
Voorwoord

Voortbouwend op de inzichten die hebben geleid tot mijn vorige boek ‘Nu het gouden kalf 
verdronken is’, heb ik in het huidige boek een zoektocht ondernomen naar de waarden die 
de kapitalistische economieën schragen, mede om een beter inzicht in de kapitalistische 
mechanismen zelf te verwerven.

Vooral sedert de opkomst van het economische liberalisme vanaf de 18de eeuw zijn de 
waarden ‘hebzucht’ en ‘egoïsme’ erin geslaagd om gaandeweg een centrale plaats in het 
sociaaleconomische denken en handelen te claimen. 

Hoewel deze ‘waarden’ al van oudsher het uitzicht van de zogenaamde ‘onrechtstreekse 
ruileconomieën’ – bedoeld zijn de economieën waarin de rechtstreekse ruil van goede-
ren en diensten grotendeels is vervangen door een op geld steunend betaalverkeer – heb-
ben bepaald, is het economische liberalisme er bij uitstek in geslaagd om hiervoor ook 
een ideologische verantwoording te bieden die sedertdien het uitzicht van de wereldeco-
nomie in steeds verdere mate heeft bepaald.

Diverse kapitalistische mechanismen die op dit waardedenken zijn geënt, hebben se-
dertdien bijgedragen tot het succes van het kapitalisme als actueel allesoverheersend 
economisch systeem, waaronder het vigerende bancaire geldcreatiemechanisme, het 
kapitaalvennootschapsmodel en de financiële markten die daarop zijn geënt en de libe-
rale en later neoliberale visie dat ondernemingswinsten belangrijker zijn dan de arbeid 
leverende mens, naast minder in het oog springende mechanismen, zoals de liberale 
vrijheids- en gelijkheidsgedachte zoals deze zich vertaalt in allerhande juridische mecha-
nismen, waaronder vooral de leer van de vrije contractsluiting.

Het heeft verder tot diep in de 20ste eeuw geduurd en twee verwoestende wereldoorlo-
gen gevergd, vooraleer er werk is gemaakt van bepaalde, elementaire mechanismen die 
bepaalde correcties aan de kapitalistische praktijken hebben willen bieden. Dit zou in 
het tijdperk na Wereldoorlog II leiden tot de introductie, althans in een al bij al beperkt 
aantal landen, van het zogenaamde ‘welvaartstaatsmodel’, in wezen een verzamelbegrip 
voor door overheden geïntroduceerde mechanismen van sociaaleconomische ordening 
die de arbeid leverende mens, en bij uitbreiding zwakken en armen binnen de samen-
leving, een bepaalde bescherming beogen te bieden tegen de kapitalistische exploitatie-
mechanismen.

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is echter een nieuwe ideologie opgestaan die 
op een nog agressievere wijze dan zijn voorganger, het economische liberalisme, de we-
reldeconomie heeft willen herleiden tot één grote ‘vrije markt’. Deze ideologie is uiter-
aard het neoliberalisme, zelf ook een verzamelbegrip voor de diverse strekkingen in het 
economische denken die, samengevat, pleiten voor ‘meer (zogenaamd) vrije markt’ en 
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‘minder staat’ en zich om die reden sterk afzetten tegen de in de vorige alinea aange-
haalde mechanismen die vorm wilden geven aan een iets meer rechtvaardige maatschap-
pelijke ordening dan deze die uit de blinde toepassing van de vrijemarktwerking kan 
voortvloeien. 

De implementatie van het neoliberale gedachtegoed is sedertdien aan een onstuitbare 
opmars begonnen die het uitzicht van de wereld in steeds verdergaande mate bepaalt. 
Hierbij is sterker dan ooit in de geschiedenis de mens in de greep van de waarden van 
hebzucht en egoïsme gekomen, of, om het meteen maar in nieuwtestamentaire termen 
te stellen, van de geldduivel die aldus de status heeft bekomen van de ene god die luidens 
het economische neoliberalisme aanbidding verdient.

Ondertussen worden de wereld en zijn economie herleid tot een puinhoop, onder meer 
gekenmerkt door een bedreiging van het ecosysteem als gevolg van de oeverloze exploi-
tatie van de natuurlijke rijkdommen, een schaamteloze uitbuiting van een groot deel van 
de mensheid, een toenemende polarisering tussen rijken en armen en, in het algemeen, 
een manifest onrechtvaardige sociaaleconomische ordening. Dit vertaalt zich onder 
meer in een wereldwijd aan de gang zijnde fiscale beleidsvorming die vooral de armen 
en middenklassen viseert en de rijken relatief ongemoeid laat en gekenmerkt wordt door 
een systematische afbouw van de publieke dienstverlening van staten, alsmede van de 
door hen ingerichte mechanismen van sociale zorg in de ruime zin van het woord.

De wereld wordt er in toenemende mate één waarin alleen geld nog telt en waar alleen 
nog de rijken het voor het zeggen hebben. 

Vreemd genoeg is hiertegen al millennia geleden gewaarschuwd door vooraanstaande fi-
losofen (zoals Plato en Aristoteles) en prominente spirituele leermeesters, waaronder 
Boeddha en Jezus Christus, wier leerstelsels niettemin geen enkele impact meer lijken 
te hebben op de hedendaagse samenlevingen.

De vraag rijst of hiertegen nog iets te doen valt, en zo ja, wat, vragen waarvoor het onder-
havige boek hoopt een aanzet tot reflectie te bieden.

Gent en Brussel, 9 april 2015
Koen Byttebier


