
ae.ngewezen worden. China met zijn 1 miljard inwoners kan zijn bevol
king voeden. ln Brazilië met heel wat meer vruchtbare landbouwgrond 
per inwoner is de ondervoeding toegenomen. Bevollcingsgroei is vrijwel 
nooit de reden op zich. Sociale en ekonomisch.e ongelijkheid, ongelijke 
koopkracht en ongelijke toegang tot landbouwgrond, a.ibraak van de 
traditionele sociale netwerken zijn meer onmiddellijke oorzaken van de 
toenemende ondervoeding. Men kan zich overigens ook a.fvragen of de 
ekonomische situa.tie geen invloed heeft op het groeiritme van de bevol
king. Het groeiritme ligt in de meer welvarende landen in het Noorden 
beduidend la.ger dan in veel ]an.den in het Zuiden. Voor wie toch bevol
kingsgroei per se als primaire en belangrijkste oorzaak wil a.fzonderen, 
een citaat: "China quite · literally cannot feed more people . . . There 
can be no way out. Here men and women, boys and girls, must starve as 
tra.gic sacrifices on the twin altars of uncontrolled human reproduction 
and uncontrolled abuse of the land's resources." Dit werd door William 
Vogt in Road to Survival in 1948 geschreven, vooy de kommunistische 
machtsovername, toen China volop voed.selhulp uit het Westen nodig 
ha.d (geciteerd in Bradford: How Deep is Deep Ecology?, p. 55) 
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Sedert de ja.ren '80 komt daa.r nog eens een verhoogde 
druk van de Verenigde Staten bij tegen landbouwbescher
mingsmaatregelen die de Amerika.anse export zouden kun
nen hinderen. De Amerikaanse minister van landbouw John 
Block vatte het ais volgt sa.men: "We moeten eens af van 
het romantisch anachronisme dat ontwikkelingslanden moe
ten streven naa.r zelfvoorûening in voedse1"41 • Toen Nigeria 
in 1988 tijdelijk een rem zette op de tarweinvoer, dreigde 
de Amerikaanse overheid, op aandringen van Cargill, met 
sankties tegen Nigeria.anse textiel42 • 

De Amerikaanse landbouwpolitiek in de jaren '80 kan niet 
ten volle begrepen worden zonder de rol van de internatio
nale soja- en graanhandelaars te vermelden. De agressieve 
Rambo-handelspolitiek van de V.S. kwam tot stand toen Da
niel Amstutz hoofd van de internationale en binnenlandse 
handelsafdeling van het landbouwdepartement was. Am
stutz wa.s voorheen een executive van Cargill. En Cargill 
is zowat de grootste wereldhandelaar in graa.n en soja en 
beheerst met vier andere giganten de wereldmarkt in die 
sektor. Ook het liberaliseringsvoorstel inzake lanbouw van 
de V.S. op de GATT is van de hand van Daniel Amstutz, 
die hiervoor ove1igens een oud plan van de graanmultina
tionals afstofte. Geen wonder dat de voorstellen zo goed 
overeenkomen met de belangen van de multi's en voora.l van 
Cargill. 

Voor internationale gra.anhandelaren zijn een groot aan
bod van goedkope grondstoffen en een zo groot mogelijke 
wereldhandel van primordiaal belang. De huidige situa.
tie op de wereldmarkt en de verwachtingen zijn voor hen 
weinig hoopgevend. Zonder drastische politieke veranderin-

u Zuid, p. 26; zie ook: CAP- Briefing 4-5, p. 5. 
42 Zuid, p. 29. 
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gen is de rek uit de markt. De toenemende zelfvoorziening 
en overproduktie in koopkrachtige landen en de insolvabili
teit van de importerende landen laat in de toekomst eerder 
een krimpende wereldmarkt verwachten. Hier en daar kan 
een ontwikkelingsland nog gedwongen worden om zijn land
bouwmarkten ten nadele van de eigen producenten te ope
nen. Maar de moeilijkst te nemen koopkrachtige bastions 
zijn wellicht Europa en J apan. 

Ondanks de verschillen in landbouwstruktuur is in de sub
sidieoorlog tussen de V.S. en Europa een patstelling bereikt, 
waarbij geen van beide partijen de ander op zijn knieën kan 
krijgen terwijl de kosten voor beiden ondraaglijk hoog op
lopen. Wat op de duur de druk in beide blokken doet toe
nemen om toch maar sluitende produktiebeperkingen in te 
voeren. En kwotaregelingen zijn nu juist de ergste gruwel 
voor landbouwhandelsmaatschappijen. Bovendien zijn de 
prijzen, ondanks overproduktie en exportsubsidies nog te 
hoog voor een veralgemeende biotechnologische aanwending 
van landbouwprodukten (gedacht wordt bijv. aan de om
zetting van graanoverschotten in energie: de groene olie. 
Technisch reaJiseerbaa.r, maar ekonomisch nog te duur). De 
speelruimte voor de handelsmaatschappijen is dus, ondanks 
hun overwicht op en beheersing van de wereldmarkt, relatief 
beperkt. 

Het liberaliseringsvoorstel voor de landbouw van de V.S. 
in de GATT komt nu wonderwel tegemoet aan zowel het 
streven van de Amerikaanse overheid om verloren export
markten te heroveren als van Cargill om grotere exportmo
gelijkheden en meer speelruimte te forceren. Offi.cieel is het 
de bedoeling om aile subsidies die de produktiehoeveelheden 
beïnvloeden af te schaffen. De te hoge interne prijzen van 
landbouwprodukten in de grootste producentenlanden wor-
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den verantwoordelijk geacht voor de overproduktie. Indien 
deze prijzen op korte termijn naar beneden zou den vallen, 
zou de prikkel tot overproduktie wegvallen, is de redenering. 
Zonder één of andere vorm van steun zouden bij zo'n dras
tische prijsvermindering echte:r bijna aile landbouwers ter 
wereld in de problemen komen, zelfs in de V.S. En dat zou 
een vloedgolf van fa.illissementen teweegbrengen. Uiteinde
lijk zouden hier 'niet alleen landbouwers de dupe van zijn. 
Ook de toeleverende industrie en de hanken, die grote be
dragen aan landbouwers geleend hebben, zouden getroffen 
worden. 

ln die vorm is het voorstel dus onverteerbaar. Daarom is 
het aangevuld met de mogelijkheid om rechtstreekse inko
menssteun a.an de landbouwers te geven, los van de produk
tie: de fameuze de-coupling. De huidige steunmechanismen 
berusten vrijwel allemaal op één of andere vorm van prijson
dersteuning. De prijzen van de landbouwprodukten zouden 
nu moeten losgelaten worden, en de steun losgekoppeld van 
de produktie. Onafgezien van hun produktie, zouden de 
boeren dus steuntrekkers worden (net als werklozen)43

• 

Dit voorstel rammelt aan alle kanten. 
Lagere prijzen in de landbouw leiden niet tot een lagere 

produktie. Wie zijn produktie kan opvoeren zal dit doen 
in de hoop de la.gere prijzen en inkomsten per eenheid pro
d ukt door meer produktie te kompenseren. Wie geen uit
breidingsmogelijkheden heeft, gaat fa.illiet. Maar de vrijge
komen grond en produktie zal door andere boeren overgeno
men worden. De hoogte van de direkte inkomenssteun zal 
dus bepalend zijn voor de uitval van landbouwers, terwijl 
de overproduktie niet zal gestopt worden door de ]age prij-

i
3Over de-coupling, zie Ritchie in CAP-Briefing 4-5, pp. 5-7 en 

CAP.Briefing 15-17, p.16. 
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zen. In feite za.l door rechtstreekse inkomenssteun in plaats 
van exportsubsidies de wereldmarktprijs evengoed kunstma
tig laa.g gehouden worden onder de kostprijs. Wat aanleiding 
za.l geven tot een nieuwe subsidieoorlog. Voor boeren in lan
den die zich geen voldoende inkomenssteun kunnen veroor
loven betekent het oneerlijke konkurrentie, waar ze niet te
gen opgewassen zijn. Temeer daa.r aile andere beschermings
maatregelen voor de eigen landbouw (bv. importheffingen) 
verboden zouden worden. Hoe meer landbouwers een land 
heeft, hoe meer inkomenssteun er nodig is. Het voorstel treft 
dus in de eerste pla.ats Derde Wereldlanden die meesta.l zo al 
in betalingssmoeilijkheden zitten en in verhouding veel meer 
landbouwers hebben dan de geïndustria.liseerde wereld. In 
deze landen zou een dergelijke GATT-regeling tot wa.re ra
vages leiden. Maar ook in de EEG zouden enige problemen 
ontstaan. In de EEG verschait de landbouw werk a.an 11 
miljoen boeren, terwijl de V.S. slechts twee miljoen boeren 
moet ondersteunen. In de V.S. zijn er 4 boeren pe:r 1000 
ha. la.ndbouwgrond tegen in de EG 69. Om gelijke tred te 
houden met de V.S. zou de EEG veel meer inkomenssteun 
moeten beta.len en de landbouw versneld sane.ren ( dit is: 
kleine en middelgrote landbouwers eruit jagen). Een zware 
en sociaa.l niet te verantwoorden klus. Ook politiek zou het 
de EEG verzwakken. De landbouwers zijn na.melijk zeer on
gelijk gespreid over de EEG en nu al is er een grote interne 
onenigheid over de kosten van het landbouwbeleid, de ver
deling van de subsidies en de bijdragen va.n de afzonderlijke 
lidsta.ten. 

Kortom: het voorstel is op maat van de V.S. gesneden en 
zou de wereldekonomie da.nig ontwrichten. Aangezien het 
de EEG, als één van de belangrijkste handelsmogendheden 
in de wereld, ook treft, maakt het gelukkig geen enkele kans 
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om in die vorm aanvaard te worden. 
In de GATT-besprekingen is er dan ook een verschuiving 

te zien geweest van schermutselingen rond dit voorstel naar 
de meer traditionele twistpunten over ma.rktaandelen. 

Het laatste landbouwakkoord tussen de V.S. en de EEG 
houdt de belofte in dat Europa 21 % minder granen zal uit
voeren en zelf 15% minder soja zal produceren. 

Daarmee zouden de Verenigde Staten politiek bereiken, 
wat hen ekonomisch niet lukte; een herovering van een stuk 
van de wereldmarkt. 

En tegelijk wordt de zoveelste poging van de EEG om 
iets te doen aan het onevenwicht in de landbouwvoorziening 
en de importen van veevoeders geblokkeerd. De EEG pro
beerde namelijk met zware subsidies een eigen sojaproduktie 
op poten te zetten, om toch een - nog altijd klein - ge
deelte van de krachtvoedergrondstoffen zelf te produceren. 
Ook deze uitweg zou nu afgesneden worden. Het valt nog te 
bezien of deze duidelijke concessies aan de V.S. uiteindelijk 
politiek te verteren vallen voor de verschillende lidstaten. 
De gevolgen zijn namelijk voor de lidstaten onderling sterk 
uiteenlopend. In de eerste plaats wordt vooral Frankrijk 
als graanland getroffen. Voor Nederland is het voorstel op 
korte termijn gunstig. Nederland heeft a.ls gespecia.liseerd 
melkveeland baat bij de goedkope invoer van krachtvoeders. 
Bovendien betekent een afbouw van subsidies voor een eigen 
Europese sojateelt ( die toch aan andere lidstaten en vooral 
aa.n Frankrijk en Italië ten goede kwam) dat de druk vermin
dert om sterk in te grijpen in de hoge kosten die de over
produktie van boter en melkpoeder veroorzaakt (iets waar 
Nederland dan weer meer van pro:fi.teert). Het is geen toeval 
dat de Nederla.ndse EG-komnùssaris Andriessen, die overi
gens mede-toponderhandelaar was, de meest uitgesproken 
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voorstander van het akkoord is in de EEG. 
In dit kluwen van belangen, berekeningen en machston

gelijkheden zijn we dus veraf va.n een bezinning over een 
gezonde, sociaal en ekologisch evenwichtige landbouw die in 
de eerste plaats zou moeten dienen voor een toereikende voe
ding voor iedereen en als stabiel draagvlak voor een lokaal 
gespreide ekonomische ontwikkeling. 

5 Besluit 

Aan de huidige internationale ekonomische orde schort heel 
wat. Maar noch een onbezonnen vrijhandel, noch de manier 
waarop de liberaliseringsidee gebruikt wordt in de GATT
onderhandelingen laten veel beterschap vermoeden. 

Het ziet er naar uit dat de balans verder a.an het verschui
ven is naar de rijkere industrielanden en daarbinnen naar 
de sterkere bedrijven en de kapitaalkrachtige groepen. Ten 
koste van een groot deel van de bevolking uit de Derde We
reld, maar ook van de m.inderbegoeden en werklozen in het 
Noorden. 

In dit systeem zijn de kansen op een spoedige en effek
tieve oplossing van de honger of van het rnilieuprobleem, op 
ekonomische demokratie en op ekonomische stabiliteit sterk 
gehypothekeerd. 
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Appendix - De wet van het comparatief voordeel 

Traditioneel wordt het volgende vereenvoudigd voorbeeld ge
geven. 

Twee landen ( Amerika en Europa) produceren twee pro
dukten (voedsel en kledij). In beide produkten is Amerika 
produktiever. Amerika heeft in beide produkten een abso
luut voordeel. Om 1 eenheid voedsel voort te brengen is 
maar 1 arbeidsuur nodig .in Amerika en zijn er 3 a.rbeidsu
ren in Europa. nodig. Aan 1 eenheid kledij besteedt men in 
Amerika 2 arbeidsuren, in Europa 4 a.rbeidsuren. Toch zaJ 
handel tussen beide landen mogelijk en voordelig zijn. Eu
ropa zal zich specialiseren in kledij en Amerika in voedsel. 
Hoezo? Omdat Amerika 3 keer produktiever is in voedsel 
en slechts twee keer in kledij. Amerika heeft een relatief 
( comparatief) voordeel in voedsel, Europa in textiel, heet 
het dan. Als we aannemen dat in beide landen in een situa
tie zonder handel aile beschikbare arbeid gebruikt werd, dan 
is bij vrijhandel in totaal een grotere produktie mogelijk. Zo 
kan de welvaart in beide landen toenemen. 

Maa.r zo eenvoudig a.ls het lijkt, is het niet. Om maar 
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één ding te noemen: uit het voorbeeld kunnen we de in
druk krijgen dat Amerika in beide produkten goedkoper is. 
En welke handelaar zal in naam van een comparatief voor
deel duurdere textiel in Amerika invoeren om daar te ver
kopen? Amerika zal beide produkten uitvoeren en Europa. 
niets. Het kan ook omgekeerd: stel dat de lonen in Ame
rika 4 dollar per arbeidsuur bedragen en de Europese lonen 
( omgerekend) 1 dollar. In dit geval zijn alle Europese pro
d ukten op de wereldmarkt goedkoper en zal Europa beide 
produkten uitvoeren en Amerika niets. In dit laatste geval 
zullen voor de wederzijdse uitwisseling van goederen, of de 
Amerikaanse lonen of de koers van de dollar moeten dalen 
( of omgekeerd de lonen in Europa of de Europese munten 
moeten stijgen). 

Overigens zijn lonen, produktiviteit en wisselkoers niet de 
enige faktoren die de prijs van een produkt, en hiermee de 
mogelijke handelsstromen, bepa.len. 

De prijs van een produkt hangt (vereenvoudigd) af va.n de 
bedrijfskosten, gedeeld door produktiviteit, plus de winst
marge enerzijds en anderzijds van de verhouding tussen het 
aanbod van een produkt en de koopkrachtige vraag naar 
da.t produkt ( althans op een vrije markt waar niemand aan 
prijszetting kan doen). Bij internationale handel komen daar 
nog eens de wisselkoersen van de verschillende munten en de 
transportkosten bij. De bedrijfskosten zijn (eveneens vereen
voudigd) de lonen + interesten op leningen + aankoopkosten 
van grondstoffen en energie + bela.stingen. Inkomensverde
ling en koopkrachtspreiding oefenen dan weer invloed uit op 
de omvang van de vraag naar afzonderlijke produkten. 

Zo krijgen we een heel scala van op elkaar inwerkende ele
menten die allemaal een rol spelen. 

Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat vrijhandel tot een 
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grotere produktie én veralgemeende welvaart leidt. Daartoe 
zal aan zeer stringente voorwaarden voldaan moeten wor
den. Voorwaarden die niet aile even realistisch zijn. In de 
propaganda voor vrijhandel wordt hier helaas al te vaak a.an 
voorbijgegaan. 



FUKUYAMA - DE TRJOMF VAN DE GESCHIEDENIS 
EN DE LAATSTE MARXIST 

Luc Va.nneste 

1 Inle.iding 

In 1989 publiceerde ene Francis Fukuyama een a.rtikel onder 
de titel The end of history?. Het deed zoveel stof opwaaien 
dat de auteur het nodig achtte zich wat omstandiger uit te 
drukken. Dat werd een boek dat in het Nederlands zo'n 400 
bladzijden bevat. Het heet "Het einde van de geschiedenis 
en de laa.tste mens" ( uitg. Contact, 1992). Het is zo'n echt 
boek, weet je wel. Met een prachtige overvloed a.an voet
noten en literatuurverwijzingen. En het eigenaardige is dat 
zo'n kanjer ook nog lijkt te verkopen. Er bestaa.t kennelijk 
vraag naar iemand die het e.inde van de gesdùedenis vast
stelt. Of niet? Ligt de aantrekkingskracht niet eerder in 
zijn vaststelling va.n het e.inde va.n de ideologische strijd? De 
liberale ideologie heeft al zijn tegenstanders tegen de vlakte 
gekregen en steekt in een eenzaam meesterschap de hand 
in de lucht. Het is een triomferend boek. Om de haverkla.p 
herhaalt Fukuyama dat er nu toch wel een a.lgemene consen
sus over bestaat dat de liberale demokra.tie de enige goede 
staatsvorm is. Eindelijk kan de liberaal fier uit zijn hoek 
komen. Al die rooie ratten mogen ze oprollen. Enfin, da.t 
zegt hlj wel niet zo biutaal. Hij gaat nergens rechtstreeks 
in de clinch. Ma.a.r Fukuyama. heeft op de koop toe het lef 
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terug te grijpen naar één van de bronnen van het marxisme. 
Hij haalt inderdaad Hegel vanonder het stof. Of beter: hij 
trekt hem uit de handen van Marx, om aan te tonen hoe on
vermijdelijk de moderne demokratie is geweest. Even lijkt 
het erop of het een sprookje wordt. Maar die oude Nietzsche 
kornt toch weer roet in het eten gooien. Aan het einde van de 
menselijke evolutie komt de laatste mens toch niet helernaal 
tot rust. Hij had volmaakt tevreden kunnen zijn. Maar pre
cies de rust is er te veel aan. De laatste mens wil niet gelijk 
zijn, hij wil opnieuw superieur zijn. Er zijn gelukkig wat uit
laatkleppen. Hij kan manager zijn of politieker. Sport is ook 
goed. Ofhij kan zich gewoon in het verenigingsleven storten. 
Maar helemaal op zijn gemak is Fukuyama toch niet. Als 
die sublimaties niet voldoende blijken, zou de geschiedenis 
toch weer eens kunnen herbeginnen! 

Zo zou ik het boek heel grof willen omvatten. Laat me 
echter toe de opvattingen van Fukuyama toch wat systema
tischer weer geven. Heel veel pla.ats is er eigenlijk niet voor 
nodig. Wie het inleidende hoofdstuk leest weet eigenlijk al 
wat Fukuyama op de markt aanbiedt. Ik zal daarna probe
ren de kwa.liteit van zijn produkten te beoordelen. 

2 Stellingen van Fukuyama 

2.1. De geschiedenis leidt onvermijdelijk naar het punt waar 
we nu gekomen zijn: het mondiaal liberaal ekonomisch sys
teem. 
2.1.1. Iedereen moet meedoen met de technologische ontwik
keling, omda.t anders het gevaar te groot is dat hij rnilitair 
on der de voet gelopen wordt. 
2.1.2. De wetenschappelijke ontwikkeling leid t tot uniforme 
produktiemethoden en sociale ontwikkelingen over de hele 
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wereld. Het kapitalisme is gewoon effi.ciënter gebleken dan 
de planekonomie. 
2.2. Er is geen ideologisch alternatief meer voor het kapi
talisme. De vermeende alternatieven (fascisme en kommu
nisme) zijn gewoon door de mand gevallen. Dat was vooral 
een zaak van onvoldoende legitimiteit, het was een krisis in 
de ideeën. 
2.3. De ekonomie is een onvoldoende verklaring voor de de
mokratie. Eris immers een hoog ekonom.isch peil denkbaar, 
zonder demokratk Geen demokratie zonder demokratische 
mensen. 

Toch is de weg naar de demokratie moeilijk te vermijden. 
Om dat duidelijk te maken kan Hegel helpen. Voor Fukuy
ama is dat dan Hegel, zoals Alexandre Kojève hem in de 
tijd begrepen heeft. Zijn "Introduction à. la lecture de He
gel,, uit 1947 is inderdaad Fukuyama's sleutel. Hij vindt hoe 
dan ook de vraag of zijn lezing de juiste is niet zo relevant. 
Het komt aan op datgene wat hij met behulp van zijn ter
minologie verwoordt. Het komt a.an op de ideeën, niet op 
de filosofen (p. 170). En eigenlijk heeft hij maar een heel 
beperkt stuk nodig: de meester-slaaf-geschiedenis. 
2.4. Hegel. 
2.4.1. De mens wil erkend/gewaa.rdeerd worden. Hij is van 
meet af a.an sociaal. Aileen de mens kan verlangen naar za
ken die biologisch niet strikt nodig zijn: hij verlangt er dan 
naar omda.t een an der ze begeert. 
2.4.2. Ret echt menselijke ligt in het op het spel zetten van 
zijn leven, in het overwinnen/negeren van het instinkt tot 
levens behoud. 
2.4.3. Omdat de mens als mens erkend wil worden, ontstaat 
een strijd op leven en dood om het prestige: ieder probeert 
de a.nder te dwingen hem te erkennen. 



De triomf van de geschiedenis en de laatste marxist 79 

2.4.4. In die strijd zijn er mensen die niet tot het uiterste 
gaan, die toch gehoorza.men aan het instinkt tot zelfbehoud. 
Deze slaven onderwerpen zich aa.n de meesters. 
2.4.5. Maar de meester vindt het geluk niet, omdat hij niet 
door een mens, maar door een slaaf erkend wordt. 
2.4.6. De slaaf is eerst ongelukkig, maar vindt uiteindelijk 
toch de vrijheid door zijn arbeid: hij beseft dat hij de natuur 
- ook die van zichzelf - kan veranderen. 
2.4.7. In de liherale staat is de erkenning universeel gewor
den: er is een onderlinge afspraak van gelijke burgers om 
elkaar te erkennen. Dat is meteen het einde van de geschie
denis. 
2.5. De geschiedenis is ten einde. Er zullen geen nieuwe 
tegenstellingen meer ontstaan, waardoor er nog een fa.se na 
komt. Dat betekent uiteraard niet dat er niets meer zou 
kunnen gebeuren. Bedoeld is de geschiedenis als één enkel 
sa.menhangend evolutionair proces. Het eindpunt is o.k. 
2.6. Of niet? Dan is niet gerekend met Nietzsche. De mega
lothymia - het verlangen zich te onderscheiden, meer te zijn 
- is niet zo maar te onderdrukken? Of zijn de sublimaties 
voldoende: management, politiek, sport, sociale verenigin
gen? Het probleem van de ongelijkheid zal een zeer zware 
beproeving zijn. Fukuyama is heel onzeker of uiteindelijk 
toch weer geen meesters zullen opstaan. 

3 K ommentaar 

3.1 

Is het mondiaal karakter van het kapitalisme inderdaad een 
feit? Het is kenmerkend voor Fukuyama's triomfalisme dat 
hij bijvoorbeeld China niet echt meer ziet als een afwijkend 
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ekonomisch systeem. Ook China heeft voor hem gekozen 
voor de vrije markt en zal binnenkort wel helema.al kapita
listisch zijn. De vrije ma.rkt is trouwens het fundamentele 
kenmerk van een liber a.le ekonomie. En dat slaat dan op par
tikulier bezit en partikulier initiatief. Daarachter mag gerust 
een grote verscheidenheid schuil gaan: het systeem Reagan, 
dat van Thatcher, de skandina.vische socia.a.1-demokra.Lieën 
en zelfs Mexico en India (p. 70). Fukuyama doet wijselijk 
geen enkele poging om die verschillen te waarderen. Ze zijn 
allema.al kapitalistisch en dus goed. Of toch niet a.llema.al 
even goed. Zo blijkt wa.nneer hij eventjes in zijn k.aarten 
laat kijken: 

"Het plcit niet voor de economische efficiëntie van demoku.tieën 
dat ze zich te veel bemoeien met de markt in het belang van de 
welvaa.rtsspreiding en hct cons11mptieniveau, ( ... )" (p. 149-150). 

Wanneer de sta.at zich met welvaart en sociale rechtvaar
digheid bemoeît zit zîj fout. Wanneer ze zich toelegt op het 
stimuleren van ekonomische groei zit zij goed. De zin die ik 
da.a.met afbra.k gaat immers verder als volgt: 

"( ... ), mae.r anderzijds bemoeien ze er 21ich weer onvoldoende mee." 

Zo kon Taiwan - met behulp van de overheid - gema.kke
lijk ovèrschakelen van lichte industrieën-als textiel naar meer 
gea.va.nceerde industrieën, zonder zich om werkloosheidspro
blemen te bekommeren. In de Verenigde Staten zou da.t heel 
wat moeilijker geweest zijn. 

Wa.t gebeurt hier eigenlijk? Fukuyama. heeft een net uit
geworpen met heel fi.jne mazen. Hij haalt een vangst boven 
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waarin vanalles door elkaar krioelt. Hij trekt aan zijn pijp 
en rnompelt: vis! Maar in zijn binnenste denkt hij: er is 
toch vis én vis! 

Heel ernstig kan men dit niet noemen. 

3.2 

Louis Tobback liet vorig jaar een gesprek optekenen over 
socialisme en staat. 1k wou dat hij Engels gesproken had, 
want da.n stuurde ik zijn Afscheid van een stiefzoon naar 
Fukuyama. Tobback ontkent dat we alvast in ons land in 
het ka.pitalisme zouden leven. Ons systeem is dat van de 
sociaal-demokratie: 

"Vergelijk 1885 met 1985, de resultaten van honderd jaa.r sociaal
demokra.tie, en dan zie je toch dat we van een puur ka.pitalistische 
same:nleving na.ar een sa.menleving geëvolueerd zijn met algemeen 
stemrecht, met arbeidswetgeving, met sociale rechten, met sociale 
zekerheid, met een totale ommezwaai in de besteding van de belas
tingen en de herverdeling van de rijkdom" (Kritak, Leuven 1991. p. 
25). 

Fukuyama zal wellicht beweren dat ook zo'n sociaal-de
mokratisch systeem valt onder zijn de:finitie van een liberale 
demokratie. Maar met Tobback vind ik toch dater een es
sentiëel verschil besta.at tussen een ekonomisch systeem dat 
sociaal gekorrigeerd wordt en het systeem van het wilde wes
ten. De sociaal-demokratie is niet zo maar een variante. Zij 
kent ook de vrije markt, maa.r hanteert niet !outer ekonomi
sche kriteria. En van mijn kant konstateer ik dat de sociaal
demokratie zeker niet mondiaal verspreid is. Aa.n Fukuyama 
vraag ik: waarom leidt de geschiedenis in het éne geval naar 
sociaal-demokratie en in het andere na.ar mexicaanse of indi-
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aase sociale wa.ntoestanden? De geschiedenis ga.at misschien 
haa.r gang, maa.r of ze overal dezelfde weg volgt? 

3.3 

Maar goed, ik wil niet te streng zijn en erken dat het kapita
lisme toch wel een grote verspreiding kent. Of dat te ma.ken 
heeft met de gang van de geschiedenis? Volgens Fukuyama 
is de geschiedenis doelgericht. Wat heet dat a.nders dan dat 
een doel van bij het begin gegeven is? Ik ga. doelgericht naar 
Gent, als ik eerst het plan opvat om daarheen te gaan. Th 
kom toevallig in Gent terecht na een willekeurige omzwer
ving. Was het kapitalisme van bij het begin bedoeld? 

Het mechanisme dat de gang van de geschiedenis bepaalt 
heet eerst wetenschap, moderne na.tuurwetenschap wel te 
verstaan. Zij is kumulatief en doelgericht en heeft over de 
hele wereld hetzelf de effekt. Hetzelf de effekt ja, maar was 
dat bedoeld van bij het begin? Dat begin situeert Fukuyama 
in de zestiende-zeventiende eeuw. Zat de liber ale samenle
ving toen reeds in de geest van de nieuwe wetenschappers? 
Of hebben .zij een mecha.nisme gestart, dat daarna zijn eigen 
weg gegaan is? Een mechanisme dat juist aan de macht van 
zijn ontwerpers ontsnapt is? Of hebben zij helema.al geen 
mechanisrne gestart en hebben zij alleen nieuwe brandstof 
geleverd voor een mechanisme dat al draaide? 

N adat Fukuyama de wetenschap een hoofdrol heeft toebe
deeld, geeft hij plots toe dat die wetenschap beslist niet de 
grondoorzaak van de verandering kan zijn (p. 104). Trou
wens die wetenschap kan maar de laatste vierhonderd jaar 
van de menselijke geschiedenis verklaren (p. 160). 

Wat is dan wel de grondoorzaak? En is deze doelgericht? 
Met de woorden van Fukuyama zelf: 
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"De mens wordt door zijn verlangen aangezet deze moge.lijkheden 
(bedoeld zijn de technologische mogelijkheden die door de weten
schap zijn bepaald -lv) te benutten: niet het verla.ngen om een be
perkt aantal 'natuurlijke' behoeften te bevredigen, maa.r een hoogst 
elastisch verlangen waarvan de grenzen aan wat mogelijk i3 voortdu
rend worden verlegtl' (p. 157 - mijn onderstreping). 

Wetenschap bepaalt plots alleen de technische mogelijkhe
den. De motor, de grondoorzaak is een onbevredigbaar ver
langen. Fukuyama. noemt die grondoorzaak ekonomisch. Hij 
vindt da.t hij een essentieel ekonomische interpretatie geeft 
van de geschiedenis, een soort marxistische geschiedenisin
terpretatie die tot een volstrekt niet-marxistische konklusie 
leidt (idem). 

En hij heeft in elk geval in zoverre gelijk dat Marx het 
kapitalisme precies gedefinieerd heeft ais een eindeloze ja.cht 
naar ruilwaa.rde. Die ruilwaarde maakt a.bstraktie van alle 
konkrete eigenschappen van een objekt, bekommert zich in 
gene mate om de bevrediging van een andere behoefte dan 
deze naa.r de vermeerdering van kapitaal. En ook in de visie 
van Marx leidt die jacht onvermijdelijk naar het kapitalisme. 
Maa.r waar Marx dit kapitaJisme slechts het voorlaatste sta
dium vond, vindt Fukuyama. het een ideaal ekonomisch sys
teem: 

"Maar anders dan Marx beweerde is het soort maatsch.appij <lat 
mensen in sta.at stelt de grootst rnogelijke hoeveelheid produkten 
op de meest egalita.ir mogelijke ha.sis te produceren en te consume
ren, niet een comrnunistische maa.r een kapitalistische maatschappij" 
(idem). 

Maar ais dat zo zou zijn, vanaf welk moment is da.t sys
teem bij ma.nier van spreken gekoncipiëerd? In de zestiende-
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zeventiende eeuw, op hetzelfde moment als de moderne na
tuurwetenschap? Of heel wat vroeger? We hebben er het 
raden naa.r. 

In elk geval werd het systeem flink door die moderne we
tenschappen geholpen. Geen ~aatschappij kon zich aan de 
moderne oorlogstuigen onttrekken die door die wetenschap
pen mogelijk gemaakt werden. En de wetenschappen zorg
den ook voor eeit toepassen van de technologie op het pro
d uktieproces, voor een rationele sociale organisatie en voor 
een rationa.le arbeidsdeling. Waarom zou men echter moeten 
aannemen dat de effekten van die verschijnselen op voorhand 
gegeven zouden zijn? Kan men niet evengoed aannemen dat 
zij het - toevallige - resultaat zijn van een systematisch 
toepassen van die wetenschappen? Vooral a.ls men - zoals 
Fukuyama - aanneemt dat de wetenschappen kumulatief 
zijn. Kumulatief hoeft helemaal niet samen te gaan met 
doelgerichtheid! Kumulatief betekent gewoon dat de ene 
stap na de andere gezet wordt. En men gaat vooruit juist 
omdat de tweede stap na de eerste komt. Alleen hoeft dat 
nergens naar toe te leiden. En als men al ergens terecht 
komt, het hoeft zeker het paradijs niet te zijn. We zien dan 
ook hoe het kapita.lisme teert op de uitputting van grond
stoffen, het milieu ondergraaft en parasîteert op de derde 
wereld. Een veralgemening van het grondstoffen- en ener
gieverbruik zou onvermijdelijk leiden naar de ondergang van 
het systeem! 

Een ekonomisch systeem dat gebaseerd is op een onbevre
digbaar verlangen moet uiteindelijk a.an zichzelf ten onder 
gaan. Als er iets van bij het begin gegeven is, dan toch dat: 
het funktioneringsprincipe zelf is autodestruktief. Maar om 
dat in te zien heeft men de uitdrukking doelbewustzijn he
lemaal niet vandoen. 
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3.4 

Fukuyama heeft het echter niet graag over de minder pret
tige aspekten die met het ka.pitalisme verbonden zouden 
kunnen worden. Milieuproblemen bijvoorbeeld noemt hij 
nevene:ffekten (p. 140). De achterstand va.n derde wereld
landen lijkt voor hem ook geen ver band te hou den met de 
ekonomische uitbuiting door het westen. Zij moeten in elk 
geval niet wa.nhopen: 

"Geen enkel onderontwikkeld land in de derde wereld is in het nadeel 
a.lleen omdat zijn groeiproces later dan dat van Europa aanving, en 
ook kunnen de gevestigde industriële mogendheden de ontwikkeling 
van een la.atkomer niet blokkeren, mits het land in kwestie het spel 
volgens de regels van het economisch libera.lisme speelt" (p. 127). 

Zijn grote voorbeelden zijn de zgn. nieuw geïndustriali
seerde landen. Andere Afrikaanse landen dan Zuid-Afrika 
lijkt hij niet te kennen. De derde wereld vertegenwoordigt 
gewoon een vroeger stadium van de mensheid (p. 155). De 
geschiedenis leidt onvermijdelijk naa.r een liberale ekonomie. 
De miljoenen en miljoenen mensen die da.t laa.tste stadium 
nooit zullen bereiken hebben pech. Wat een redenering! 
Ik voorspel da.t jullie allemaal het groot lot zullen winnen. 
Wanneer dat geluk ma.ar voor één blijkt weggelegd, blijf ik 
toch mijn gelijk volhouden. Die éne heeft het lot toch gewon
nen! En aile anderen hadden ma.ar geen lot moeten kopen! 

Overdrijf ik? Ja·, zo cynisch is Fukuyama. natuurlijk niet. 
Om te verklaren waarom dat kapitalisme van hem toch niet 
veralgemeend wordt, grijpt hij terug naar kulturele obstakels 
en zoiets ais een merkantilistische traditie (p. 128 e.v.). Maar 
overtuigend zijn die argumenten toch niet van iemand die 
het voor het overige heeft over de gang van de geschiedenis. 
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Die struikelt dan toch heel makkelijk! 

3.5 

Is er geen ideologisch alternatief meer voor het liberalisme? 
Dat is inderdaad een zere teen voor diegenen die nog wel 
een alternatief zouden willen. Maar systematisch het reëel 
bestaande kommunisme identificeren met een linkse ideolo
gie zonder meer is niet fair. Al heel lang is ook vanuit linkse 
hoek kritiek op het Sovjet-systeem gegeven. Al heel vlug 
is erop gewezen dat de kommunistische bureaukra.tiën niet 
konden doorgaan als idealen. Maar al te fel hebben ook 
linksen de kampen in het kommunistische blok veroordeeld. 

Maa.r het is waar dat de linkse ideologie toch nog een flinke 
deuk gekregen heeft door het ineenstorten van het Sovjet
regime. Rad Gorbatjov dan nog maar kunnen rechtblijven. 
Hij bleef socialistische idealen nastreven. Maar zijn die idea
len gesneuveld omdat ze verkeerd waren? Of omdat de eko
nomie ze niet vlug genoeg kon realiseren? Ook Fukuyama 
moet erkennen dat de fundamentele zwakte van het sovjet
systeem ekonomisch van a.a.rd was: het systeem putte zijn 
legitimiteit uit de belofte de levensstandaard te vergroten. 
Da.t lukte maar niet vlug genoeg. Maar blijkbaa.r slaagt ook 
het kapitalisme er toch niet zo vlug in die belofte over te 
nemen! 

Volgens Fukuyama konden onze grootouders nog dromen 
van het socialisme, nu weten we allemaal dat onze wereld de 
beste is. De arrogantie w~arrnee hij deze overtuiging beleidt 
grenat ü.élJl hct onvoorstelbare. Het is misschien een beetje 
lang, rnaar ik kan toch niet nalaten enkele zinnen te citeren: 

"Tegenwoordig daarentegen kunnen we ons nauwelijks een wereld 
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voorstellen die veel beter is dan de onze, of een toekomst die niet 
wezenlijk democratisch en kapitalistisch is. ( ... ). We kunnen ons 
ook een toekomstige wereld voorstellen die aa.nzienlijk slechter is dan 
deze, ( ... ). Ma.ar we kunnen ons geen wereld indenken die wezenlijk 
verschilt van de huidige en tegelijk beter is. Ook in andere tijden, 
wa.arin minder werd na.gedacht, heeft men gemeend dat die tijd de 
beste wa.s, maar wij komen als het ware uitgeput tot deze conclusie, 
moe ,-an a.lle alterna.tieven die we hebben beproefd omdat we dachten 
<lat ze wel beter moesten zijn dan de liberale dernocratie"(p. 72). 

In een voetnoot bij deze passage voegt hij hier nog aan toe 
dat na zijn a.rtikel uit 1989 a.llerlei verontwaardigde reakties 
alterna.tieven hebben aangewezen: 

"( ... ) isla.nùtisch f'undamentalisme, nationalisme, fascisme en een 
aanta.l andere mogelijkheden. Maa.r de critici geloven geen van a.lle 
dat de genoemde alternatieven superieur zijn aan de liberele derno
cratie ( ... )" (p. 368 ). 

Maar onda.nks de consensus waar Fukuyama zich op be
roept, zijn er nog die een alternatief niet alleen belangrijk 
vinden, maar zelfs levensnoodzakelijk om zelfs ma.a.r op half
lange termijn te kunnen overleven. Misschien heeft Fukuy
ama ondertussen het zogenaa.mde tweede rapport van de 
klub van Rome gelezen. Ik kan er hier uitera.ard niet uit
voerig op ingaan, maa.r wil er toch op wijzen dat volgens 
Meadows en Randers da.t zo e:fficiënte kapitalistische sys
teem de grenzen van de duurzaamheid overschreden heeft. 
Dat wil zeggen dat het ka.pot ga.at ais het niet vlug de gren
zeloze groei van het grondstoffen- en energieverbruik a.an
pa.kt. Maar dat kan alleen als overgeschakeld wordt op een 
duurzame samenleving ( De grenzen voorbij, een wereldwijde 
catastrofe of een duurzame wereld (1991). Het Spectrum, 
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Utrecht 1992). Een duurzame sa.menleving kan alleen maar 
fundamenteel versch.illend zijn van de huidige, die precies 
in haar diepste wezen gemotiveerd wordt door een onbevre
digbaar verlangen, dat meesleurt in een oneindige wedloop 
naar ruilwaarden. Eindige behoeften, te bevredigen door 
gebruikswaa.rden moeten in de plaats komen. 

lk denk dat er nog een ideulogisch alterna.tief is. En als 
dat er niet zou zijn, dan gaan we nu inderdaad heel ras naar 
het einde van de geschiedenis, maar dan het absolute einde. 

3.6 

Om aan te tonen dat de gesch.iedenis ons onvermijdelijk 
voert naar de liberale ekonomie hanteert Fukuyama. een mar
xistische geschiedenisinterpretatie. Daarmee bedoelt hij dat 
voor hem, net als voor Marx, de ekonomie doorslaggevend is. 
Maa.r met die ekonomie kan hij de demokratie niet verklaren. 
En toch zou hij graag aantonen da.t we ook onvermijdelijk 
naa.r de demokratie geëvolueerd zijn. Daarvoor grijpt hij 
terug naar Hegel. Begrijpt hlj Hegel goed? Het heeft wei
nig zin daarover een polemiek a.an te gaan. Fukuyama dekt 
zichzelf op voorha.nd in: het ga.at n1et over filosofen, het gaat 
over ideeën. En eigenlijk kan ik in die redenering wel een 
beetje inkomen. Ile probeer hierna Fukuyama-.Kojève-Hegel 
te wegen en zal dat verder afkorten tot Fu-Ko-He. 

Fu-Ko-He vindt dat het wezenlijk is voor de mens dat hij 
wil er\end/gewaa.rdeerd worden. Onaannemelijk lijkt dat 
niet. Ma.ar waarom zou dat moeten le"iden naar een strijd 
van de één tegen de ander? Omdat de mens nog een an
dere wezenlijke trek heeft, antwoordt Fu-Ko-He: hij heeft 
het vermogen om zijn leven op het spel te zetten. Ik ontken 
dat niet, ma.ar vraag me toch af: waarom zou dat vermogen 
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om risiko's te nemen moeten leiden naar een strijd van de 
één tegen de ander? Ik kan me voorstellen dat iemand ri
siko's neemt, juist om de ander te beschermen en daardoor 
zijn waardering te krijgen. Ja, replikeert Fu-Ko-He, maar 
het gaat erom dat men probeert de ander. te dwingen u te 
erkennen. En dat leidt tot een gewelddadige strijd louter 
om h~t prestige. Maar waarom zou men de ander moeten 
d wingen? Miss chien is hij io ook wel bereid tot erkennen. 
Ja, horen we opnieuw Fu-Ko-He, maar het gaat toch niet 
om alleen maar erkenning: de a.nder moet erkennen dat ik 
bereid ben om mijn leven op het spel te zetten. Op die ma
nier ben ik vrij en echt menselijk. Maar moet ik vecb.ten 
opdat de ander zou erkennen dat ik bereid ben mijn leven 
op het spel te zetten? Opnieuw: kan hij dat niet erkennen 
doordat ik bijvoorbeeld mijn leven op het spel zet om hem 
te helpen? Fu-Ko-He korot er maar niet uit. Hij w.il per 
sé de strijd van allen tegen allen tonen. Maar met de thy
mos a.lleen ga.at het niet. Hij moet zich behelpen met een 
bijkomende trek van de mens: megalothyrnia, het verlangen 
erkend te worden als superieur. En wanneer dat verlangen 
de vorm aanneemt van een verlangen om door al de anderen 
erkend te worden, krijgt men het verlangen om te overheer
sen. Fu-Ko-He heeft het een hele tijd over de thymos, maar 
ik vond slechts één du.idelijke passage wa.arin hij toegeeft dat 
hlj eigenlijk megalothymia bedoelde: 

"De geschiedenis is dus op een heel andere wijze te lezen, niet a.ls een 
verhaaJ over het ontsta.a.n van de moderne natuurwetenschappen of 
over de logica. van de economisch.e ontwikkeling, maar als de opkomst, 
de groei en de uiteindelijke onde1gang va.n de megalothymici' (p. 215). 

In de daa.ropvolgende zin heeft hij het alweer over de thy-
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mos: 

"De huidige econornische wereld kan pas ontstaan nadat het ver
langen als het ware was vrijgemaakt en de thymos was onderdrukt. 
Het historische proces dat begint met bet bloedige gevecht van de 
meester, eindigt in een zeker zin met de hedendaagse bourgeois van 
de moderne libe:rale democratieën, die liever materieel gewin dan eer 
zoekt" ( ondcrstreping V<l.n Fukuyama.). 

Als het werkelijk gaat over megalothymia en niet over thy
mos, is de vraag of het verlangen om te overheersen wel 
noodzakelijk is. Blijkbaa.r niet, want Fu-Ko-He onderscheidt 
nog een isothymia, een verlangen erkend te worden als ge
lijke. Fu-Ko-He wilde eigenlijk aantonen dat de mens onver
mijdelijk verwikkeld moet raken in een strijd van allen met 
allen. Daa.rvoor gaat hij ervan uit dat de mens wezenlijk 
verlangt om erkend te worden. Maar met die trek komt hij 
er niet. Hij vindt dan een tweede uit: de mens wil zijn leven 
op het spel zetten en wil daarvoor erkend worden. Nog ga.at 
het niet en daarom wordt maar een derde wezenstrek uit 
de mouw gehaald: de mens wil eigenlijk erkend worden als 
superieur a.an de anderen. Zo krijgt men inderdaad gelijk. 

Maar daarmee is de kous nog niet af. We hebben nu een 
strijd van a.llen tegen allen1 er moet ook een eind a.an ko
men. Maar iedereen moet blijven leven. Niet moeilijk: in 
die strijd krijgt één van de strijdende partijen plots angst
zweet in de handen. Hij kiest eieren voor zijn geld en geeft 
toch toe aan zijn instinkt tot zelfbehoud. Hij verloochent 
zijn fundamenteel mens-zijn, daL juisL verLaml huuùt rnd 
het op het spel zetten van zijn leven. Hij gedraagt zich als 
een slaa.f en leeft in droefenis. Ma.ar ook de overwinnaar is 
niet gelukkig. Hij had willen erkend worden door een mens, 
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door een gelijke (?) en hij wordt door een slaa.f erkend. Zo 
kan men met vrij zijn. Uiteindelijk zal de slaa.f er nog het 
best van afkomen. Hij moet arbeiden voor de rneester, maar 
zal daarin zijn vrijheid ontdekken. Ter wille van het werk 
leert hij immers zijn verlangens te onderdrukken en ontstaat 
zijn arbeidsethos. Oak krijgt hij het besef dat de natuur -
ook zijn eigen natuur - te veranderen is. De vrijheid is 
in eerste instantie een idee en da.a.rom een hogere vorm van 
bewustzijn dan bij de meester. Die idee zal werkelijkheid 
worden in de moderne liberale staat, waarvan de basis een 
onderlinge afspraak van gelijke burgers is om elkaa.r te er
kennen. Of hoe Fu-Ko-He een dubbeltje kan laten .rollen. 

In de liberale demokratische staat is de thymos ( die eigen
lijk megalothym.ia is) a.an banden gelegd: "De huidige eco
nomische wereld kan pas ontstaa.n nadat het verla.ngen als 
het ware was vrijgernaakt en de thymos was onderdrukt". 
Iedereen erkent îedereen. Maar erkent iedereen iedereen als 
supe.rieur? Daarom was het toch te doen? Wanneer iedereen 
iedereen erkent, kan het toch alleen gaan om een wederzijdse 
erkenning van gelijkheid? Om isothymia? Maar als de mens 
wezenlijk erkend wil worden ( als superieur) en daarvoor be
reid is zijn leven op het spel te zetten, dan is hij toch zîjn 
mens-zijn verloren op het moment dat hij tevreden is met 
gelijke erkenning? Hoe overstijgt hij zijn slaaf-zijn in de 
moderne liberale demokratie? Door zijn arbeid, is het ant
woord van Fu-Ko-He. ln de arbeid ervaart de slaaf dat hij 
de natuur in de hand heeft. Maar daarmee heeft hij toch 
nog niet de anderen in de hand en ging het niet daarover? 
Trouwens over welke arbeid heeft Fu-Ko-He het eigenlijk? 
Ondervindt de fabrieksarbeider aan de lopende band een 
machtsgevoel? Heeft die arbeider echt de indruk dat hij de 
natuur vera.ndert? Vraag hem eens, als hij 's avonds naar 
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huis gaat, in welke mate hij zichzelf de voorbije dag veran
derd heeft! Waar moet ik ten a.ndere het hele verhaal van 
Fu-Ko-He historisch situeren? En waar zijn de meesters ei
genlijk gehleven? 

Fu-Ko-He rijdt zichzelf gewoQn vast. Op het einde van zijn 
boek loopt hij dan ook niet toeva.llig in de handen van Nietz
sche, die zijn samenleving precies een sla.venmaatschappij 
vond. Nadat Fu;Ko-He zo de loftrompet heeft laten schallen 
over de moderne liberale demokratie, zien we hem vertederd 
flirten met Nietzsches aristokra.tische idealen. Niet dat hij er 
echt voor gaa.t pleiten, nee hij vreest alleen maar dat de me
galothymia weer de kop zou kunnen opsteken. En dan plots 
blijkt de megalothynûa. eigenlijk nooit verdwenen. Zij werd 
gesublimeerd tot ekonomische aktiv.iteit (p. 291). Of toch 
niet alleen tot ekonomische a.ktiviteit. Men herkent haa.r in 
de manager, maar ook in de politieker of sportmens. Ze kan 
zelfs ook in meer alledaagse vormen bevestiging vinden: het 
verenigingsleven op subnationa.al niveau (p. 345). Ja, jade 
liberale demokratie is toch wel het beste systeem: 

"Ze is op papier misschien niet het beste syeteem, maar in de pra.ktijk 
wel. Wa.nt zoals Hegel ons leert, is het moderne liberalisme niet 
zo.zeer .gebaseerd op ·de afscha.ffing van het verlangen naar erkenning 
ais wel op de omvorming ervan tot een meer rationele vorm" (p. 360). 

Het hel~ verhaal van de sla.ven die de ( megalo )thymia over
wonnen hebben was kennelijk overbodig. We zijn de rnees
ters helemaal niet kwijt. Aileen zijn het niet langer koene 
veldheren die elkaar met het blote zwaard te lijf gaan. De 
oorlogen zijn metaforisch geworden, stijl bedrijfsadvokaten 
en e:ffektenma.kelaars (p. 351). Of deze tevreden zullen blij
ven met die schijngevechten? Fu-Ko-He twijfelt: 
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"Maar aJs ze wegzinken in het zachte leer van hun BMW, .zullen ze 
ergens in hun achterhoofd wel beseff'en dat er echte revolverhelden 
en heersers op deze wereld hebben bestaan, die niets dan minachting 
zouden hebben vooI de kleinzielige deugden die nodig zijn om rijk of 
beroernd te worden in het moderne Amerika." (idem). 

Het zou zelfs wel eens kunnen dat men op de duur gaat 
vechten om te vechten, vechten tût verveling: 

"De ervaring leert da.t de mensen a.ls ze niet voor ecn rechtvaar
dige zaak kunnen vechten omdat die al door een cerderc generatie 
gewonnen is, tegen die rechtvaardige zaa.k zullen vechten. Ze zullen 
vechten orn te vechten. Ze zullen, met andere woorden, vechten uit 
verveling, wa.nt ze kunnen zich niet voorstellen dat ze in een wereld 
zonder strijd leven" (353). 

We hebbe.n het volgens Fu-Ko-He al een paar keren mee
gemaakt. Mei '68 in Frankrijk bijvoorbeeld. Maar bij nader 
toezien: ook de eerste wereldoorlog! 

Uiteindelijk had Fu-Ko-He de demokratie willen verkla
ren. Daarvoor rnoest duidelijk gemaakt worden waarom de 
strijd van allen tegen allen beslecht werd op het moment 
van de universele erkenning van gelijkheid. Dan delfde de 
meester het o.nderspît voor de sla.ven, die hun menselijkheid 
op hem veroverden. Maar eigenlijk werd de meester hele
maal niet verslagen. Hij deed zich enkele vermommingen 
aan en loert sindsp.ien vanachter de hoek op zijn kans om 
in de openbaa.rheid terug te keren. Fu-Ko-He verklàart met 
andere woorden de demokratie - de universele wederzijdse 
erkenn.ing van gelijkheid - helemaaJ niet. Zijn zogenaamde 
gelijke samenleving zit nog altijd vast i.n dezelfde strijd van 
rneesters en slaven. 
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4 Besluit 

Fukuyama probeert de algemene verspreiding van het ka.pi
talisme te verklaren. Hij roept daarvoor de wetenschap te 
hulp, maar sjoemelt behoorlijk met zijn bepaling van wat 
dat kapitalisme dan is. Tegelijk doet hij alsof dat liberaal 
ekonomisch systeem a.an ieders verwachtingen voldoet. Toch 
geeft hij toe dat het basismechanisme ervan een onbevre
digbaa.r verlangen is. Aileen wil hij niet erkennen dat zo,n 
mechanisme principieel autodestruktief is. 

Daarna probeert Fukuyama duidelijk te ma.ken waarom de 
demokratie onvermijdelijk was. Maar eigenlijk kan hij niet 
verbergen da.t wat hem betreft de aristokratie niet overwon
nen is. Men krijgt zelfs de indruk da.t Fukuyama heimwee 
heeft naar een maatscha.ppij waarin de megalothymia zon
der vermomming kan opereren. Het is niet helemaal duide
lijk, want Fukuyama. wil zich sympathiek voordoen. Hij wil 
het liberalisme, maar ook de demokratie verdedigen. Tege
lijk geeft hij echter schoorvoetend toe dat liberalisme wel 
staatsinterventie verteert, doch enkel in funktie van ekono
mische doeleinden. Een sociale verdeling van de welva.art 
is niet zo effi.ciënt ! Fukuyama lijkt me daarom een wolf in 
.schapevacht. Hij probeert met Hegel a.an te tonen dat de 
megalothymia overwonnen is, maa.r kan nauwelijks verhul
len da.t hij de revolvertijd best wel leuk vond. 

In zijn hoofdstelling beweert Fukuyama dat de geschiede
nis ten einde is. Alle tegenstellingen zijn opgelost. Uiteinde
lijk blijkt binnen zijn eigen denken de tegenstelling meester
slaaf helemaal niet overwonnen. Maa.r dat betekent dat bin
nen dat denken de geschiedenis helemaal niet ten einde kan 
zijn. Alle triomfalisme van Fukuyama ten spijt, is het de 
geschiedenis die triomfeert! 
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Ik zou echter willen eindigen met een positieve noot. Ik 
kan de indruk gewekt hebben dat het boek va.n Fukuyama 
niet de moeite wa.ard zou zijn. Dat is het zeker wel en niet al
leen omdat zijn ideeën representatief zijn voor een bepaalde 
rechterzijde. Het kost niet veel moeite om te zien hoe Fukuy
ama toch een vinger op de zere wonde legt, hoe hij een beetje 
ondanks zichzelf de a.uto-destruktiviteit van het kapitalisme 
aantoont. In dat opzicht loopt hij heel erg in de voetsporen 
va.n Marx. Het zou te ver voeren om hier uitvoerig op in te 
ga.an, maar ook Marx worstelde ermee om het principe dat 
het kapitalisme beweegt helemaal bloot te leggen. Ma.ar hij 
stootte op datzelfde onbevredigbaar verlangen. Precies in 
dat ,, onda.nks zichzelf' ligt het interessante. Het toont hoe 
een realiteit zich opdringt. En precies daardoor wordt die 
realiteit zichtbaar. Op het moment da.t steeds meer men
sen Marx beschaamd willen vergeten, blijft het bela.ngrijk te 
beleven hoe men maar in diezelfde put blijft vallen. 

Ook de schatplichtigheid van Fukuyama a.an Hegel-Kojève 
opent interessante perspektieven. Aileen mag men zich niet 
blind staren op de meester-slaaf-tegenstelling. Eris een veel 
vruchtbaa.rdere invalshoek: de mens wil niet erkend worden 
als superieur, hij wil gewoon wa.t de ander wil. Zo ontstaat 
een strijd om dezelfde objekten, zo ontstaa.t schaa.rste. Een 
liberale ekonomie is funda.menteel een schaarste-ekonomie. 
Ik kan hier o-pnieuw niet verder op ingaan. Men zal begrepen 
hebben dat ik nu verwijs naar Achterhuis en Girard. Maar 
ik wil toch benadrukken dat ook Kojève al de triangulaire 
struktuur van de begeerte heeft aangeduid. Fukuyama zelf 
verwijst er naar: 

"In de woorden van Kojève kan a.lleen een mens verlangen naa.r 'een 
voorwerp dat uit biologisch oogpunt volslagen nutteloos is (zoals een 
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medaille of de vlag va.n de vijand)'; hij verlangt niet naa.r die voor
werpen om zichzelf maa.r omdat andere mensen ernaar verlangen" 
(p. 172). 

Ik raa.d iedereen aan het boek van Fukuyama te lezen. De 
man doet zo ontzettend zijn best, dat het bijna ontroerend 
wordt. En hij toont eigenlijk vrij precies waar het schoentje 
wringt. Dat het ondanks hemzelf is moet mener dan maar 
bijnemen. 



KANTTEKENINGEN BIJ DE IDEOLOGIE VAN HET 
AUTOSYSTEEM 

Roland Rosseel 

1 Inleiding 

We zijn goed op weg om de bla.uwe pla.neet "aa.rde,, voor 
aile levende wezens onbewoonbaar te maken. Grauwe afval
bergen, dodelijke bodemgiften en een verkillende lelijkheid 
van de leefomgeving zijn allemaal symptomen van een diepe 
milieukrisis. De auto draa.gt in aanzienlijke ma.te bij tot 
deze sociaal-ekologische problematiek. Het verkeer veran
dert onze leefomgeving in een betonnen woestijn en doodt 
in een hallucinant tempo mens en na.tuur. In de eeuw van de 
automobiel kwamen 25 à 30 miljoen mensen om het leven 
bij een verkeersongeluk. Smog, bodemverzuring, lucht- en 
waterverontreiniging dreigen het leven in dit ondermaanse, 
in het bestek van enkele generaties, fi.na.al te diskwalifi.ce
ren. Het fenomenale succes van het geïndividualiseerd per
sonenvervoer deed de automobiliteit als een kankergezwel 
uitzwermen over de planeet. We rijden met zijn allen rich
ting katastrofe. 

De kra.cht en het fanatisme waarmee aan deze 19de-eeuwse 
uitvinding wordt vastgehouden, staaft het vermoeden dat 
het hier om meer gaat dan een louter pragmatische keuze. 
De auto is een kultuursymbool, bela.den met wensen en ge
voelens. Er gaat een enorme a.antrekkingskracht uit van 
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de machine die zijn bezitter tot meester van tijd en ruimte 
maakt. De auto is wellicht een instrument voor persoonlijke 
realisatie, een sedativum tegen de reële angst en frustraties 
van het industrialisme. 

In een samenleving geskulpteerd op maat van het autover
keer is de auto een evidentie geworden. Een groot deel van 
de industriële maatschappij draait rond de produktie en de 
konsumptie van auto's. Het industrieel kompleks spuwt we
reldwijd miljoenen voertuigen uit en ondersteunt deze eko
nomische noodwendigheid krachtig met een bijpassende ide
ologie. De auto is hierin het vehikel voor geluk en vrij
heid; autorijden staat voor het lidmaatschap van een auto
fiele maatschappij. Hij is de fetisj, het gouden kalf van een 
samenleving die draait rond chaotische, onophoudelijke be
weging. Mijn auto is mijn vrijheid ... 

In deze tekst worden de ideologische achtergronden van 
het autogebruik belicht. Tal van publikaties stimuleerden 
het nodige denkwerk, de belangrijkste inspiratiebron echter 
was het ideeëngoed van de Duitse kultuurfilosoof Wolfgang 
Sachs1• 

2 Historiek 

2.1 De periode vo6r 1890 

De snelheid waarmee de mens zich voortbeweegt is van de 
tijd van de oudste beschavingen tot aan het stoomtijdperk 
vrijwel onveranderd gebleven. De postkoetsen ten tijde van 
N apoleon gingen even snel als de boodschappers in de Ra-

1 Wolfgang Sache, Die Liebe zum Automobil. Ein RücJcblick in die 
Geschichte unserer Wünache (Reinbek: Rowohlt Verla.g, 1984), 2de 
druk, 1990. 
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meinse tijd. In 1782 had een "diligence" bijna een week 
nodig om va.n Parijs naar Toulouse te rijden2 • De grote ver
andering kwam er met de spoorweg. Rond 1855 haalde de 
trein gemiddelde snelheden van bijna 100 km/uur. Binne.n 
het bestek van één generatie werd de gemiddelde a.fstand die 
elke Frans man per jaar aflegde honderd maal vergroot3 • 

De beperking van het spoorvervoer was echter dat de trein 
maar kon komen waar er rails zijn en dat die infrastruk
tu ur vrij kwetsbaar is. De militaire overheden broedden 
dan ook allerlei plannen uit voor meer fleksibele alternatie
ven. Op het kontinent had vooral Frankrijk grote militaire 
interesse voor vervoer zonder rails. Reeds in de 18de eeuw 
was men begonnen met het aanleggen van wegen die een 
snelle verplaatsing van het roll.end wapenmaterieel mogelijk 
maakten; tegen het eind van de 19de eeuw was het Franse 
wegennet dan ook het beste van de wereld4 • De idee was 
zeker niet rùeuw. Projekten voor individueel lange-afstand
vervoer hadden reeds een lange voorgeschledenis. De idee 
van zichzelf voort bewegende voertuigen gaat terug op spe
kulaties van Roger Bacon en Leonardo da Vinci in de 13de 
en 15de eeuw. In China zouden de missionarissen Verbiest 
en Grimaldi in 1665 enkele primitieve stoomvoertuigen in 
mekaar hebben geknutseld5 • In de daaropvolgende eeuwen 
doken opmerkelijke voertuigen op, allen voortbewogen door 
stoomkracht. In 1769 ontwierp de Zwitser Cugnot in Frank-

2 1va.n Illich, Energieverbruik en Maatachappelijke Tegen11tellingen, 
Onze verkeerde wereld, vertaa.ld door D. Willekes (Ba.am: Het Wezeld
venster, 2de druk 1980), p. 41. 

3 lbidem, p. 42. 
4James J. Flink, The Automobile Age (Cambridge, Massachusetts: 

The MIT Press, 1988), p. 1. 
"Ibidem, p. 2. 
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rijk een voertuig dat kanonnen kon verplaatsen6
. Stilaa.n 

werd de kennis ook aangewend voor puhlieke doeleinden. 
In de 19de eeuw verschenen er in Groot-Brittannië en de 
USA allerlei ambitieuze, stoom-aangedreven rollende maclû
nes, met als hoofdfunktie het transport van vrachten over 
lange afstand. Door het geringe rendement van die tuigen, 
hun brol!:e mechaniek en de slechte staat van het wegennet 
konden ze het echter niet opnemen tegen het treinvervoer en 
bleef de interesse voor individueel gemotoriseerd personen
vervoer rela.tief gering. 

Er was een nieuwe uitvinding nodig om het publiek wa.rm 
te ma.ken om op eigen houtje de veilige omgeving voor nieuwe 
horizonten in te ruilen. Pierre Michaux zorgde in 1860 voor 
die vondst met de ontwikkeling van de fi.ets7 . Vanaf de Pa
rijse tentoonstelling in 1867 veroverde de "vélocipède" Eu
ropa en de USA. Met de ontwikkeling van de "veiligheids
fi.ets,, - een tweewieler met kleine wielen - door James 
Kemp Starley in 1885 wa.s er geen houden meer aan. De 
fiets kende een onvoorstelbaar succes en in 1893 telde Frank
rijk reeds 150.000 fietsers8 • William Plowden schrijft dat in 
Groot-Brittannië de wegen gonsden van het doorgaa.nd ver
keer en dat misschien voor het eerst de idee opkomt van 
reizen voor het plezier9 • 

De interesse voor individueel lange-afstand verkeer kwam 
in elk geval van de grond. De fiets opende meteen de weg 
voor de ontwikkeling van de a.utomobiel. Bekende autobou
wers ais Peugeot, Opel, Rover, Morris e.a. waren oorspronke-

6 lbidem, p. L 
7 Ibidem, p. 4. 
8 Ibidem, pp. 4-5. 
9 Willia.m Plowden, The Motorcar in Politic.s (London: The Bodley 

Hea.d, 1971 ), p. 24. 
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lijk fietsenmakers. In het begin van de ontwikkeling werd er 
heel wat spitstechnologie uit de rijwielindustrie gekopieerd 
door de nieuwe automobielkonstrukteurs10• ln die pionier
tijd diende nog uitgemaakt te worden welke krachtbron de 
auto zou aandrijven. Er werd druk geëxperimenteerd met 
verschillende technieken. Vlug werd echter duidelijk dat 
elektro-motoren en stoommotoren het zouden afl.eggen te
gen de relatieve efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van de 
explosiemotor. De viertaktmotor11 zoals we die nu nog ken
nen werd ontwikkeld door de Duitser Nicolaus Otto12 . May
bach en Daimler verfijnden Otto's principe en bouwden in de 
tachtiger jaren enkele funktionele prototypes. Het was Carl 
Benz die de eerste kommerdële successen behaalde, hij werd 
de eerste «captain of industry,, in de automobielbranche13

• 

De nieuwe baby was goed en wel ter wereld gekornen. Op 
de Parijse wereldtentoonstelling van 1889 maakt het grote 
publiek voor het eerst kennis met de automobiel en vanaf 
da.t ogenblik is zijn opga.ng onstuitbaar. 

10Enkele voorbeelden hiervan zijn de kettingaandrijving, het buis
frame, de rubberband. Vermeld in James J. Flink, o.c., p. 5. 

11 De Otto-motor komprimeert een lucht-brandstofmengsel binnen de 
cilinder. Dit mengsel wordt tot ontplofling gebiacht door een vonk; de 
energie van de ontploffing beweegt een as die in verbinding staat met 
de a.a.ndrijfwielen. 

12 De viertakt-motor heeft meerdere intellektuele vaders. Het theo
retisch principe werd in 1862 reeds gekoncipieerd door de F:ransman 
Alphonse Beau de Rochas. De Belg Etienne Lenoir konstrueerde in 
1860 de eerste tweetakt-motor en ontwierp in 1883 een viert11,kt-versie. 
In James J. Flink, o.c., p. 11. 

13 James J. Flink, o.c., p. 11. 
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2.2 De periode 1890-1925 

De auto bracht tegenover het spoorverkeer een extra kwali
teitselement aan, namelijk het minder gebonden zijn aan 
tijdschemais en ruimtelijke beperkingen. De treinreiziger 
werd immers in zijn individuele mobiliteit beperkt door uur
regelingen en vaste spoorverbindingen; de automobilist daar
entegen kon zowat overal heen reizen op het tijdstip dat hem 
best uitkwam. Het ligt voor de hand dat deze vrijwel onbe
perkte mobiliteit zeer aantrekkelijk was. Auto,s knoopten 
op die manier aan bij de aloude traditie van de paa.rden
koets. Dit transportmiddel was op het eind van de 19de 
eeuw in de verdrukk.ing geraakt, het snelle spoorverkeer liep 
vlotter en vooral sneller. Voorde beter gesitueerden was dit 
een doorn in het oog. De rijke diende zich, wilde hij ook 
snel en effi.ciënt reizen, naar het station te begeven, tussen 
het gewone "reizigersvolk,,. N oodgedwongen maakte hij deel 
uit van een ma.ssatransportmiddel14• Voor de konserva.tie
ven betekende dit het einde van een era van distinktie en 
sociaal isolement. Otto Julius Bie1·baum, een publicist van 
rond de eeuwwisseling, had dan ook weinig waardering voor 
het treinreizen: 

"De v:rijh.eid werd opgeofferd aa.n snelheid . . . Het treinticket wordt 
niet enkel met geld maar ook met een tijdelijk opgeven van het zelf
bepalingsrecht betaaJd. Eike reis met de trein is een gevangenen
transport ... " 15 

14 Wolfgang Sachs, Die Liebe zum Automobil, Ein R üokblick in die 
Gesc.hichte tm.• P.rP.r Wiin.~r.h~ (R!".inbek: Rowohlt Verlag, 1984), 2de 
druk 1990, p. 17. 

16 Otto Julius Bierbaum, Yankeedoodlefahrt und andere Reisege
achichten (München: 1910), p. 467, geciteerd in Wolfgang Sachs, o.c., 
p. 18. 
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Bierbaums dtaat uit 1910 m.ustreert het restauratieve ka
rakter van dit nieuwe vervoermiddel. De trein had een demo
kratiserend karak.ter en reduceerde de beter gesitueerde bur
ger a.h.w. tot gewoon transportgoed. Met de uitvinding van 
de auto keerde de oude tijd van het standen-gescheiden rei
zen volop terug. Daarenboven droeg de gemotoriseerde koets 
het aura van de vooruitgang met zich mee. Het tijdsgewricht 
was zwanger van moderniseringsideeën en nieuwe techno
logieën werden in hoge mate gewaardeerd. De auto was 
het zichtbare symbool van technisch kunnen en toekomst
denken. De kombinatie van wetenschappelijke innovatie en 
sociale restauratie zorgde er dan ook voor dat de geldkraan 
ruim opengedraa.id werd voor een snelle ontwikkeling16. Met 
de auto konden de "upper ten-thousand" hun ona.fhanke
lijkheid van tijd en ruimte ostentatief demonstreren. In de 
Algemeine Automobil-Zeitung van 1906 klinkt het poëtisch 
(para.frase ): 

"Met de auto wordt de mens heerse:r over ruimte en tijd, door de 
sndh.eid van voort beweging ... " 1 7 

Reeds in deze ontwikkelingsfase werd de klemtoon op snel
heid gelegd. Het temmen van de explosiemotor onder de 
lange motorkap maakte de chauffeur tot een machtig en suc
cesvol persoon. De aristokratie en de hoog-burgerij drukten 
in het vermogen en de snelheid va.n hun automobiel macht 
en sociaal overwicht uit. Om het in p_sychologisch jargon uit 
te drukken: de rijken konden hun territorium, letterlijk en 

16Wolfgang Sachs, o.c., p. 18. 
17 Allgemeine Automobil-Zeitung, 1906, nr. 17, p. 33, geciteerd in 

Wolfgang Sachs, o.c., p. 19. 
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figuurlijk, ongebreideld vergroten. 
Alles duidt er dus op dat va.n bij het prille begin van 

de auto-era. de komponenten ma.cht, onafhankelijkheid van 
ruimtelijke beperkingen én snelheid a.a.nwezig zijn. Op het 
eind van onze eeuw hebben deze elementen trouwens nog 
niets van hun bela.ng verloren. 

De a.uto werd hét sta.tus-symbool bij uitstek. Het valt 
trouwens op da.t het voorna.melijk de :financiële haute-bour
geoisie was die zich toen van de auto bediende: de nieuwe 
heren van de sociale konstellatie illustreerden hun superio
riteit door uitdrukking te geven a.an hun macht over ruimte 
en tijd. In die eerste ontwikkelingsperiode werd ook het ge
vecht beslecht over het meesterschap over de openbare weg. 
Het probleem van de technische ontwikkeling va.n de auto 
ging gepaard met een wegenprobleem en het probleem van 
de verhouding va.n de auto met de leefomgeving. Wolfgang 
Sachs onderstreept dan ook dat de geschiedenis van de au
tomobiel er één is va.n de verhouding va.n de auto tot mens 
en milieu 18 . In 1908 reeds werd in het Pruisisch parlement 
het probleem van de verkeersdoden aangekaart. Door roe
keloos en te snel rijden telde men op korte termijn tientallen 
do den 19 . In 1912 waagde Michael Freiherr von Pidoll zich 
aan een protest, dat niets van zijn aktuaJiteitswaarde heeft 
ingeboet: 

"De aktuele 'verkee.rsonaangepastheid' van het publick dateert eerst 
van Sij de opkomst van de auto. Staat de -gehele bevolking dan in 
dicnst van deze laatste? Waa.r haa.lt de automobilist het recht om 
de weg, die de gehele bevolking t oebehoœt, op te eisen? ( ... ) Moet 

16Wolfgang Sachs, o.c., p. 24. 
19 Allgemeine Automobil-Zeitung, 1908, nr. 5, p. 33, geciteerd in Wolf

gang Sachs, o.c., p. 26. 
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men de openbare weg 'mensenvrij' ma.ken?" 20 

Pidoll is een van de eerste auteurs die de sociale impakt 
van het snelle autoverkeer duidt. Met de komst van de auto 
worden de zwakke verkeersdeelnemers naa.:r de rand van de 
openbare weg gedrukt en worden meer en meer wegen gemo
nopoliseerd door het snelverkeer. Pidoll en zijn medestan
ders hebben de strijd echter verloren. Het recht voor elke 
burger om veilig en ongestoord deel te kunnen nemen aan 
het sociaal verkeer in de dorpsstraten, werd geofferd aan het 
auto-ver keer. 

De diskussie over het nut van de auto kreeg algauw een 
makro-sociale dimensie. De voorstanders brachten ekonomi
sche en nationalistische motieven aan. De autobranche zou 
een hoeksteen worden in de industriële ontwikkeling van de 
natie en men kon die lukratieve sektor n.iet in handen geven 
van het buitenland. De sociale schade, aa.ngericht door de 
auto, werd als irrelevant beschouwd tegenover de ekonomi
sche belangen. De protesten van de tegenstanders werden 
gesmoord en de auto muteerde van een kunstzinn.ige spielerei 
voor rijken naar een gebruikswaar in een expanderende eko
nomie. De automobiel werd dus een konsumptiegoed. Eens 
het fenomeen belangrijk genoeg wa.s, werd het een middel 
om winst te genereren. Het lijkt plausibel te stellen <lat in 
dit stadium een begin werd gemaakt met de autoproduktie 
omwille van de produktie. De begeleidende jdeologie wa.s er 
een van geluk door materiële vooruitgang, het niet kunnen 
tegenhouden van de menselijke inventiviteit en vern.ieuw-

20Michael Freiherr von Pidoll, Der heutige Automobilismus. Ein Pro
test und Weckruf (Wien, 1912), p. 36, gecitee.rd in Wolfgang Sachs, o.c., 
p. 27. 
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ingskra.cht en een kwasi religieuze gela.tenheid tegenover het 
technologisch-onvermijdelijke: 

"De mechanische wagen is er nu eenma.a.l ( ... ) en hij is het logische 
gevolg van de wetenschappelijke vooruitgang en de noden van deze 
tijd ( ... ) Er zich tegen verzetten is even nutteloos dan zich te venet
ten tegen de tijd, de menselijke geesteskracht, de eeuwige beweging 
en de natuurkrachten die op ons inwerken ... "21 

De auto wordt hier de fetisj van de industriële ontwikke
ling, een staa,l van het na.tionaal wetenschappelijk en tech
nisch kunnen. 

2.3 De periode 1925-1950 

De jaren '20 kenden een sterke ekonomische opbloei. De 
automobiel kwam in het bereik van goedverdienende han
delaren, vrije beroepen en technici. De auto, a.1s symbool 
van de moderniteit, bezorgde hen de nodige dramatiek om 
de nieuw verworven status te onderstrepen. 

ln de Roa.ring Twenties legde de automobiel definitief zijn 
verwantschap met de paardenkoets af. De barokke vormen 
uit de vorige periode moesten wijken voor een funktioneel 
design. Ornamenten en nutteloos details werden vervangen 
door gladde lijnen en geometrische vormen. Het ideeëngoed 
van de "Neue Sachlichkeit" vond ingang bij de autodesigner. 
De karrosserieën werden lang en golvend gestileerd, de mo
dellen straalden kracht en snelheîd uit. De vorm volgde de 
funktie. Om het enigszins gespierd uit te drukken: de auto 
droeg in zijn nieuwe uitmonstering de hoop van een nieuw 

21 L. Baudry de Saunier, Grundbegriffe des Automobilismus (Wien, 
1902), p. 7, geciteexd in Wolfgang Sachs, o.c., p. 40. 
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tijdsgewricht uit, een era waarin alle burgers konden genie
ten van de weldaden van de techniek. De auto, als para
destuk van de moderniteit, werd er enkel nog popula.irder 
door. 

Het was echter nog lang niet zover dat elk gezin over een 
wa.gen kon beschikken, bij het begin van de jaren '30 bezat 
slechts één op honderd mensen een auto. Stila.an echter ver
anderde het beeld van de auto van een onbereikbaar lukse
produkt tot een komfortgoed voor elkeen. In de Verenigde 
Staten liep de Ford T reeds in massaproduktie en ook op het 
oude kontinent gingen er stemmen in die zin op: 

"De dag is nabij, vlugger dan vele denken, dat elkeen onder zijn huis 
een garage heeft ( ... ) wa.a.rin men zijn auto sta.It - men haalt zo de 
snelheid in huis -, net zoal.s men over water, gas, stroom, badlœ.mer 
en centrale verwarming beschikt ... "22 

De auteur schetst een toekomstbeeld waarin elkeen over 
een heuse automobiel beschikt, net zoals men gebruik maakt 
van andere komfortgoederen. De moderne mens stalt licht
voetig "snelheid,, in zijn garage. Die prachtige metafoor 
toont aan dat in de tijdspanne van één generatie vrijwel 
elkeen zich de waarden en symbolen va.n de moderniteit eigen 
heeft gemaakt. In Europa kreeg het voorbeeld van Henry 
Ford navolging23• André Citroën konstrueerde in 1919 het 
Type A, de eerste Europese auto die in serie werd geprodu-

22 Automobil-Revue, nr. 7, 1923, p. 126, geciteerd in Wolfgang Sachs, 
o.c., p. 56. 

23Henry Ford voerde in 1913-1914 de t:ransportband in, sa:men met 
de 8-uren/5 dollar werkda.g. Hierdoor werd er rneer geproduceerd en 
konden de arbeiders, die relatief goed betaald werden, meer konsump
tiegoederen aanschaffen. 



108 Roland Rosseel 

ceerd. Het succes was enorm: in 1922 liepen er reeds 300 
per dag van de transportband24 . De weg lag ruirn open voor 
de konsumptiemaatschappij: 

"Snel, goed en ekonomisch efficiënt produceren wordt een noodzaak, 
wanneer men de p:cijs wil drukken en de produktie in h.et bereik van 
een zo groot mogelijk aantal konsumenten wil brengen."26 

De jaren ,30 waren de jaren va.n de massamotorisering. 
Het probleem was echter dat de wegen en straten geenszins 
voorzien waren op dit snelverkeer. Het bestaande wegen
net beantwoordde aan een geheel a.ndere ruimtelijke voor
stelling. De weg was berekend op langzaam verkeer en liep 
smal kronkelend tussen nabijgelegen doelen. De auto ver
bond vera.fgelegen plaatsen en funktioneerde op een geheel 
ander snelheidsniveau. Vanaf deze periode ging men de we
geninfrastruktuur grootschalig aanpassen aan de behoeften 
van de auto. Het langzaam verkeer kwam in de verdruk
king en de middeleeuwse stadskernen werden opengelegd. 
De kracht van de snelheids- en vooruitgangsideologie was 
blijkbaar reeds zo sterk, dat overheden een herosche poging 
ondernamen om het eeuwenoude patrimonium a.an te passen 
a.an de no den van de au tomobiel. Een vîsionair exponent 
van de radîkaal vernieuwende stroming was Le Corbusier. 
Als oplossing voor het chaotische verkeer in de stratenspa
ghetti in Sa.o Paulo stelde hîj voor om een raster van viaduk
ten en loodrecht op elkaa.r staa.nde boulevards aan te leggen 

24 Enrico De Vitae.a., Milleruote, Grande Enciclopedia dell'Aumobile 
(Mila.no: Editoriale Domus - Qua.ttroruote, 1974), volume 4, pp. 105 
e.v. 

26 "And1é Citroën: L'aventurier de l'industrie", L'histoire, nr. 56, 
1983, p. 13, geciteerd in Wolfgang Sachs, o.c., p. 57. 
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waardoor het verkeer "over de stad zou rollen"26
. Dit me

galomaan projekt kwam, letterlijk en figuurlijk, niet van de 
grond. 

In het Duitsland van de jaren '30 werden in een strak 
tempo nieuwe autosnelwegen aangelegd. In de gezwollen 
retoriek van het Duitse fascisme zag men de nieuwe auto
snelwegen als de slagaders van de natie. Adolf Hitler be
loofde alle Duitse gezinnen een "Volkswagentje11 waarmee 
ze letterlijk hun horizont konden verruimen. Het pulse
rende Autobahn-net vol "kevertjes,, was een metafoor voor 
een samenleving waarin naar alle windstreken het uniformi
serende ideeëngoed wordt uitgevoerd. Over die betonnen 
aders zouden kort daarna de tanks - de produktie van de 
Volkswagentjes kwam er pas na de oorlog - naar Parijs 
rijden ... Aan Hitlers ekonomische politiek heeft Duitsland 
zijn autosnelwegen-net overgehouden; snel zouden de andere 
geïndustrialiseerde landen volgen. 

2.4 De periode 1950-1970 

Na de wereldbrand in de jaren veertig herstelde het onde 
kontinent langzaam van de verwoestingen. In de jaren '50 
kwam de heropleving goed op gang. Oude slogans en ideolo
gieën weken voor de reklameslogans voor konsumptiegoede
ren. Het bezit van gadgets en lukseprodukten zou het leven 
van de burger prettiger, lichter en gelukkiger maken. De 
stijgende produktiecijfers leken een maat voor het geluk van 
het grootste aantal mensen. Sachs heeft het in dit verband 
over een dogmatisch vooruitga.ngsoptimisme27, een blind ge-

26 Le Corbusier, Fe11t3tellungen zu Architektur und Stadtebau (Frank
furt, 1969), p. 222, geciteerd in Wolfgang Sachs, o.c., p. 62. 

27 "Fortschrittsoptimismus". Wolfgang Sachs, o.c., p. 88. 
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loof in de vruchten van een steeds meer goederen uitstotend 
produktieapparaat. De vrijheid bestond uit het vergaren 
van een honte verzameling konsumptiegoederen, waarbij de 
auto bovenaan het lijstje staat. De massamotorisering was 
niet meer te stuiten. Tussen 1960 en 1973 verviervoudigde 
in de Duitse Bondsrepubliek het aantal auto's, het a.antal 
gereden kilometer verdrievoudigde en het aantal kilometer 
autosnelweg verdubbelde28 • De rest van de westerse wereld 
kende een vergelijkbare ontwikkeling, met de USA a.ls kop
loper. Vooruitgangsoptimisten voorspelden reeds de totale 
motorisering van de gezinnen: 

"Eenmaa.l de ontwikkeling gestart is, kan je dit niet meer tegenh.ou
den. ( ... ) Daa,xom gaa,t deze konjunktuurstijging door totdat elkeen, 
die ervoot in aanroerking komt, een auto bezit." 29 

De toename van de produktie wordt hier voorgesteld als 
een evidentie, a.ls een onvermijdelijk en noodzakelijk ken
merk van het moderne produktieapparaat. Blijkbaar staat 
de auteur er zelfs niet bij stil dat er überhaupt geen plaats 
is om al die voertuigen te stallen, laat staan ermee te rijden. 

De aa.ntrekkingskracht van dergelijke auto-mobiele levens
stijl werd ondersteund door een demokratiseringsargument: 
elkeen heeft recht op dezelfde mogelijkheden, in dit geval 
op persoonlijke mobiliteit30 • De achterliggende idee is dat 
geluk zich herleidt tot het bezit van bepaalde goederen. 

Nadat de meeste gezinnen in de mogelijkheid waren geko
mcn om ccn auto aan te kopen, probeerde de auto-industrie 

28Wolfgang Sachs, o.c., p. 92. 
29 Auto, Motor und Sport, nr. 18, 1962, p. 25, geciteerd in Wolfgang 

Sachs, o.c., p. 97. 
30 Wolfgang Sachs, o.c., p. 97. 
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steeds duurdere modellen te slijten. De techniek werd in 
de USA ontwikkeld door Alfred Sloan en zorgt ervoor dat 
de modellen van een automerk hiërarchisch worden gedif
ferentieerd. De modellenreeksen zelf ondergaan elk jaartje 
kleine stijlwijzigingen zodat het uitzicht van de auto's snel 
gedateerd geraak.t. Bovendien wordt de duurzaamheid van 
het produkt bewust beperkt opdat de koper snel a.an ver
vanging toe zou zijn31 • Elk merk heeft een stijgende lijn 
van "zwaardere'' en duurdere auto's. De koper grijpt, wan
neer zijn inkomen over de jaren stijgt, naar grotere types 
en etaleert daarmee zijn maatschappelijk succes. Stilaan zie 
je ook dat bepa.alde fabrikanten zich richten tot specifieke 
kopersgroepen: BMW voor de succesvolle carrièremensen, 
Mercedes voor gearriveerde burgers ... Aan dat merkimago 
zit uiteraa.rd een fünk prijska.artje vast. In de jaren '60 was 
het zich "opwerken" sowieso een leitmotiv. De automobiel
industrie bood aan de burger het passend tuig om zijn plaats 
in de maatschappelijke pikorde te dokumenteren. De auto's 
werden groter en sneller32 • 

2.5 De periode na 1970 

In de jaren '70 was het plots uit met het voorrntgangsopti
misme. De auto, tot dan toe vrijwel onaangevochte.n, begon 
hevige kritieken uit te lokken. Illich wees erop dat de auto 
de mobiliteit blokkeert door het milieu vol te proppen met 
voertrngen en wegen. Het verkeer verandert het grondgebied 
in een netwerk van circuits die, op grpnd van snelheidskrite
ria, van elkaar afgesloten zijn33 • 

31Vance Packa.rd noemde deze methodes "verouderingstechnieken" . 
a?Wolt'ga.ng Sachs, o.c., p. 101. 
33 Ivan Illich, o.c., p. 72. 
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Het werd duidelijk dat de auto stinkt, mensenlevens in 
gevaar brengt en een aansla.g pleegt op de leefkwaliteit van 
de burger. John Jerome werd de prota.gonist van een "dood 
aan de auto literatuur,, (parafrase): 

"Het is onwaa.rschijnlijk dat de publieke konhole st erk genoeg wordt 
om de automobiel te doden, zolang er nog winst mee valt te behalen 
[door de autobouwers, RR]. Maar zoals de techniek gesofistikeerder 
wordt, wordt ook de (boekhouders)techniek om de kosten a.an te 
rekenen beter. En de nieuwe kosten - sociale - worden sneller ve1-
rekend dan dater door de auto branche nieuwe winstgebieden worden 
ontdekt ( ... ) De automobiel moet verdwijnen." 34 

Vanwt de USA waaide na& het oude kontinent het groei
end bewustzijn over dat de auto een bela.ngrijke bran van 
luchtverontreiniging is. In de USA werd de automobiel al 
vlug het voorwerp van regulering. In Californië werd in 
1965 de Motor Vehicle Air Pollution a.nd Control Act a.an
genomen. Deze wetgeving legde de autobouwers grenswaar
den op voor de motor-emissie va.n koolwaterstoffen en van 
koolstofmonoxide35 . In 1970 werden de voorschriften nog 
stringenter in de federale Clean Air Act36 . Meerdere wetten 
zouden volgen. Steeds was er fel protest van de konstruk
teurs, ma.ar toch slaagden ze er telkens in om redelijk binnen 
de norm te blijven. De auto werd alsmaar komplekser, zui
niger én duurder. De auto-industrie hield verbeten vast aa.n 
de 19d,e-eeuwse uitvinding van Lenoir en Otto. In plaats van 
te investeren in de ontwikkeling van nièuwe krachtbronnen, 
werd een konservatieve lijn gevolgd. Men ging stapsgewijs 

34 John Jerome, The Death of the Automobile: The Fatal Efjects of 
the Golden Era, 1955- 1970 (New York: Norton, 1972), pp. 13-18. 

36Ja.mes J. Flink, o.c., p. 216. 
36 lbidem, p. 216. 
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de ontploffi.ngsmotor schoner en zuiniger ma.ken. De moto
riseringsvloedgolf had ook andere, onaangename gevolgen. 
Het fenomeen file deed zijn intrede. Het antwoord in de ja
ren '70 was het massa.al aanleggen van nieuwe wegen. Het 
kongestiepro bleem werd er alleen maar erg~r door. 

Op het eind van de twintigste eeuw ontwikkelt de auto
iud ustrie slechts moeizaam een leefmilieu-bewustzijn. On
danks enkele publiciteitsvrièndelijke ontwerpen in de rich
ting van elektrische auto's en recyklage, blijft men stomweg 
goochelen met rneer vermogen, meer komfort en hogere top
snelheden. De personenwagen naar aloud koncept, wordt 
nog steeds lineair verder ontwikkeld. Ondertussen rijden er 
op de planeet een ha.If miljard van deze "reptielen" rond. 
Kwa gewicht, ruimteheslag, verbruik en vermogen zijn ze 
hun oorspronkelijke doel - het transporteren van mensen 
- ruimschoots voorbij geschoten. Na honderd jaar ontwik
keling zijn we in de krankzinnige situa.tie verzeild, waarbij 
mensen in onpraktische, peperdure, vervuilende race-wagens 
over weg scheuren en hierdoor mens, dier en milieu in gevaar 
brengen. 

De doodsklokken uit de zeventiger jaren, die het einde van 
de auto aa.nkondigden, zijn anno 1993 enigszins verstomd. 
Het lijkt vrij waarschijnlijk dat de auto ook in de 21ste eeuw 
een dominant transportmiddel zal zijn. Een MIT-rapport 
voorspelt dat er tegen de volgende eeuwwisseling 536 miljoen 
auto's zullen rondtoeren37• 

Ondanks de indrukwekkende vooruitgang in de automo
bieltechnologie is er vooralsnog geen effi.ciënt alternatief voor 
de kla.ssieke ontplo:ffingsmotor. Het verbranden van fossiele 
brandstoffen - en alle bevoorradings- en vervuilingsaspek-

37Massachusetts Institute of Technology. James J. Flink, o.c., p. 475. 



114 Roland Rosseel 

ten die daarmee gepaard gaan - zal in de volgende decennia 
voor enorme ekologische problemen zorgen. 

Indien de MIT-prognoses kloppen, blijft de automobielin
dustrie 's werelds grootste producent van konsumptiegoede
ren. De ekonomische trend is er trouwens één naar steeds 
machtiger mega-producenten. Waar er nu wereldwijd een 
20-tal grote a.utokonstrukteurs zijn, zullen er in de volgende 
eeuw slechts een handvol overblijven38 • Geen enkele natio
nale regering zal die supra-kontinentale kapitalistische gigan
ten kunnen kontroleren. Om de sociale problemen van het 
verkeer in de 2lste eeuw - o.m. vervoersongelijkheid, onvei
ligheid, pollutie, oliekonsumptie - e:ffi.ciënt aan te kunnen 
pakken, rijst dan ook de nood aan supranationale instellin
gen of wereldregeringen als tegengewicht voor de hegemonie 
van de automobiel-molochs. De inzet is groot, de leefba.ar
heid van de planeet zal immers in belangrijke mate bepaald 
worden door het succesvol temmen van het zo populaire au
totje. 

3 Referentiekader 

De idee van leven als permanente beweging is uiteraard niet 
nieuw. Bij het begin van de Moderne Tijden formuleerde 
Thomas Hobbes (1588-1679) een mechanistisch mensbeeld 
met als basispostulaat het bewegingsbeginsel. In de Levi
athan neemt hij stelling tegen de klassieke idealen, waarin 
geluk gelijk staa.t aan het bereiken van de hoogste deugd en 
perfektie. Het ideaal van een innerlijke tevredenheid, een 
toestand van onverstoorbare rust, wordt afgewezen. Een le
vensprak tijk gericht op kontemplatie komt volgens Hobbes 

38 lbidem, p. 476. 
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niet overeen met de menselijke natuur. Leven is beweglng39 , 

geluk houdt voortdurende verandering in. Volgens Hob
bes is vrijheid het ontbreken van belemmeringen voor de 
beweging40

. Deze invulling van vrijheid vinden we ook te
rug in de levenswijze van de moderne mens, idem dito voor 
zijn relatie tot mobiliteit. Het Hobbesiaanse individu uit de 
Nieuwe Tijden heeft geen ultiem doel, zijn verlangen gaat 
steeds van het ene objekt naar het andere. De maatschap
pij is een amalgaam van rusteloos strevende individuen. De 
angst om hetgeen bereikt werd te verliezen is de onderlig
gende drijfveer. 

Macpherson heeft overtuigend aangetoond dat dit mens
type slechts mogelijk is binnen een kapitalistische markte
konomie, waarin de mensen gekenmerkt worden door een 
bezitsindividualisme41 • Belangrijk hier is dat het fenomeen 
zowel een individueel-psychologische als een maatschappe
lijke dimensie heeft. Die dubbele dimensie zal ook ter spra.ke 
komen bij de beïnvloeding van de koper door de industrie. 
De konsumptiedrift van de mensen groeit uit een innerlijke 
nood, die dan gretig ingevuld wordt door het produktieap
paraat. 

Het probleem is echter dat de techniek de mens boven het 
hoofd is gegroeid. Waar de techniek in de 19de eeuw nog 
emancipatorisch werkte, zit de 20ste eeuwse narcist gevan
gen in een eskalerend proces van produktie en konsumptie. 

39Thomas Hobbes, Leviathan, ed. C.B. Macpherson (Harmonds
worth: Penguin Books, 1968), I, 11, pp. 160- 161. 

40Bertrand Russell, Gesc.hiedenia der Wester-ae Filoaofie, in samen
hang met politieke en 3ociale omstandigheden van de oudste tijden tot 
heden, verta.ald door Rob Limburg (Ka.twijk aa.n Zee: Servire, 6de druk, 
1981 ), pp. 500-502. 

41 C. Macpherson, The Political Theory of Pouessive Individualisme 
(London: Oxford University Press, 1962), p. 52. 



116 Roland Rosseel 

Foucault wees er reeds op dat de mensen zich hieraa.n nau
welijks kunnen onttrekken42 • Overheersend is de angst om 
achter te blijven in de grote konkurrentieslag. Ronald Com
mers typeert da.t als een ma.chiavellistisch thema43: 

"Het leven is verlangen en verlangen roept de angst op geen of vol
doende middelen te hebben voor de bevrediging va.n die verlange11s 
( ... ) en die angst ligt a.an de ha.sis van cen veralgcmeend ma.chts
streven dat geen eindpunt lœnt ... " 

De aktuele konsumptivist pa.st in dit denkkader. De homo 
"sapiens, fa.ber et consumens" zit gevangen in een dyna.
miek van onontwijkba.re verlangens. Hij heeft a.ngst voor 
een niet bevrediging van die verla.ngens en bevind t zich in 
een permanente toesta.nd van oorlog met de anderen als ge
volg va.n de schaa.rste van de middelen. Zijn vrijheid besta.at 
in het na.streven van gemeenscha.ppclijk begeerde objekten. 
De uni-dimensionale mens, zoa.ls hij door Marcuse gepor
tret teerd werd, wordt overla.den met konsumptiegoederen, 
die hem dan een gel ukkig bewustzijn moeten verscha.ffen 44 • 

Dramatisch is dat niema.nd die objekten echt nodig heeft, 
in de zin van ba.sisbehoeften zoa.ls voeding of onderdak. De 
stijgende mobiliteitsbehoeften zijn "onecht" omdat ze hete
ronoom zijn, bepaald door externe krachten. De bevrediging 
ervan mag dan nog wel ais a.angenaam worden ervaren door 

uM. Fou-cault, Histoire de la Folie à L'age clauique (Paris: Galli
mard, 2de druk, 1972), geciteerd in Ha.ns Achterhuis, o.c., p. 63. 

0 Ronald Commers, Ethische Stelaels, Niet uitgegeve:n syllabus, Uni
versiteit Gent, Sektie Wijsbegeerte, 1987, p. H-11. 

0 Herbert Mazcuse, De een-dimensionale mens, studies over de ide
ologie van de hoog-indu~triële samenleving, vertaald door Paul Brand 
Wer,kgroep 2000 (Antwerpen: Unieboek België, 12de druk, 1980), p. 
27. 
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het individu, in werkelijkheid betekent het een beperking 
van de menselijke mogelijkheden. Door het radikale mono
polie van de vervoerindustrie45 wordt vrijwel elkeen verplicht 
om zich een auto aan te schaffen. Dit beperkt de aangebo
ren spontane mobiliteit van mensen en dwingt hen tot het 
gebruik van een verbruiksartikel om aan de verplaatsingsbe
hoeften te voldoen. 

4 Moraal-psychologische aspekten 

De auto is meer dan een prozaïsch vervoermiddel. Hij is hét 
symbool van de moderniteit, een materiële exponent van 
een kulturele identiteit. De vrij algemene verdwazing en het 
dwepen rond dit objekt illustreren dat het om meer gaat 
dan een inventieve kombinatie van staal, rubber en kunst
stoffen. De auto overstijgt het materiële en appelleert a.an 
diverse wensen, verlangens en aspiraties. Technieken ontwik
kelen zich immers in rela.tie tot kulturele waarden. Hierbij 
versterken kultuur en techniek zich wederzijds46 • Ingeni
eurs en ontwerpers geven vorm a.an ideeën en visies die op 
een bepaald moment in zwa.ng zijn. Omgekeerd ontwikke
len en evolueren leefstijlen zîch rondom bepaalde technische 
innovaties. Ook met de ontwikkeling van de "benzinekoets,, 
gebeurde iets gelijkaardig. De uitvinding was een antwoord 
op specifieke maatschappelijke noden, zoals de wens van de 
bourgeoisie om zich snel en autonoom te kunnen verplaat
sen. Eenmaal achter het stuur, doken er bij de bezitters 
snel nieuwe behoeften op: de drang naar snelheid, extreme 
mobiliteit e.d. De automobiel werd een krachtig uitdruk
kingsmiddel voor de bezitters en hij veroverde in snel tempo 

46 Ivan Illich, o.c., p. 52. 
46 Wolfgang Sachs, o.c., p. 109. 
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de openbare ruimte. Dat de auto een fascinerend objekt is 1 

blijkt uit de tijdsbesteding van de gebruiker. Illich bere
kende da.t de doorsnee Amerikaa.n meer dan 1500 uur per 
jaa.r aan zijn auto besteedt47• Dit is meer dan vier uren per 
dag, zeven dagen in de week. In die tijdspanne rijdt hij met 
de auto of werkt hij om de a.utokosten te kunnen betalen. 
Een kwart va.n de tijd da.t hlj wakker is, spendeert hij aan 
zijn a.utomobiel 48 • 

In de eeuw van de a.utomobiel49 werd de westerling ge
fascineerd en betoverd door de personenauto. Het gebruik 
van deze heilige koe is een evidentie geworden en het grote 
publiek legt alle manifeste nadelen naast zkh neer. 

Deze kwasi religieuze ba.nd bracht Roland Barthes ertoe 
de auto te omschrijven als de gotische kathedraal van de 
moderniteit50 . Beide kreaties, auto en kathedra.al, overstij
gen immers het materiële en ze staan symbool voor een be
pa.alde maatschappelijke ordening. In ons tijdsgewricht is 
de auto het objekt van verering. De automobiel, als promi
nente vertegenwoordiger van het technologisch optimisme, 
is een fascinans. De pogingen om het kult-objekt te desa.
kra.liseren hebben dan ook iets heroïsch. Het gaat om meer 
dan een ba.nale afweging van pro en contra, het inperken van 
de a.utomobiliteit impliceert een wijziging van een kulturele 
teefstijl. Niet zelden verkijken de tegenstanders va.n de auto 
zich op deze dimensie. 

47Ivan Illich, o.c.1 p. 31. 
48Dupuis deed de berekening ove1 voor Frankrijk en vond gelijkau

dige resultaten. We nemen aan dat de cijfers voor West-Europa van 
dezelfde grootte-o:rde zijn. 

49 Begrip van James J. Flink: The Automobile Age (Cambridge, Mas
sachusetts: The MIT Press, 1988). 

60Susan Sontag, Ed., A Barthe3 Reader (London: Cape, 1982), p. 
75. 



Kanttekeningen bij de ideologie van het autosysteem 119 

4.1 De auto als statussymbool 

ln het lÙstorisch deel zagen we dat de auto in de jaren '20 zijn 
marginale status aflegde om o.m. in het bereik te komen van 
goedverdienende kaderleden en handelaren. Er was zeker 
nog geen sprak.e va.n massaprod uktie doch het openbreken 
van de markten lag in het verschiet. De industriële produk
tie ging met sprongen vooruit en de afzetmarkt diende te 
groeien. Om de goederen te kunnen slijten, werden de ar
beiders tot konsumenten omgevormd. Deze verandering van 
het konsumptiepatroon ging gepa.a.rd met belangrijke wijzi
gingen in de dagelijkse gewoontes. Jean Robert schetst deze 
vera.nderingen: 

"Het aantal goederen die je kunt aanschaffen en hun graad van kom
pleksiteit, nemen ongebreideld toe en hun karakteristieken verande
ren alsmaa.r vlugger. Op die manier gaat de mogelijkheid verloren 
om duurzame, kwa.litatief hoogstaande produkten te verwerven ( ... ) 
De individuen le.ten zich overtuigen dat hun welzijn a.fhangt van hun 
vermogen om een steeds hoger konsumptiepeil te bereiken."61 

Uiteraa.rd verandert het konsumptiegedrag van de koper 
niet zonder slag of stoot. Het publiek heeft nood a.an nieuwe 
stimuli, die hen gretig aangebracht worden door de reklame
industrie52. Galbraith wees reeds op de richting van de 
beïnvloeding. Het is een illusie te denken dat het de kon
sument is die soeverein bepaalt welke zijn noden zijn. Het 
proces verloopt eerder in orngekeerde richting waarbij het 
produktie-apparaat niets anders doet dan de leegtes opvul-

61 Jean Robert, Le temps qu'on nous vole, Contre la société chronop
hage (Paris: Seuil, 1980), p. 122. 

62George Katona, "What is consumer psychology?", American Psy
chologist, 22, 1967, p. 226, in Jean Robert, p. 122. 
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len die ze zelf gekreëerd heeft53 • Deze visie verschilt van 
de klassieke ekonomische theorieën waarin de homo econo
micus autonoom bepaalt welke zijn voorkeuren en smaken 
zijn. Hierbij leert de industrie uit het koopgedrag van de 
konsument en stuurt de toekomstige produktie bij, aa.n de 
hand van deze informa.tie. Dit feedbacksysteem impliceert 
wel een grote ma.te van voorspelbaarheid van de konsumptie 
en het sta.at haaks op de zo geprezen autonomie van de ver
bruiker. Met Galbraith zijn we van mening dat het beeld van 
de soevereine konsument een fiktie is. De industrie maakt 
niet alleen goederen maar produceert vooral nieuwe behoef
ten. 

Het is vrij evident dat de aankoop van een auto niet enkel 
gebeurt op grond van kriteria van effi.ciëntie en nuttigheid. 
Tal van emotionele faktoren spelen mee en hierop wordt ha.n
dig ingespeeld door de verkopers. De marketing-experten 
kreëren een merkimago dat emoties en associa.ties oproept. 
De auto, die de mogelijkheden biedt om heer en meester van 
de omgeving te zijn, wordt geportretteerd als een symbool 
van de individuele ontplooiing. De meeste van deze motie
ven zijn, althans voor de koper, onbewust. In een interne 
nota. van Opel bijvoorbeeld, wordt onomwonden gezegd dat 
de kliënt in vele gevallen zelfs geen auto zou kopen indien 
hij enkel op zijn verstand zou afgaan 54

• 

ia John Kenneth Galb:raith, The Affiuent Society (London: Hamilton 
1965, p. 147 . 

.&4 "Dis Gefühl bestimmt den einen Teil der Kaufentscheidung. Die 
Vernunft den anderen [ ... ] Die vernünftigen Gründe, ein Auto zu ka.u
fen, liegen auf der Hand. [ ... ] Aber der Mensch beeteht nicht a.us 
Vernunft a.llein. Zum Glück, sonst würde er in vielen Fâllen überhaupt 
kein eigenes Auto fahren! [ ... ] Mit dem Auto zeigt man was man ist 
und was man sich leisten kann. Das Auto Î!!t ein Mittel der Selbstda.r
stellung und der Selbstverwirklichung." Martin Burkhardt, Die gesell-
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De auto is hét middel bij uitstek om aan te duiden hoe 
hoog je geklommen bent op de sociaal-maatschappelijke lad
der. Het is een privé-goed dat tegelijkertijd een publieke uit
straling heeft: de auto voor de garagepoort is immers voor 
iedereen zichtbaar55 . Het prijskaartje van.de wagen wordt 
dan een uithangbord voor het relatieve succes. Het verbaast 
dan ook niet dat in vele gezirmen de auto hoog op het lijstje 
van onmisbare dingen staat en dat er buitensporige sommen 
aan besteed worden. De doorsnee burger koopt dure, kwa
litatief hoogstaande lukseprodukten die hun doelstelling -
mensen en goederen van a naar b vervoeren - ruimschoots 
overschrijden. Bestaande modellen, die prima voldoen, wor
den voortijdig verva.ngen door nog nieuwere exemplaren. 

Het uitdrukken van macht en succes, door middel van de 
auto, is voor een aantal mensen uiterst belangrijk. De auto 
wordt een prothese voor een eerder banale, kleurloze per
soonlijkheid. Het vermogen van het voertuig wordt een sub
stituut voor persoonlijke ( on )macht. De (illusie van) onaf
hankelijkheid van ruimtelijke beperkingen wordt een sym
bool voor persoonlijke ongebondenheid. De auto krijgt hier 
een ruimere betekenis, hij roept passies op en engageert 
de bestuurder in een niet aflatende kompetitie met a.ndere 
weggebruikers. Die kompetitie vraagt om steeds krachtiger 
auto's, want de konkurrentie zit ook niet stil. Opstijgen 
op de sociale ladder houdt dan ook in dat je auto groter, 
krachtiger en luksueuzer wordt. Het silhouet van de wagen 
moet de status van de gebruiker onderstrepen, Rolls-Royce
passagiers bvb. zitten letterlijk hoger dan Jan Modaal in 

schaftlichen Ko.sten des Auto11erkehrs (Freiburg i. Br.: Bundschuh -
Druckerei und Verlag, 1980), p. 14. 

66 Raymond Lang, Train ou Automobile! Les choix de l'usager (Pa.ris: 
Seuil, 1980), p. 55. 
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zijn Japanse auto. De machtigen staan dan ook wel in de file 
maar kunnen toch neerkijken op hun minder gefortuneerde 
buurman. 

Op het einde van de 20ste eeuw heeft de rijke burger nog 
steeds dezelfde aspiraties als zijn homoloog anno 1890: hij 
wil soevereine, onbeperkte mobiliteit, geïsoleerd van het vul
gus. In een overbevolkte wereld is deze behoefte een ana
chronisme. 

4.2 Vrijheid 

Enkele ja.ren terug dook de sticker op met de slogan "Mijn 
auto is mijn vrijheid", een variant van het be.kende Duitse 
"Freie Fahrt für freie Bürger". Hiermee protesteerden de 
aktievoerders tegen de hoge kosten van het autorijden. Het 
openbaar vervoer werd als alternatief van de hand gewezen. 
Optimale vrijheid werd immers vertaald als ongelimiteerde 
mobiliteit zonder de beperkingen van vaste uurregelingen 
en routes. Trein, tram en bus kunnen in die optiek niet 
kon.kurreren met het gebruiksgemak van de personenauto. 

Sportwagenfabrikanten zoa.ls Porsche, Ferrari e.a. adver
teren hun produkten hoofdzakelijk door te wijzen op het 
surplus aan vrijheid door extreme mobiliteit. Voor de kon
strukteurs horen vrijheid, auto en vrije-markt-ekonomie sa.
men. De fabrika.nten sclùlderen zichzelf dan ook graag a.f als 
leveranciers van produkten die de leefkwaliteit verhogen56 • 

ln een publikatie van de autofa.brikant Opel bvb. wordt de 
aktuele verkeersstruktuur de uitdrukking van onze vrijheid 

56Ma.rtin Burkha.rdt, Die geaellachaftlichen Koaten des Autoverkehr.s 
(Freiburg i. Br.: Bundschuh - Druckerei und Verlag GmbH, 1980), p. 
12. 
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genoemd57• Dat die vrijheid vele angeltjes kent, wordt bui
ten beschouwing gelaten. De Zwitserse verkeersdeskundige 
Meyer stelt vast dat velen een overmatig groot deel van hun 
inkomen aan de auto spenderen. In een vrije samenleving 
echter, aldus Meyer, heeft elkeen de vrijheid om te beslis
sen waaraan hij zijn geld uitgeeft58. Voor Meyer is vrijheid 
dus de mogelijkhcid om dingen te kopen. In de a.utowereld 
wordt vrijheid gelijkgesteld met ongelimiteerde mobiliteit. 
In film en literatuur is het mobiliteitsgenre dorrùnant aan
wezig. Denken we maar aan de succesvolle Amerika.a.nse 
roadmovies van de vijftiger en zestiger jaren. Waar vroeger 
de eenzame cowboy op zijn paard de prairie introk, stuurt de 
hedenda.a.gse macho een geklimatiseerde terreinwagen door 
de jungle van Borneo. Vrijheid wordt gereduceerd tot ver
andering van dekor. Het landschap wordt een konsumptie
a.rtikel. Het steeds wisselen van omgeving zou de moderne 
mens een gevoel van verademing en van avontuur moeten 
bezorgen. Het k.ilometertoerisme is hiervan een absurde il
lustratie. Eike zomer rîjden miljoenen a.utomobilisten in ijl
tempo naar het Zuiden om toch ma.ar zoveel mogelijk nieuwe 
streken aan te doen. In feite zien ze enkel de achterlichten 
van de auto1s voor hen en de monotone bermen van eivolle, 
grijze autosnelwegen. Die geforceerde trek naar andere oor
den is toch vrij merkwaardig. De idee ligt voor de hand da.t 
de konsument steeds nieu we indrukken en prikkels moet op
doen. Geluk is hier een synoniem van in beweging zijn, het 
voortdurend wisselen van topografie. Misschien is die vlucht 
zo dwingend omdat de reële leefsituatie leeg en banaal is ... 

67Ibidern, pp. 12-13 
68 Hans Reinhard Meyer, Verkehrswissernichaft und Verkehrspolitik, 

Aktuelles ttnd Grundsii.tzliches (Bern: Verlag Paul Haupt, 1976), p. 
115, geciteetd in Martin Burkha.rdt, o.c., p. 12. 
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Mobiliteit wordt dan een vlucht voor existentiële leegt e en 
dodelijke verveling. 

Het zou ons te ver leiden om het fenomeen van de vlucht 
uitgebreid te bespreken. Toch is de analogie met de vluch
tende primaat, die zich ijlings uït de voeten maakt voor drei
gend gevaar, sprekend. De zwakke mens tracht hierbij zijn 
a.chtervolgers te verschalken door imita.tie va.n roofdieren. Is 
het daarom dat ae sportwagens een dreigend gegrom produ
ceren, dat het radiatorrooster op een rij snijtanden lijkt, dat 
de achtervolger bijna. de bumper bespringt van de auto voor 
hem? 

Zo wordt het inderdaa.d niet ervaren door de gemiddelde 
chauffeur. Het is evident dat deze niet makkelijk uit zijn 
vrijheids-vergrotende machine kan geplukt worden, zelfs al 
heeft dat vrijheidsbegrip weinig inhoud meer. Het ideaal 
van de moderne samenleving is er één van beweging, als 
remedie tegen de dood. Het effekt is alleszins dat dit chao
tisch systeem van eenzaten, op zoek naar nieuwe impulsen, 
zichzelf va.strijdt. De ona.fha.nkelijkheid van tijds- en ruimte
beperkingen wordt door een woud van reglementen, taksen 
en kosten ingeperkt. Files, ekologische problemen, veilig
heidsa.spekten vera.nderen de zo geprezen mobiliteit va.n een 
droom in een na.chtmerrie. 

4.3 Individualisme 

De gemotoriseerde koets bevrijdde de 19de-eeuwse burger 
va.n de verplichtingen en de sleur van het spoorvervoer. U ur
tabellen, vaste reisroutes en li.et gedwongen konta.kt met de 
medereiziger, vergalden de precieuze reisgenoegens voor de 
elite. De trein dempte het sociale onderscheid en lokte da.n 
ook sta.altjes uit van virulent verbaal geweld. Niet toevallig 
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waren het de nobiljons die in hun pen kropen om de trein te 
verketteren: 

"De uitvinding van de trein nivelleert en centraliseert, twee begrip-
pen die het goed doen bij diegenen die zich liberaal noemen ( ... ) 
Alle onderscheiden, standen en genoegens worden gelijkgero.aakt ... " 
(Gnvin Ida Hahn-Hahn~9 

Dit klare protest van de gravin bevat de essentie van de 
blijkbaar onverwoestba.re reserves tegenover het openbaar 
vervoer. Voor de konservatief ingestelde medemens gaat de 
demokratiserende vermenging met de ander net iets te ver. 
De automobiel was meteen een godsgeschenk dat de won
deren van de moderne techniek verbond met een archaïsche 
sociale visie. In een ruimer perspektief illustreert dit het di
lemma van de geprivilegieerden tegenover de mechanisering 
van het sociale leven. Enerzijds fascineert de techniek en 
gaat men gretig in op de nieuwe mogelijkheden die erdoor 
geboden worden, anderzijds komen die gadgets in het bereik 
van steeds meer mensen. Voorde rijke gaat de mogelijkheid 
verloren om zich met zijn persoonlijke levensstijl te onder
scheiden van de medemens. De auto kwam in het bereik van 
velen, wat het eksklusieve karakter teniet deed. De oplos
sing was het veredelen van de modellen. Het verschil met 
de wagen va.n de buurman zit in eklatante lukse en exces
sieve vermogens. Dit PK-fetisjisme heeft zo goed als geen 
praktisch nut. Dè gemiddelde reistijd wordt ook met heel 
snelle wagens slechts ma.rginaal verkort, maar daar is het 

09 Manfred R.iedel, "Von Biedermeier zum Maschinenzeitalter. Zum 
Kulturgeschichte der ersten Eisenba.hnen in Deutschland.", Archiv for 
Kulturgeschichte, 43, 1961, pp. 100-123, geciteerd in Wolfgang Sachs, 
o.c., p. 119. 
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waa.rschijnlijk niet om te doen. In de keuze voor een zoge
naamd sportieve auto (sic) drukt de eigenaar wel zijn aparte, 
gepersonaliseerde levensstijl uit. De blitse auto wordt een 
make-up voor het eigen profiel, dat wellicht als dof erva
ren wordt. Een lage, snelle auto kan de rijpere leeftijd van 
de chauffeur maskeren, een krachtige berline doet de door
snee schlemiel patent en succesvul lijken. Het succes van 
de tunerbra.nche die de auto's met spoilers, toeters en bel
len opvallender ma.a.kt, illustreert deze behoefte. De nieuw
ste trend is die van de terreinwagens, waarmee zo goed als 
nooit in de modder wordt gereden. Die peperdure benzine
slikkers suggereren een onafua.nkelijkheid van de gebaande 
wegen en moeten de indruk wekken dat de eigenaa.:r non
konformistisch is. 

Dé aantrekkingskracht van de automobiel bestaat onge
twijfeld in de ruimtelijke en sociale onafhankelijkheid die 
door het geïndividualiseerde vervoer mogelijk wordt. De 
auto zorgt voor socia.al isolement, een soort cocooning. In 
dat opzicht verschilt de auto geenszins van a.ndere techni
sche ontwikkelingen. Wolfgang Sachs meent dat vele techni
sche toepassingen een ontwikkeling doorma.ken van kollektief 
naar privé-gebruik60 • Enkele voorbeelden: de omschakeling 
van bioskoop naar televisie, van industriële computer naar 
PC, van kerkklok naar polshorloge ... De industrialisering 
van de menselijke aktiviteiten verloopt van grote kollektieve 
voorzieningen naar huishoudelijke toepassingen. ln de da
gelijkse a.k.tiviteiten wordt het publieke aspekt teruggedron
gen ten voordele van het· privé-aspekt. Paradoksaal genoeg 
is dit ook het gevaJ bij onze verplaatsingen waarbij je ten
slotte toch onder de mensen moet komen, maar dit gebeurt 

60 Wolfga.ng Sachs, o.c., p. 119. 
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dan wel in de veilige (sic) schelp van het autotje. Het ge
ringe socces van initiatieven die deze tendens willen ombui
gen - carpooling e.d. - zal hieraan wel niet vreemd zijn. 
De doelstelling van de technici is dan eigenlijk gebruiksvoor
werpen te ontwerpen die autonoom, permanent, sociaal en 
ruimtelijk ona.fhankelijk hun werking verrichten. Deze ten
dens past in de verschrompeling va.n bet meso-sociale leven 
ten voordele van de mikro-sociale pool. De ontwikkeling 
van de auto volgt de algemene tendens naar meer indivi
dualisme. Solidariteit en gemeenschapszin worden onder
geschikt aan het recht om ais eenling je eigen leven vorm 
te geven. De maatschappij wordt in deze postrnodernisti
sche evolutie hoogstens als een onoverkomelijk service-net 
beschouwd. Het kulturele idea.al is er één, waarbij het in
dividu bevrijd wordt va.n sociale en ruimtelijke banden. De 
personenauto is zonder twijfel een materiële reproduktie van 
dat narcistisch individualisme-ideaal. 

4.4 Snelheid 

Elke automobilist heeft ooit de opwinding gesmaakt van aa.n 
hoge snelheid over de rijweg te scheuren. In enquê tes die 
peilen naar de gewoontes van de automobilisten, geeft een 
meerderheid van mensen a.an dat ze snel rijden als fascine
rend, prikkelend en avontuurlijk beschouwen61 • Het moei
teloos en schijnbaa.r ongebonden door het la.ndschap glijden 
in kombinatie met een zeker gevaarselement, maken de es
sentie van de snelheidsroes uit: de .mix.tuur van angst en 
lust prikkelt de geesten. Een kleine druk op het gaspedaal 

61 Helmut Holzapfel, Klaus Traube en Otto Ullrich, Autoverkehr 
:3000, Wege zu einem okologisch und sozial vertrâglichen Straaaenver
kehr (Karlsruhe: Müller, 1985), p. 47. 
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wekt demonische krachten op, de felle acceleratiekrachten 
van de auto werken stimulerend in op het ego. Meer als elk 
ander appa.raat vermenigvuldigt de auto immers de mense
lijke vermogens. Voor Holzapfel hetekent dit dat de auto 
pure almachtsgevoelens oproept62 . In de ontwikkeling van 
de a.utomobiel was het realiseren van hogere snelheden een 
onuitroeibaar leitmotiv. Het beeld van de sportieve, triom
ferende piloot is een kulturele schepping van de automo
bielindustrie en de rensport. ln die beeldvorming toeren de 
atleten - als Griekse helden met lauweren omkranst - rond 
in race-wagens. Het publiek reageert wild enthousiast en de 
Fangio's, Nuvolari's en Mansells worden binnengehaald als 
halfgoden. Deze uitstra.ling is nog aktueel: wereldwijd zijn 
miljoenen mensen gefascineerd door het nec plus ultra van 
de snelheid: het irra.tionele, wa.anzinnige Formule 1-cirkus. 
De maa.tschappelijke waa.rdering is groot, dit kan je alleen al 
a.fleiden a.an de hand van de gages van de toprijders. Van a.Ile 
sportmensen worden de racers het dikst beta.ald. Een as ais 
Ayrton Senna, de Braziliaanse ex-wereldkampioen, verdient 
jaarlijks zo'n slordige 600 miljoen BEF voor het rijden van 
een ha.ndvol ra.ces. De reklamebudgetten zijn astronomisch 
en teren allemaal op de identifikatie van de man in de straat 
met de snelheidskoningen. Het gevolg is dat er op de wegen 
talloze would-be-Senna.'s ra.cen. De openbare weg wordt het 
ja.chtterrein van profielneuroten, die anoniem en verborgen 
a.chter hun lange motorka.ppen door het landscha.p scheuren. 
De auto wordt in deze benadering een. ego-instrument dat 
de beperkte vermogens van deze rijders moet vermenigvul
digen. Hnn voertuig a.fnemen, betekent dan ook een zware 
inbreuk plegen op hun zelfwa.arde. Zo zie je dat met het 

82Helmut Holu.pfel, Klaus Traube en Otto Ullrich, o.c., pp. 47-48. 



Kanttekeningen bij de ideologie van het autosysteem 129 

stijgen van het vermogen van de auto ook het gevoel van 
zelfwaarde stijgt: 98% van de Mercedes-rijders houden zich 
voor goede chauffeurs tegenover 59% van de zwakker ge
motoriseerde Volkswagen-rijders63 • Tegelijkertijd stijgt ook 
het gevoel van onkwetsbaarheid, elkeen denkt dat hij geen 
slachtoffer van het verkeer zal zijn. De verkeersdood is steeds 
de dood van anderen. Snelheid is dus een krachtige mas
sage ~oor stramme ego's, hèt is dus weinig evident dat de 
automobilist vrijwillig afstand zal doen van dit explosieve 
speelgoed. 

4.5 Komfort 

ln het deel over individualisme wezen we reeds op de lùsto
rische verburgerlijking van het vervoer. Deze verschuiving 
volgt een algemene tendens in de technologie: van kollek
tieve toepassing naar strikt privé-gebruik. 

De auto zelf wordt op zijn heurt meer en meer burgerlijk. 
De eerste voertuigen waren nog vervaarlijke, rudimentaire 
en wispelturige dingen. Reizen was een avontuur waarbij 
koude, regen, stof en wind getrotseerd werden. Tot laat in 
de jaren '50 was verwarming in de auto een exuberante lukse. 
ln de loop van zijn ontwikkeling evolueert de auto echter van 
een kompromisloos tra.nsportmiddel naar een gewa.tteerd en 
geklimatiseerd salon op wielen. Naast de geforceerde zoek
tocht naar snelheidsrekords tekent zich dan ook een tweede 
bela.ngrijke trend afin de automobielgeschiedenis, namelijk 
het vergroten van het rijkomfort. De hang naar komfort 
stamt uit de 19de eeuwse burgerlijke salons. De bourgeoisie 
pakte uit met sanitaire voorzieningen, centrale verwarming, 
tapijten, spiegels . . . Zij zette zich hiermee a.f tegen de a.del, 

63lbidem, p. 48. 
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die hun geld uitgaven aan protserige ornamenten in koude 
en onpraktische verblijven. De bourgeois investeerde in zo
genaamd rationeel komfort en kreëerde in de leefomgeving 
een behaaglijke, afgeschermde en lukse privé-sfeer. Dit had 
alles te maken met een nieuwe klemtoon op hygiëne en af
scherrrùng. Slaapkamers, toiletten en baden scheidden de 
triviale dagelijkse verplichtingen van het hogere, het esthe
tische. Allerlei appa.raten zorgden ervoor dat de rijke zich 
niet moe of vuil diende te maken. Wolfgang Sachs typeert 
deze behoefte a.ls de wens om zich <(met een ring van toestel
len te omgeven, die vuilnis, zweet en vermoeidheid van het 
lijf houden,,64 • 

De metafysika van die komfortbrengers bestaat eigenlijk in 
het ondersteunen en koesteren van de zwakke mens. Korn
fort is trouwens etymologisch verwant met troost. Het mo
derne komfort geeft de gebruiker dan dezelfde milde troost 
en ondersteuning die hij daarvô6r in de religie vond. De bat
terij van hulpa.pparaten neemt de kwasi religieuze taak over 
om de zwakte en de beperktheid van de mens te transcen
deren. Vanuit dit perspektief signaleert de automobiel nog
maals zijn verwantschap met de middeleeuwse kathedralen. 
Een aanval op dit mobiele komfort kan dan ook hardnekkige 
weerstandsverschijnselen ui tlokken. 

De auto is gekoncipieerd om de passagiers moeiteloos en 
zacht gedempt naar hun plaats van bestemming te brengen. 
De ontwikkeling tendeert na.ar steeds meer lukse en exklu
sie van de buitenwereld. ln het hart van de wagen wordt 
de passagier afgeschermd. Zachte pastelkleuren, isolatieglas, 
glooiend bio-design, hydraulisch sturen en langgestrekte fau
teuils doen de auto meer en meer op een veilige baarmoeder 

&iWolfga.ng Sa.chs, o.c., p. 156. 



Kanttekeningen bij de ideologie van het autosysteem 131 

lijken. Sachs heeft het in dit verband onomwonden over re
gressieve tendensen65 . Specifiek voor de auto is natuurlijk 
da.t deze regressieve tendensen gekombineerd worden met de 
almachtstendensen uit het vorige stukje. In de automobiel 
krijg je een explosieve cocktail van een veilige afscherming 
binnenin en het gevaar voor de buitenwereld. Beide aspek
ten, snelheid en komfort, leiden tot potentieel gevaarlijke 
situaties. Voor de inzittenden wordt een wereld van gebor
genheid gekreëerd, voor de zwakke verkeersdeelnemers er
buiten vormt de auto een manifeste fysieke bedreiging. Dit 
Janusgelaat maakt de auto tot een bijzonder asociaal tuig. 
Enerzijds is het een subliem staal van technisch kunnen -
een weldadig gebeuren voor de inzittenden -, anderzijds is 
het sociaal en ekologisch een onding. Het prohleem heeft te 
ma.ken met het feit dat vrijwel aile vernuft en technisch kun
nen gestopt worden in het ontwerpen van een specifieke au
tomobiel, los van de omgeving waarin deze zal funktioneren. 
In de eerste plaats zou men aandacht moeten spenderen aan 
de ontwikkeling van het komplete vervoersysteem om dan 
pas de auto's die in dat koncept passen, in te vullen. 

De komforttrend is in essentie een egoïsme-tendens, een 
anachronistische voortzetting van de burgerlijke isolatie- en 
afschermingsidealen. De aktuele konceptie van de personen
auto - groot, lawaaierig, zwaar, komfortabel - is een ma
terile exponent van dit reaktionair maatschappelijk denken. 

4.6 Vernieuwingsdrang 

Niets is ouder dan de sneeuw van gisteren. Het lijkt er 
wel op dat deze poëtische uitla.ting ook van toepassing is 
op de auto. De automodellen verouderen aan een duize-

66Ibidem, p. 157. 
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lingwekkend tempo. Het nieuwste snufje, waarrond elkeen 
zich hunkerend verdringt, ziet er morgen al gedemodeerd uit. 
Deze tendens uit zich in een niet afnemende vloedgolf van 
nieuwigheden die op de obliga.te autosalons getoond worden. 
Meestal gaat het om oude wijn in nieuwe zakken, waarbij het 
nieuwe model steevast omschreven wordt als moderner, vei
liger, zuiniger, sneller en mooier. Waren die oudc modellen 
dan banaal, onvèilig, traag en dorstig? 

Ongetwijfeld is het technisch mogelijk om a.uto's te ma.ken 
die enkele tientallen jaren meegaan. De fameuze La.ndro
vers rijden vrij probleemloos gedurende tientallen jaren. De 
gemiddelde levensduur van de auto's neemt echter af: een 
wa.gen uit 1955 ging gemiddeld 13,6 jaar mee, één uit 1972 
gemiddeld 10,6 jaa.r ( en reed 14 % minder kilometers )66 • On
danks de vooruitga.ng van de technologie, worden de auto's 
minder duurzaam. Deze cijfers belichten enkel de techni
sche ka.nt van de zaak. Het betreft hier eerder een sociaal
psychologisch verouderingsverschijnsel. De meeste wagens 
gaan dan ook veel vlugger de deur uit dan op grand van 
hun technische toestand nodig is. De waardering van een 
automobiel verschilt van kultuurgroep tot kultuurgroep: in 
Zwitserland gaat een auto gemiddeld 8,8 jaar mee, in Dene
ma.rken 15,4 jaar67• 

Voor de automobielindustrie is deze geforceerde veroude
ring levensnoodzakelijk. Verdere uitbreiding van de markt is 
vrijwel onmogelijk, 95% van de verkoop gebeurt a.an mensen 

66 Peter Helling, Das Problem der geplanten Obsoleszenz. Dargestellt 
am Beispiel der Automobielindustrie, Unvero:ff. Diplomarbeit, Freie 
Universitiit Berlin, 1979, p. 40, geciteeid in Wolfgang Sachs, o.c., p. 
165. 

87Jean-Paul Cerou, Jean Baillou, La Société de l'Ephémère (Greno
ble: Presses universitaires, 1979), p. 59. 



Kanttekeningen bij de ideologie van het autosysteem 133 

die reeds een auto hebben. In zo'n gesatureerde markt komt 
het erop aan om het omslagtempo te verhogen68

. Japanse 
automodellen hebben nu een levenscyclus van 4 jaren. Het 
nut van die bestendige wijzigingen kan evenwel gering zijn, 
toch vraagt dit zware investeringen en die moeten rende
ren. Er moet hoe dan ook verkocht worden. Het apparaat 
stoot steeds meer produkten uit met minder toegevoegde 
gebruikswaarde. 

De hamvraag voor de verkoopstrategen is hoe de koop
massa's ertoe brengen de nieuwe produkten te accepteren 
en de onde af te wijzen. Het publiek moet overhaald worden 
am een nieuwe auto aa.n te schaffen, maa.r eens de verkoop 
gesloten is, probeert men de mensen zo vlug mogelijk afsta.nd 
te laten doen van het ding. Deze praktijken zijn allesbehalve 
ethisch neutraal. Sarnen met de vloedgolf van nieuwigheden 
wordt de boodschap meegegeven wat in is of wat niet. De 
koper die bij de tijd is en geen voorbijgestreefde "nitwit", 
moet op zijn minst in een vierwielgestuurde zestien-klepper 
rondrijden. Op de kofferdeksels van de wagens kan je dan in 
het technojarjon van de typeplaatjes aflezen of de eigenaar 
op de hoogte is van de a.ktuele modetrend. 

De ideologische boodschap is het ideaal van de wegwerp
maatschappij, het razendsnel afstand doen va.n vertrouwde 
dingen. Sachs beschrijft de ideale konsument als: 

"de koper, die eerst nog in vuur en vlam, meteen na de aa.nkoop 
de Just voor het nièuwe ding verliest en zijn verlangen meteen naa.r 
andere objekten richt"69

• 

88 Wolfgang Sachs, o.c., p. 165. 
69 Wolfgang Sachs, o.c., p. 167. 
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Het kenmerk van dit konsumptivisme is dat het symbo
lisch verbruik van de goederen sneller gaat ais het werkelijke 
verbruik, da.t de levensduur van de wensen minder is dan die 
van de objekten. Deze dwangrnatige hang naar het nieuwe 
heeft te maken met een onuitroeibare vooruitgangsidolatrie. 
Het nieuwe is noodza.kelijk beter want tijd en vooruitgang 
zijn synchroon gepaa.rd. We zien hier meteen een parallel 
met de drang naar nieuwe indrukken en ervaringen uit het 
deeltje over vrijheid. De konsument is steeds fanatieker op 
zoek naa.r nieuwe ervaringen, als pigment missclûen voor het 
grijze van alledag? 

4.7 Moraa.1-psychologisch besluit 

De automobiel is een uitkristallisering van maatschappelijke 
waarden. In de middeleeu wen was de liefde voor god de drij
vende kracht van de kathedralenbouwers, in de 20ste eeuw 
inkorporeren de ingenieurs de liefde voor snelheid. Misschien 
moeten we daaraan ook de angst voor de dood - het ultieme 
immobilisme - toevoegen; een verslaving die zich uit in een 
chaotische verplaa.tsingsdrift. 

Auto's zijn kommunikatiemiddelen. Niet de materiële ei
genschappen zijn belangrijk, doch de boodschap - over sta
tus, succes en macht -, die men ermee uitdraagt. De d.is
kussie over de kwaliteiten en de fouten van de auto wordt 
da.n ook weinig rationeel gevoerd. Het is in essentie ook 
een discours over de zelfwaarde van het individu, over zijn 
plaats in de maatschappefüke pikorde, wensen en verlangens. 
Het autovervoer is meer dan een triviaal tra.nsportgebeuren, 
maar een krachtig fenomeen van narcistische kwaliteit. 

In de huidige maatschappelijke kontekst wordt de waarde 
van een persoon uitgedrukt in termen van wat lûj bezit. 



Kanttekeningen bij de ideologie van het autosysteem 135 

Het "zijn" wordt overschaduwd door het "hebben". De 
automobiel is hierbij, als pronùnentste industrieel produk
tiewaa.r, de kwintessens van enkele tientallen jaren bewust
zijnsbeïnvloeding. Het resultaat van deze tendensen is dat 
de konsument hoogste bevrediging van objekten verwacht, 
in plaats van die te zoeken in de omgang met rnensen 70 . 

Met Galbraith zijn we van mening dat de industrie de in
houd van deze geluksboodschappen zeer goed kent en deze 
ten dele ook kreëert. Techniek wordt op die manier een ge
notsmiddel dat de technologische narcist een tijdlang uit de 
werkelijkheid haalt en hem een wereld voorspiegelt van voor
uitgang en perfektie. De ontnuchterende dagelijkse realiteit 
van roestende, geldverslindende en nùlieubelastende auto's 
wordt gesublimeerd in een vraag naar nog meer technolo
gie. Dit technologisch narcisme ligt o.i. mede a.an de basis 
van de onwil van het publiek om zijn vervoersbehoeften an
ders aan te pakken. De modale konsument zal waarschijnlijk 
slechts oog krijgen voor de verpletterende ineffektiviteit van 
het transportsysteem, als het water hem a.an de lippen komt. 
Of is het als de milieukatastrofe luidkeels aan zijn autopor
tier zal aankloppen? 

5 Slotbeschouwing 

In de historische foleidîng werden we gekonfronteerd met het 
succesverhaal van de gemotoriseerde koets. Lenoir, Otto en 
enkele andere pioniers knutselden een gamme! voertuig in 
mekaar, dat in het bestek van één eeuw de wereld zou ver
anderen. Je kunt de twintigste eeuw met recht de eeuw van 
de auto noemen: de personenauto veranderde onze leefom-

70Sachs, o.c., p. 176. 
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geving, hij kreëerde wensen en verlangens en mobiliseerde 
massa's. 

De aut omobiel werd in het fin-de-siècle gretig geadopteerd 
door de rijken die zaten te wachten op een machine, die 
hun behoefte aan mobiliteit verzoende met de burgerlijke 
komfort- en afschermingsidea.len. De a.uto kombineerde vele 
kwaliteiten: je reisde snel, efficiënt en vrij van de beperkin
gen van het kollektief vervoer. Het imago van de rijke werd 
opgesmukt door de uitstraling van dit staal van technisch 
kunnen, het symbool va.n de nieuwe tijden. De auto ma.a.kte 
de gelukkige bezitter meester van ruimte en tijd en bezorgde 
hem letterlijk en figuurlijk een voorsprong op de rest. 

Snel werd de autoproduktie de hoeksteen van het industri
alisme, de lokomotief van de e1rnnomische konjunktuur. De 
sociale schade, die reeds rond de eeuwwisseling werd aan
geklaa.gd, werd als irrelevant beschouwd tegenover de mani
feste ekonomische bela.ngen. Het mobiele artefa.kt muteerde 
in een massawaar en ontpopte zich tot het Trojaa.ns paard 
van de zich ontwikkelende konsumptiemaatschappij. 

De auto werd de lieveling van de konsument. De koper 
slikt e de begeleidende ideologie, die geluk gelijkstelde aan 
optimaJe persoonlijke mobiliteit. De technologische voor
uitgang werd bewierookt als smeerolie voor het algemeen 
welzijn. Eén eeuw na. de geboorte va.n de auto is de motori
seringsgolf als een niet te stuiten plaag uitgezwermd. Aktu
eel telt de pla.neet een haJf milja.rd voertuigen. K wa koncept 
versch.tllen die weinig van hun 19de eeuwse homologen. De 
a.ntieke ontplo:ffingsmot or werd wel stelselmatig verbeterd 
maar echt nieuwe ideeën konden zich niet doorzetten. In 
essentie is de auto een anachronisme, een instrument om. de 
aJoude liberale idealen van soeverein, a.fgeschermd transport 
waar te ma.ken. 
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Deze kolonne zorgt voor een onnoemelijke massa ekolo
gisch en menselijk leed. De klemtoon lag eenzijdig op de ont
wikkeling van het geïndividualiseerd personenvervoer. Deze 
mobiliteit rijdt zichzelf vast en stoot op ekologische, soci
ale en ruimtelijke grenzen. Miljoenen meI\sen sneuvelen in 
de "verkeersoorlog'1 • Het autovervoer draagt in belangrijke 
mate bij tot de vorming va.n fotochemische smog, bodemver
zuring, lucht-, water- en bodemverontrein.iging, uitputting 
van de natuurlijke reserves en het vernietigen van biotopen. 
Weinigen, tenzij enkele waterdragers voor de automobiel
industrie, zullen ontkennen dat we met z'n allen richting 
tatastrofe rijden. Daarenboven wijzen aile toekomstprogno
ses op een verdere toename van het goederen- en personen
transport. Indien deze trend niet wordt omgebogen, is een 
kongestie-infarkt nakend. Snelle en ingrijpende veranderin
gen zijn dus aan de orde, in de eerste plaats om het chao
tische systeem onder kontrole te krijgen. Hier en daar een 
beetje sleutelen aan files of technische verbeteringen aan de 
auto1s zelf, volstaan niet meer. Een strikte regulering van de 
verkeersafwikkeling dringt zich op. Op kortere termijn zijn 
een aa.ntal maatregelen noodzakelijk, zoals het verminderen 
van de verplaatsingsbehoeften en een verschuiving van mobi
liteit naar alternatieve dragers. Op langere termijn vergt het 
probleem moedige, grootschalige ingrepen: nieuwe wetge
ving, het herdefiniëren van technische kriteria, een reduktie 
van het grondstoffen- en energieverbruik en een volumebe
perking. De oplossingsstrategieën zullen noodzakelijkerwijze 
makrosociaal zijn, onder meer ingrijpend op ruimtelijke or
dening en de manier van wonen, werken en rekreëren. In de 
toekomst zal men in elk geval een prioriteitsafweging moe
ten maken tussen het doel van elke verplaatsing en de soci
ale en ekologische draagkracht van de omgeving. De manier 
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waarop we ons verplaatsen is noch op sociale, noch op eko
logische, noch op ekonomische gronden verdedigbaar. 

Er bestaat een grondrecht op een veilige en gezonde leef
omgeving. Het is een evidentie dat dit recht op veiligheid en 
lichamelijke integriteit konflikteert met het recht op ongeli
miteerde mobiliteit. Dit impliceert niet dat de samenleving 
mobiliteits-arm moet worden. We pleiten hier geenszins voor 
een telematisch gestuurde samenleving met boodschappen 
van Big Brother. Mobiliteit is een recht, een sociaal instru
ment dat de menselijke horizon verruimt. Een maatschappij 
zonder vervoer zou ons naar de feodaliteit terugvoeren. Mo
biliteit wordt echter té eenzijdig ingevuld als auto-mobiliteit. 
Er zijn tal van va.labele alternatieven. De verplaatsingen 
kunnen effi.ciënter, zuiniger, veiliger en rechtvaardiger met 
kollektieve transportmiddelen. De auto heeft enkel zin op 
middellange afsta.nden, niet in de stad. Waarom dan zo vast
houden a.an de automobiel? Files, ongelukken en stress ver
gallen het genoegen van het autorijden. We schetsten twee 
gerelateerde elementen. Enerzijds is de autoverkoop een van 
de steunpilaren van het industrialisme en anderzijds staat de 
automobiel heel hoog op het verlanglijstje van de burger. De 
auto, als prominent symbool van het technologisme, is een 
fascinans. Hij suggereert ruimtelijke en sociale onafhanke
lijkheid, soevereine ongelimiteerde mobiliteit in een wereld 
van beperkingen en grenzen. 

Het produktieapparaat stoot steeds meer voertuigen nit, 
die dan moeten afgenomen worden door de bezitsindividu
alisten. Wie vrijwillig uit deze carrousel stapt, stoot op 
een rits van praktische moeilijkheden. Als gevolg va.n het 
radikale vervoersmonopolie van de auto-industrie immers, 
is de dominantie van de auto overweldigend. De a.utomo
biel is een kwasi noodza.kelijk middel om deel te nemen aan 
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de maa.tschappelijke interakties. Op zich is dit een vrese
lijk dilemma. We organiseerden de maatschappij op basis 
van auto-mobiliteit, en die keuze gaat nu op haar beurt het 
maatschappelijk funktioneren bedreigen. De voordelen van 
de auto-mobiliteit worden geïndividualiseerd, de nadelen ge
socialiseerd. Privaa.t is de auto misschien een rationeel ding, 
sociaal echter irrationeel. 

Privé kan de auto bijdragen tot het bevorderen van het 
geluk van de enkeling. De automobiel heeft tal van voor
delen. Hij geeft de gebruiker de mogelijkheid om zich snel 
en komfortabel naar afgelegen plaatsen te begeven. Het is 
echter niet zo dat de som van al die partikuliere vreugdes 
op makroniveau tot het grootste geluk voor iedereen voert. 
We gehruiken dit speelgoedje per definitie immers in de pu
blieke ruimte en omdat er zoveel spelers zijn, valt het spel 
stil. Eike bijkomende auto op de weg vergroot de rnogelijk
heden van dat individu maa.r reduceert uiteindelijk deze van 
alle anderen. De kritieke grens is bereikt: de gesocialiseerde 
schade en ekologische verwoesting zetten de stoplichten op 
rood. 



VIJF BEDENKINGEN BIJ "GROEI OF GEEN GROEJ'>, 
EEN INLEIDING EN GEEN BESLUIT 

Glenn Rayp 

1 Jnleiding 

Deze tekst gaat over volledige tewerkstelling. Ik zou zelfs 
willen aantonen (hoewel niet bewijzen) dat volledige tewerk
stelling het juiste perspektief vormt om het ekologisch pro
bleem te benaderen (en vandaar Kritiek nr. 22 te bekom
mentariëren ): één en al gruwel in de volgende bladzijden 
dus. 

2 Eerste bedenking 

Laat me vertrekken van de tekst van Etienne Vermeersch in 
Kritiek nr. 22, die al interessa.nt is voor de aanduiding van 
de absolute energiegrens waarmee (uiteindelijk) elke kultuur 
wordt gekonfronteerd: lK w /m2• Dit lijkt niet alleen elke 
harmonieuze inpassing van de mens in de eigen biotoop uit 
te sluiten ( en elke ontwikkeling afhankelijk te maken van 
de destruktie van andere organismen of soorten), maar bo
vendien (indien Vermeersch gelijk heeft) is deze natuurlijke 
permanente energietoestroom onvoldoende om de instand
houding van de mensclijke soort op een a.anvaardbaar ont
wikkelingspeil te waarborgen. 
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Vermeersch' voorbeelden (I(ritiek 22, p. 36-37) duiden 
aan dat de energiebehoeften van een iets ontw.ikkelde maat
scha.ppij a.1 snel de drempel va.n de lKw/m2 overschrijden en 
bijgevolg een bestaande en eindige voorraad van gesedimen
teerde energie moet worden aangesproken. Vermits dit tegen 
een veel hoger tempo gebeurt dan deze voorraden kunnen re
genereren, is het ultiem verval onvermijdelijk. Ondanks de 
menselijke inventiviteit in het ontginnen van potentiële ener
giebronnen zijn deze per definitie eindig en is bijgevolg de 
duur en het aanta.1 van de menselijke kulturen beperkt. Dit 
wijst op de fundamentele verga.nkelijkheid van de menselijke 
beschaving: de menselijke soort streeft naar niets anders dan 
haar eigen ondergang. Elke bekommernis over de onsterfe
lijkheid of het overleven van de menselijke soort is al even 
zinloos als soortgelijke ambities op individueel vla.k. 

De ekologisch vraagstelling ( voor de mens) is dus irrele
vant voor zover ze wordt beschouwd als het behoud of het 
voortduren van de biotoop of de aarde als dusdanig. Zola.ng 
men zich in een situatie bevindt waarin voldoende surplus 
word t gegenereerd dat mensen zich zulke vragen kunnen stel
len, staat het antwoord reeds bij voorbaat vast. 

Elementa.ir konfliktdenken moet de lezer er evenwel van 
weerhouden hieruit te konkluderen tot een vrijgeleide voor 
de blinde en snelst mogelijke plundering va.n de voorraa.d 
gesedimenteerde energiebronnen en grondstoffen, evenmin 
als zelfmoord de uitweg voor de individuele onsterfelijkheid 
is. 

3 Tweede bedenking . .. 

. . . die ik moet wijden aan de legitieme of zinvolle formulering 
van de ekologische vraag. 
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Een laatste blik op Vermeersch leert me dat ekologische 
problemen ontstaa.n wanneer een kultuur tegen haar reku
peratiedrempel stoot en niet meer in haar reproduktie slaagt 
(historisch is er dus telkens veel meer aan de band dan een 
onmogelijkheid om verder te groeien: "systemen,, storten 
volledig in elkaar). Een ekologisch probleem manifesteert 
zich in de breuk tussen menselijke aktiviteit (kultuur) en 
de natuur ais de voorwaarde hiertoe. Als dusdanig is de 
ekologie een ekonomisch probleem (en niet omgekeerd). Fe
nomenen van natuurlijke uitputting of vernietiging hebben 
slechts zin voor zover ze in of betrokken op de ekonomie 
verschijnen. 

In de huidige geïndustrialiseerde samenleving moet het 
ekologisch vraagstuk dan worden verstaa.n als de onmoge
lijkheid om volledige tewerkstelling nog verder te verwezenlij
ken. De domina.ntie van neo-klassiek ekononùsch denken ver
klaart wellicht waarom niemand, ondanks de omvang en de 
duur van het werkloosheidsprobleem, "ziet" dat we ons sinds 
een decennium in de situatie bevinden waarvoor Keynes zo 
bevreesd was: een evenwicht in recessie. Joan Robinson zou 
eventueel spreken van een "limping golden age": een situa
tie waarin de gewenste akkumulatiegraad wordt gerealiseerd, 
maar beneden het peil van de volledige tewerkstelling. 

Dit is evenwel geen voldoende reden om Rudolf Boehms 
stelling over Marx1 funda.mentele overtuiging m.b.t. het ka
pitalisme bij te treden. Een stijgende arbeidsproduktiviteit 
zal rechtstreeks of onrechtstreeks ( al na.argelang het gepro
duceerde volume konstant blijft of stijgt in het pro.duktivi
teitsverhogend bedrijf) tot werkloosheid leiden voor zover 
een netto-toename van de aizet onmogelijk is (d.w.z. al het 
overige gelijkblijvend). Zeker in (post-)keynesia.a.nse traditie 
wordt het bestaan van het aizetprobleem niet alleen erkend, 
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maar bovendien tot centrale vraagstelling verheven, onder 
de vorm van de niet noodzakelijke identiteit (ex-ante) van 
sparen en investeren, of, algemener, van het verschil tussen 
de gewenste en de mogelijke akkumulatiegraad. 

Het stellen van een probleem impliceert niet onmiddellijk 
zijn oplossing (hoewel men dan soms al goed op weg is ), 
evenmin als zijn tegendeel: de naoorlogse "stylised facts" 
tonen aa.n dat het afzetprobleem wel degelijk oplosbaar was. 

Een ongekende produktiviteitsgroei ging toen samen met 
een belangrijke uitbreiding van het arbeidsaanbod, zonder 
de volledige tewerkstelling te bedreigen. ln het licht van 
de erva.ringen van de afgelopen twee decennia lijkt het bijna 
al.c;ofhet tewerkstellingsprobleem des te beter oplosbaar was, 
naarmate de groei van de a.rbeidsproduktiviteit hoger lag. 

De oplossing van het afzetprobleem, die in 25 jaar stabi
liteit en "golden age" resulteerde, kan in de terrnen van de 
"régulation" -school worden aangeduid als een fundamentele 
koherentie tussen ekonomische, sociale en institutionele or
dening. In het bijzonder was de samenstelling en de omvang 
va.n de e:ffektieve vraag in overeenstemming met een toe
nemend aanbod van massakonsumptiegoederen. De loon
vorming verliep op een wijze dat de koopkracht in overeen
stemming met de toename van de arbeidsproduktiviteit evo
lueerde, zodat de afzet verzekerd bleef en de a.kkumulatie op 
het niveau van de volledige tewerkstelling doorgang bleef 
vinden. 

Deze situatie eindigde in 1973 en na een mislukte poging 
tot 1980 (Frankrijk tot 1983) om de volledige tewerkstelling 
opnieuw te herstellen, berustte iedereen in het evenwicht in 
recessie en massale werkloosheid. 

Het meest verbazingwekkende aa.n deze situatie is dan nog 
dat, ondanks het feit dat de situatie er wagenwijd toe uit-
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nodigt, niemand nog rnaar ernstig overweegt om door een 
stimulering van de vraag de akkumulatie tot het niveau van 
de volledige tewerkstelling te tillen. Blijkbaar is akkumula
tie op dat peil gewoon "te duur'' en moeten te grote reser
veringen (kosten) worden gemaa.kt voor ontoereikende of te 
onzekere baten, zodat uiteindelijk de akkumulatie zelf zou 
worden bedreigd. 

Wat maakt de akkumulatie bij volledige tewerkstelling zo 
duur? Ik denk dat een verklaring hiervan uiteindelijk naar de 
milieukosten of -inspanningen verwijst die eruit voortvloeien 
( voor de ineenstorting van de planekonomische a.kkumulatie 
is dit eveneens geldig). De huidige produktiekrachten stuiten 
op "hun natuurlijke grenzen,, en zelfs een massale mobilisatie 
van middelen kunnen deze maar in beperkte mate terugdrin
gen. Het eigenlijke milieuprobleem lijkt me dus niets anders 
dan de onrnogelijkheid van de totale tewerkstelling. 

4 Derde bedenking 

( die de milieutechnologen in het bedrijf opneemt ). 
Het oplossen van het milieuprobleem vergt een overstijgen 

van de natuurlijke grenzen van de produktiekrachten om het 
afzetniveau vereist voor volledige tewerkstelling te kunnen 
verwezenlijken. Deze natuurlijke grenzen worden gegeven 
binnen het "techno-ekonomisch" paradigrna van de produk
tiekra.chten - wa.armee naar het technisch-organisatorisch 
principe van de produktiekrachten wordt ver-wezen. Het 
is gekenmerkt door een kruciale produktiefaktor (meer dan 
door de produktie van welbepaalde goederen of door welbe
paalde technologische systemen) die aan drie voorwaarden 
moet voldoen: 
- duidelijk zichtbare en snel dalende relatieve kosten; 
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- een bijna onbeperkte onbeschikbaarheid over een langere 
periode; 
- een duidelijke mogelijkheid voor een gebruik op massale 
basis in de gehele ekonomie1 . 

Voor het heersend techno-ekonomisch Raradigma wordt 
deze rol ongetwijfeld vervuld door goedkope en ruim be
schikbare energie (en aardolie in het bijzonder). Haar na
tuurlÎjke grenzen worden dan (ultiem) bepaald door het ab
soluut beperkt aanwezige volume in aanmerking komende 
energiebronnen en door de beperkte beheersbaarheid van de 
entropie, waarnaar Aviel Verbruggen verwijst, die leiden tot 
stijgende kosten van de "wijziging van de ekonomische sclûk
kingen" ( zoals investeringen en bijgevolg akkumulatie in de 
breedtste betekenis worden begrepen ). 

Men zal de rnilieutechnologen dan ook volmondig bijtre
den als ze voorstellen door technoiogische aanpassingen ( re
cyclage, maximaal gebruik van duurzame energiebronnen) 
drastisch te besparen op het energiegebruik en de entro
pie te verminderen. Men lijkt hoopvol gestemd op dit vlak: 
A viel Verbruggen verklaarde ( Financieel Economische Tijd 
22/01/92) dat in een periode van 20 jaar de doorstroom va.n 
energie en grondstoffen tot een derde terug te brengen is en 
dat mits belangrijke interne prijsverschuivingen een ma.rkte
konomie dit op termijn kan oplossen. Men kan hierbij twee 
bedenkingen maken. 
1. Binnen het heersend techno-ekonomisch paradigma valt 
niet onmiddellijk te begrijpen hoe een energie- en grond· 
stoffena.rme technologie uiteindelijk niet opnieuw tegen de 

l Zie FREEMAN C., PEREZ C., Structural Crises of Adjustment: 
Business Cycles and Investment Behe.viour. In: DOSI G., et e.l., Tech• 
nicol Change and Economie Theory, London, Pinter Publi.shers, 1988, 
p. 48. 
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natuurlijke grenzen zal stoten. Elke energie- en grondstof
fenarme technologie leidt tot een daling van de relatieve 
schaarste en van de prijzen van de energiehronnen en grond
stoffen en tot "extensieve,, ontwikkeling. Men verwacht dat 
prijsaanpassingen dit tegengaan maar hierin stelt zich voor
waar opnieuw een dubbel probleem: 
- behalve indien men op een bepaald ogenblik "de juiste 
prijs" (in overeenstemming met de intertemporele schaarste) 
kan dekreteren, verplicht men zich tot een spiraa.l van prijs
stijgingen en grondstof- en energiebesparingen, waarvan het 
effekt niet zo bevorderlijk is voor de introduktie van nieuwe 
energie- en grondstoffenarme produktieprocédés; 
- het is daarnaast nog de vraag of het heersend techno
ekonomisch paradigma. zichzelf onmogelijk wil ma.ken v66r 
een alternatief zich aanbiedt (vergelijk met het gebruik van 
ad hoc-hypothesen in de wetenschap om para.digma's te red
den) en of ze niet zal omschakelen wa.nneer ze daadwerke
lijk daartoe wordt verplicht onder druk van meer stringente 
natuurlijke grenzen ( vergelijk opnieuw met de voorwa.arden 
voor het ontstaa.n van een "major crisis" in een wetenschap
pelijk paradigma). Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat op 
stijgende energie- en grondstoffenprijzen gereageerd wordt 
met arbeidsbesparende energie-intensieve groei om de geste
gen kosten te kompenseren. 
2. De prijsaanpassingen die de introduktie van de energie- en 
grondstoffenarme technologie moeten mogelijk roaken, wor
den gemotiveerd door het bestaa.n van externaliteiten die re
sulteren in een prijs voor energie en grondstoffen die niet in 
overeenstemming is met de ware schaa.rste. M.a.w. voor zo
ver prijsaanpassingen worden doorgevoerd binnen het heer
send techno-ekonomisch paradigma., betekenen ze geen ver
legging, maar wel een verstrenging va.n de natuurlijke gren-
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zen, die de gewenste akkumulatiegraad niet tot het peil van 
de volledige tewerkstelling zal brengen. Het uware milieu
probleem" is hiermee eerder gesteld dan opgelost2 • 

Technologisch volstaat het dus niet naar mogelijke ( en 
zelfs reëel bestaande) radika.le innovaties binnen het techno
ekonomisch paradigma te verwijzen. Wat moet aangeduid 
worden, is de mogelijkheid tot een nieuwe en krachtige akku
mulatie ( als voorwaarde voor een groei tot volledige tewerk
stelling). Er moet een nieuw paradigma worden geformu
leerd, d.w.z. het bestaan van een kruciale inputfaktor met 
snel dalende relatieve kosten, ruim beschikbaar én toepas
baar. 

Uit de geschiederus van het fordisme en de monopolisti
sche regula.tiewijze kan men verder afleiden dat dit nog niet 
volstaat. Uiteindelijk moeten technologisch systeem en ak
kumulatieregime een grote koherentie vertonen ( ter wille van 
de oplossing van het afzetprobleem), hetgeen minstens de 
mogelijkheid openlaat dat ze niet in overeenstemming kun
nen worden gebracht. 

Ondanks de onmiskenbare superioriteit van de markte
konomie met hetrekking tot de akkumulatie, deel ik Aviel 
Verbruggens vertrouwen niet om met de gepaste prijssti
muli de gewenste aanpassingen te voltrekken ( en naar een 
nieuw evenwicht te tenderen), zeker wanneer het om tech
nologische innovatie gaat die asymmetrieën en onzekerhe
den/ onbepaaldheden genereert die maximalisatiegedrag on
mogelijk ma.ken. Vermits bij snel wijzigende technologische 
ornstandigheden, onvolledige doorstroming van informatie 

2 Meer "verlichte" ekonomen binnen het huidig technologisch pa.ra
digma verwachten zich de.n ook e.a.n een drastische daling van de le
vensstanda.a.rd, a.ls een onvermijdelijk eff'ekt van de verrekening van de 
milieukosten. 
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nog buiten beschouwing gelaten, de toekomst niet of zeer 
rudimentair kan worden ingeschat ( omdat deze wezenlijk 
bepaald worden door het heersend "perspektief", d. w .z. de 
huidige produktievoorwaarden en ontwikkeling) en de kon
sumenten/producenten amper. betrouwbare verwachtingen 
over de toekomstige prijzen kunnen vormen, is maximali
satiegedrag irrelevant. 

5 Vierde bedenking 

De lezer vraagt zich rnisschien sinds meer dan een bladzijde 
af waarom ik mij zoveel rnoeite getroost om. uiteindelijk Ru
dolf Boehms stellingname met betrekking tot de oorzaak van 
het milieuprobleem en de "groene strategie" bij te treden. 
Gefopt dus, althans toch een beetje. 

Het idee van een heroriëntering van de ekonomie in de 
richting van arbeidsintensiviteit en van duurzame produktie
krachten en -procédés heeft alvast het voordeel van de duide
lijkheid: ruer wordt een manifest ander techno-ekonomisch 
pa.radigma naar voor geschoven, met menselijke en dierlijke 
arbeid als sleutelfaktor en we kunnen naga.a.n of ze a.an de 
mogelijkheidsvoorwa.arden van het para.digma voldoen. 
1. De sleutelfaktor moet goedkoop zijn en relatief in kosten 
dalen, wat impliceert dat de reële loonkost ( de koopkracht) 
drastisch en op "duurzame,, wijze daalt. 
2. Ruime beschikba.arheid, wa.t met de huidige groei van de 
wereldbe;olking en de werkloosheid in het westen geen pro
bleem kan zijn. 
3. Ruime toepasbaarheid die afhankelijk is van de domi
nante technologische kenmerken van de produktiekrachten. 
De fa.ktorvereisten zijn meestal wat ze zijn en met de sub
stitutiemogelijkheden kan het nogal eens tegenvallen. Goed-
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kope arbeid betekent bijgevolg niet automatisch een ruim of 
zelfs toegenomen gebruik erva.n. Een nieuw techno-ekono
misch paradigma vergt dus meer aanpassingen om te ver
nùjden dat men eindigt met zowel lage lonen als hoge werk
loosheid. 

Het problematische van de groene strategie situeert zich 
in een mogelijke inkoherentie van voorwaarde 1 en 3. Voor
waarde 3 ( die Rudolf Boehm in zijn tekst behandelt) kan 
een dermate omvang van voorwaa.rde 1 ( die manifest in te
gengestelde richting van de oplossing van het afzetprobleem 
gaat) vereisen dat het milieutewerkstellingsprobleem even
min opgelost wordt ( omgekeerd is het eveneens denkbaar 
dat aan 3 wordt voldaan, door een grotere duurzaamheid, 
d.w.z. bij benadering de produktie tot een kwart reduceren, 
zonder a.an 1 te voldoen en door een wel zeer scherpe re
cessie). Het afzetprobleem zou dan kunnen opgelost worden 
door ofwel niet-afzetba.re goederen te produceren (wat niet 
de bedoeling is, geloof ik), ofwel a.an 3 zo te voldoen dat de 
produktiviteit evenredig met de koopkracht daalt. In dat 
geval stelt zich dan wel een "opbrengstprobleem": Rudolf 
Boehm verifieert in zijn tekst trouwens niet of de groene 
strategie haar doelstelling bereikt3 • 

Groei is in de laatste situa.tie meer dan geleginùteerd. Wil 
men eenzelfde arbeidsintensiteit behouden, dan kan groei 
enkel het gevolg zijn van de inzet van additionele produk
tiefaktoren (meer arbeid, ... volgens een gegeven techniek), 
die echter aan dalmi.de marginale opbrengsten ( die de norm 

3 "Een systeem . . . met redelijk hoge waarden voor de inclustriële 
produlctie per hoofd en stabiliteit op termijn". (Kritiek nr. 22, p. 14, 
rnijn onderlijning). Terloops: ik heb er h.et volste vertrouwen in dat de 
prijsaa.npassingen "à la. Verbruggen", reaultaten "à. la Boehm" zullen 
hebben.) 
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voor de beloning van de produktiefaktoren vormen) onder
hevig zijn. Veel welvaartstoename moet van dit soort groei 
niet worden verwacht. De verwezenlijking van een hogere 
opbrengst met een gelijke inzet van de produktiefaktoren 
bevat wel meer groeipotentieel, d.w.z. een stijging van de 
produktiviteit door middel van organisatorische en/ of tech
nologische verbeteringen. 

6 Vijfde (weliswaar beknopte) bedenking 

Ais algemeen geval: geen groene stra.tegie zonder ( tegenstrij
dige?) technologie ! 

Nicholas Kaldor volgend4 , lijkt het belangrijkste te over
winnen obstakel misschien minder het energie- en grondstof
fengebruik C(op zich", dan wel de eenzijdige gerichtheid van 
de produktiekrachten op de verhoging van de a.rbeidsproduk
tiviteit, ongeacht de kapitaalproduktiviteit. Met deze laatste 
wordt de omvang van het kapitaal bedoeld, dat vereist is 
om een bepaalde produktie voort te brengen. Hoe hoger de 
kapitaalproduktiviteit (hoe "effi.ciënter" het kapitaal), hoe 
gernakkelijker men volledige tewerkstelling kan realiseren, 
zonder op de "natuurlijke grenzen" van de produktiekrach
ten te stuiten. 

Ik kan dit laatste verduidelijken5 aan de hand van een 
klassiek Marxiaa.ns reproduktieschema. met twee sektoren 

4 Zie KALDOR N., The Role of Increasing Returns, Technica.l Pro
gress and Cumulative Causation in the Theory of International Tra.de 
and Economie Growth, Economie Appliquée, nr. 34, 1981, pp. 593-
617. Kaldor beperkt zich tot landproduktiviteit, wa.a.rin RudolfBoehms 
voorbeeld ove? Susan George en de la.ndbouw perfekt past. 

&De inspiratie hiervoor ontleen ik a.an COOLSAET, W., Groei van 
het lcapitaal of nuttige opbrengaten. Een lcritische beachouwing van de 
lcapitalistüche economische theorie ( ma.nuscript ). 
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(kapitaalgoederen- en konsumptiegoederensektor). Ik ver
trek va.n een situatie waarin: 

40 K(apitaalgoederen) en 2000 u(ren arbeid), 60 K voort
brengen 

en 

15 Ken 1500 u, 3000 C(onsumptiegoederen) voortbrengen. 

Hieruit kan ik afleiden dat de initiële arbeidswaarde van 
K 100 bedraagt; deze van C 1. Verder veronderstel ik dat 
de arbeiders per gepresteerd uur 0,5C ontvangen zodat de 
uitbuitingsgraad 100% bedraagt. De ekonomie kent een uit
gebreide reproduktie ( er wordt m.a. w. geakkumuleerd) op 
de volgende wijze: 

4000(01) + l0O0(Vi) + lOO0(M1) = 6000 
1500(02 ) + 750(V2 ) + 750(M2) = 3000. 

Sektor I akkumuleert 400, sektor II 100, waarvoor ze res
pektievelijk 100 en 50 extra varia.bel kapitaal inhuren en de 
kapitalisten van de eerste en de tweede sektor respektievelijk 
500 en 600 konsumeren6 • 

Stel dat nu een verbetering in de produktievoorwaa.rden 
optreedt zodat: 

40K en 2000 u 65,33 K voortbrengen 
20K en 2000 u 4000C voortbrengen. 

Kapitaal- ( en arbeids- )produktiviteit zijn in de eerste sek-

5 In dat geval: 
6000 = 4000(C1) + 1500(C2) + 400(6.Ci) + 100(6.C2) 
3000 = 1000(½) + 750(½) + 100( 6. Vi) + 50( 6. ¼) + 500( C Mi) + 
600(CM2 ). 
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tor gestegen, die bijgevolg meer produceert met dezelfde in
zet van middelen. Sektor 2 verhoogt hierop zijn a.ankopen 
aan de eerste sektor, past zijn arbeidsvereisten aa.n en produ
ceert in evenredigheid meer. Drie gevallen lijken nu relevant: 
- bij gelijkblijvende arbeidswaa.rden ( wa.nneer de sektor een 
technische voorsprong heeft en ma.atscha.ppelijke noodzake
lijke arbeidstijd voor de produktie van K en C niet vera.n
dert ); 
- hij gelijkblijvende uitbuitingsgraa.d (100%); 
- bij gelijkblijvende winstvoet 7 • 

Bij gelijkblijvende arbeidswaarden ontstaat de volgende 
situatie: 

4000(C1 ) + 1000(½) + 1533(M1) = 6533 
2000(C2) + l0O0(V2) + lO0O(M2) = 4000. 

De cijfers zijn zo gekozen da.t na de technische ver betering, 
beide sektoren een identieke groeivoet als voorheen kennen8

• 

Bij gelijk loon neemt de tewerkstelling toe en groeit ze weer, 
maar de winst gaa.t in hoofdzaak na.ar de kapita.listen, die 
hun konsuroptie drastisch verhogen. Dit is het gevolg van 
de identiek gebleven arbeidswa.arden en akkumulatiegraad 
en het optreden van superwinsten. 

De technische verbetering zal echter veralgemeend worden, 
zodat de maa.tschappelijk noodza.kelijke a.rbeidstijd voor de 
produktie van K en C zal worden a.angepast. 

7Zo.ka.n ik belichten wa.t er gebeurt indien ~e kapite.listen de gehele 
winst zouden akkumuleren en niet .zouden konsumeren, a.ls m.a.w. de 
"kla.ssenstrijd" wordt uitgeschakeld. 

6 Namelijk: 
6633 = 4000(C1) + 2ooo(C2) + 400(AC1) + 133(AC2) 
4000 = lOOO(Vi) + 1000(\/i) + lOO(AVi ) + 67(AV2) + 1033(CM1) + 
800(CM2). 
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K wordt (na afronding) 79 waard en C 0,99 • Bij een kon
stant reëel loon(2000 X 0, 5 X 0, 9), zal de uitbuitingsgraad 
(in beide sektoren) stijgen. Bij konstante uitbuitingsgraad, 
zal bijgevolg het reële loon stijgen tot 

1000/(2000 x O, 9) = 0, 56 (na afronding). · 

Met de nieuwe arbeidswaarden bereikt de ekonomie de 
staat 

3158(C1) + l000(Vi) + l000(M1) = 5158 
1579(C2) t 1000(½) + lO00(M2) = 3579. 

De stijging van het reële loon gaat niet ten koste van 
het peil en de groeivoet van de tewerkstelling, maar wordt 
volledig verhaald op de kapitalistische winst, die niet we.rd 
gea.kkumuleerd10 • De verbetering van de produktievoor
waa.rden laa.t bovendien een stijging van het reële loon, van 
de tewerkstelling en haar groei toe, zonder dat daarom de 
konsumptie van de ka.pita.listen (t.o.v. de uitgangssituatie) 
daalt. 

Stel tenslotte dat de winstvoet konstant zou blijven, even
wel na aanpassing van de maatschappelijk noodzakelijke ar
beidstijd. ln de uitgangssituatie bedraagt de winstvoet 24% 
(na afronding}11 , hetgeen ons toelaat de totale meerwaa.rde 
in de situatie na verhoging van de ka.pitaalproduktiviteit te 

9 2000 u = 25,33 K, waaruit K = 79 (na afronding), zodat 
2000u + 20 x 79u= 4000 C en C = 0,9 (na afronding). 

10Namelijk: 
5158 = 3158(C1) + 1579(02) + 316(8C1) + 105(8C2) 
3579 = 1000(¼.) + 1000(V2 ) + l0O(SVi.) + 66,5(ô¼) + 584.(CMi) + 
828, 5(CM2). 

11 W = M / (C+V), dus 
W = 1750 / (4500 + 1750) = 0,24. 
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bepalen en bijgevolg het variabele ka.pitaal in elke sektor12 • 

Het reële loon per arbeidsuur in fysieke hoeveelheden be
draagt dan 0,5313. Ook hier gaat een stijging van het niveau 
en de groei van de tewerkstelling gepaard met een ( weliswaar 
kleinere) stijging van het reële loon. 

Een kapitaalverzwarende akkumulatie wordt zeer uitvoe
rig door Marx beschreven, en wordt voorondersteld bij de 
formulering van de wet van de tendentiële daling van de 
winstvoet. Het mechanisme kan ook iets anders worden aa.n
gegeven, gebruik makende van de formule14: 

l
2 Gebruikma.kende van enerzijds de formule voor de winstvoet en a.n

derzijds de beperking dat meerwaarde en va.ria.bel kapitaal in de nieuwe 
situatie gelijk moet zijn a.an 4000: 
M=Wx(C+V) 
V= 4000 - M 
zodat 
(1 + W) x M = W x ( C + 4000) = W x ( C +V+ M) = W x P waarbij 
P de totale produktie in de twee sektoren voorstelt. De totale meer
waarde wordt dan M = O, 24 x 8737 = 2109. Vermits de meerwaa.rde in 
beide sektoren gelijk is (Ml = M2 = 2109/2 = 1054, 5), bedraagt het 
va.riabel kapitaal in beide sektoren 945,5. 

13 Verrnits er 2000 uren worden gewerkt, de eenheidswa.arde van het 
konsumptiegoed 0,9 bedraagt (na afronding) en h.et varia.bel kapitaal 
in het totaaJ 945,5 waard is, zoda.t L (het reële loon) = V/(2000 X 0, 9). 
In arbeidswaarden krijgt men h.et volgende stel.sel 
3158(C1) + 945, 5(½) + 1054, S(M1) = 5158 
1579( C2) + 945, 5(½) + 1054, 5( M2) = 3579 
waarvan de uitgebreide reproduktie aJs volgt verloopt 
5158 = 3158(C1) + 1579( C2) + 316( .6.C1) + 105( .6.C2) 
4000 = 945,5(½) + 945,5(½) + 90(~½) + 60(~V2) + 699(CM1) + 
940(CM2). 

14 Zie MAZIER J., Inflation. A Marxist Interpreta.tion, in: BOLTHO 
A., The Evropea.n Economy. Growth and Crisis. Oxford University 
Press, Oxford 1992, p. 50. 
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p p p y 
---=--x-x
pk X K p X Y Pk K 

Waarin met P de winst wordt aangeduid, met K het kapitaal 
en met Y het inkomen, p wordt gebruikt als aanduiding 
van de algemene prijsindex en Pk voor de prijsindex van de 
kapitaalgoederen. 

Een "verzwaring'' van de akkumulatie of een daling van de 
kapitaa.lproduktiviteit (Y /K) wanneer de produktiekrachten 
hun "natuurlijke grenzen bereiken", heeft tot gevolg da.t het 
aandeel van de winsten in het na.tionaa.1 inkomen (P /pY) 
moet stijgen, wil de winstvoet (het linkerlid) konstant blij
ven. Men begrijpt dat in deze situatie de a.kkumulatiegraa.d 
beneden deze van de volledige tewerkstelling kan vallen, als 
akkumulatie en groei steeds grotere konfükten over de in
komensverdeling met zich meebrengen (het aandeel van de 
winst in het nationa.a.1 inkomen moet stijgen, om de lagere 
kapita.alproduktiviteit te kompenseren), wat natuurlijk niet 
bevorderlijk is voor de "animal spirits". 

De implikaties van Rudolf Boehms groene strategie kan 
ik echter wel a.an de hand van het Ma.rxia.a.ns reproduktie
schema beknopt illustreren en zodoende enkele punten van 
de vie.rde bedenking verduidelijken. 

Stel dat de ekonomie naar een arbeidsintensievere produk
tiewijze overschakelt wa.arbij 

20 Ken 1000 a.rbeidsuren, 30 K 
5 K en 4000 a.rbeidsuren, 3000 C 

voortbrengen. Ik beschouw dus een nogal gunstig geval 
waarbij faktorsubstitu:tie zonder produktieverlies ( althans 
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van konsumptiegoederen) mogelijk is. In de reële ekonomie 
is het evenwel waarschijnlijker dat de produktiekoëfficiënten 
vast( er) zijn en bijgevolg het op brengstverlies zo groot kan 
zijn als de grootste daling van één van de prod uktiefakto
ren (in dit geval zou de opbrepgst van de konsumptiegoe
derensektor tot een derde terugvallen). Bij de uitgebreide 
reproduktie van deze ekonom.ie wordt verondersteld dat de 
konsumptiegoedèrensektor zeer sterk akkumuleert en groeit. 
Elk jaar breidt ze haa.r vast ka.pitaal met 3K uit, zodat haar 
opbrengst in minder dan twee jaar verdubbelt. Het reële 
loon moet dan evenwel lager zijn dan in de initiële situatie 
(p. 151 )15 • Blijft de uitbuitingsgra.ad konstant dan daalt het 
loon tot 0,33 (i.p.v. 0,5), blijft de winstvoet konstant, dan 
daalt het loon tot 0,4316• Dit geeft enige aanwijzingen onder 
welke omstandigheden de eerste en de derde voorwaa.rde (p. 
148) met elkaar kunnen worden verzoend in het arbeidsin-

16 Volstrekt analoog ais in het geval van de stijging van de kapitaal
produktiviteit, ks.n men berekenen dat de arbeidswa1ude van K 100 
blijft en deze van C tot 1,5 stijgt. Bij een xeëel loon van 0,5C peI uur is 
de meexwaarde te klein om de akkumulatie te onderhouden, namelijk: 
M1 = 1000 x (1 - 0, 5 x 1, 5) = 250 < 200 + 75 == ~CL + ~ Vi 
M2 == 4000 x (1 - 0,5 x 1,5) = 1000 < 300 + 1800 == 6.C2 + 6.¼. 

Ook in het geva.l van vaste technische koëffi.ciënten (zodat de pro
duktie in sektor 2 tot een derde terugvalt) zal het reële loon moeten 
dalen, opds.t de ekonomie zich ( uitgebreid) zou kunnen reproduceren. 
Dit leidt m.a.w. tot een situatie waarin én het reële loon én de tewerk
stelling daalt. 

18 De uithuitingsgraad bedraagt 100%, zodat de ekononùe in arbeids
waarden ais volgt wordt voorgesteld 
2000(Ci) + 500(½) + 500(M1) = 3000 
500(C2) + 2000(V2) + 2000(M2) == 4500 
Het reële loon bedraagt dan 500/(1000 x 1, 5) == 2000/( 4000 X 1, 5) = 
0, 33. Bij een winstvoet die ( afgerond) 0,24 hedra.agt, is de meeiwaarde 
0, 24 x P, waarvan 1/5 aan sektor 1 en 4/5 aan sektor 2 wordt toege
wezen. Het reële loon, analoog berekend, bedraagt dan 0,43. 
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tensief paradigma. 
Een neiging tot dalende kapitaalprodu.ktiviteit sinds het 

einde van de ja.ren zestig en het begin van de jaren zeven
tig wordt door ekonomisch onderzoek nit verschillende hoek 
(schoorvoetend) opgemerkt17• Cijferreeksen van de Euro
pese Commissie tonen aan dat de produktiviteit van het 
vaste kapitaal in Europa sinds 1970 gedaald is tot 1981, om 
in 1990 nog steeds onder het niveau van 1979 te blijven 18

. 

Voor zover dit samenvalt met het opnieuw optreden van 
massa.le werkloosheid ( die verklaard kan worden door een 
daling van het loonaandeel in het nationale inkomen - ten 
gevolge van de dalende kapitaalproduktiviteit - die door 
arbeidsuitstoting wordt gerealiseerd, eerder dan door een 
veralgemeende loondaling), sluit deze vijfde bedenking aan 
bij enkele empirische kenmerken van het produktiesysteem. 
Bovendien ging de uitbreiding van de tewerkstelling en de 
snelle groei en akkumulatie in de daaraan voora.fgaande pe
riode inderdaad gepaard met een hoge ( en zelfs stijgende) 
kapitaalproduktiviteit. 

Ik moet de lezer evenwel op minstens één vlak teleurstel
len: een "strategie ter verhoging van de kapitaalproduktivi
teit,, zie ik niet onmiddellijk. Ik zondig zelf tegen de aan
gehaalde voorwaarden voor een nieuw techno-ekonomisch 
paradigma en duid geen kruciale produktiefaktor a.an. lk 

17Zie o.m. FREEMAN C., CLARK J., SOETE L., Unemployment 
and Technical Innovation, Pinter Publishers, London, 1982, hoofdstuk
ken 7 en 8; MADDISON A., Growth and Slowdown in Adva,nced Ca.
pita.list Economies; Techniques of Quantitative Asseasment, Journal of 
Economie Litterature, Vol XXV, 06/1987, pp. 649-698 (voornamelijk 
655-656); MAZIER J., Les deux crises des années 1930 et des années 
1970, Revue Economique, N.2 03/1982, pp. 243-273. 

18 Zie Europea.n Economy, Supplement A, Profitability of fixed Capi
tal in the Community, April. 1991 No.4. 
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kan enkel de a.lgemene technologische voorwaarde aange
ven waaronder akkumulatie en groei socia.al batig kunnen 
zijn en het milieu-tewerkstellingsprobleem kan worden op
gelost (zonder het behoeftenbevredigingsprobleem opnieuw 
te introduceren) voor de milieutechnologie of voor de "groene 
strategie ". 

In de mate dat a.an deze technologische voorwa.a.rde voor 
batige groei en a.kkumulatie niet kan worden voldaa.n, zal de 
omvang van het ekonomisch probleem ( de hehoeftebevredi
ging) a.fhankelijk zijn van de mate waarin de konsumenten 
zich willen verrijken zoals Rudolf Boehm dit bedoelt. Toe
n.emende arbeidsintensiteit en duurzaamheid zijn bijgevolg 
tneer een nood dan een deugd. 



VOLKSHOGESCHOOL ELCKER-IK VZW -
CURSUSSEN FILOSOFIE 

Dansen in een mijnenveld - vrouw en filosofie: Waa.rom is 
de vrouw de steeds afwezige of ondergeschikte geweest in de 
geschiedenis van onze westerse filosofie? En welke vrouwe
lijke denkers la.ten ons een ander geluid horen? 
Lesgeefster: Christine Lafaille. 
4 donderdagavonden, va.n 6 mei tot/met 3 juni 1993 (20u). 

In de stroomversnelling - Kierkegaard, Schopenhauer en 
Nietzsche: drie 19de eeuwse filosofen plaatsen fundamentele 
kritiek bij het optimistische systeemdenken van hun tijd. 
De grondslag wordt gelegd voor een filosofi.sch pessimisme, 
nihilisme en existentialisme. 
Lesgever: Miel Van Campenhout. 
5 maa.ndagavonden, van 26 april tot/met 24 mei 1993 (20u). 

Postmoderne filosofen: de tijd van de grote, universele ver
halen is voorbij. Zo althans menen een aantal filosofen (Fou
cault, Derrida., ... ) die terug aanpikken bij Nietzsche ... 
Lesgevers: Miel Van Campenhout en Willy Deckers. 
5 dinsdagvoormidda.gen (9u30), vanaf 20 april 1993. 

Rudolf Boehm - 65: Moet een serieuze filosofie betrokken 
zijn op actuele problemen waarmee d.e mensheid te .kampen 
heeft - zoals de filosoof Boehm het stelt? In een reeks 
van 10 avonden proberen verschillende sprekers zich met zijn 
denken te confronteren. 
Start op donderdagavond 22 april 1993 (20u). 







---------~---------------------------------------------------------r----~----~-~~-------------~-~-




