
VERANTWOORDING

In 2008 brak een financiële crisis uit. In eerste instantie werden de banken hiervoor 
verantwoordelijk gehouden. Waren er immers geen complexe financiële producten 
ontwikkeld, financiële derivaten, waarvan niemand het juiste risico bleek te kennen 
maar waarin door menige financiële instelling wereldwijd werd geïnvesteerd omwille 
van het verwachte rendement en de flinke score van de ratingagentschappen. Ook die 
agentschappen werden dan op de korrel genomen.

Maar waren die handig verpakte kredietrisico’s niet gebaseerd op de bubbel van 
de Amerikaanse vastgoedmarkt? En was die markt niet aangestuurd door te lage 
rente die door de Amerikaanse Federal Reserve werd aangehouden? Werd bovendien 
die hele kredietpolitiek niet ingegeven door het opzet om de Amerikaanse economie 
aan te zwengelen, o.m. door de aanmoediging van het woningbezit?

En was bovenal de hele economie niet ontwricht omdat in de jaren negentig de 
financiële sector was gedereguleerd? En ook de hebzucht kwam in beeld. Had het 
hele systeem trouwens de hebzucht niet bevorderd en tot onvoorzichtigheid aange-
zet? We stellen de vragen en moeten tegelijk vaststellen dat er meerdere antwoor-
den op werden gegeven. Die antwoorden draaien allemaal in feite rond die ene vraag: 
hoe vrij mag de vrije markt zijn? Want voor alle duidelijkheid: haast niemand stelt de 
vrije markt als dusdanig in vraag. Zelfs de Chinese communisten hebben er niet echt 
een probleem mee, al is hun vrije markt meer gereguleerd dan in de meeste westerse 
landen. Volgens de verdedigers van de extreem vrije markt leidt het nastreven van 
eigenbelang – hebzucht is de overtreffende trap van eigenbelang – tot meer algemeen 
welzijn.

Regels opleggen of vrij laten: daar draait het in werkelijkheid om. Dat is overigens 
een debat dat niet enkel de economische politiek beheerst, maar evenzeer tot andere 
beleidsterreinen is doorgedrongen. Waar mag de overheid tussenkomen en waar niet 
en vanaf welke grens wordt het overheidsingrijpen gewoon maar betutteling, simpel 
uitgedrukt: wat is de rol van de staat en wat is de rol van de markt? En nog: hoe krijgen 
we zoveel mogelijk welvaart voor zoveel mogelijk aardbewoners? Welk economisch en 
politiek systeem biedt daarvoor de beste waarborgen? Dat zijn cruciale vragen, die al 
decennia aan de orde zijn.

De onzichtbare hand PROEF 2 DRUKKLAAR.indd   15 17/01/2016   16:24:16



16  V E R A N T W O O R D I N G

En daarin past de hele discussie rond liberalisering, privatisering en globalise-
ring. Het is niet de bedoeling om de volgende bladzijden die discussie volledig uit de 
doeken te doen en al evenmin om een allesomvattende oplossing aan te bieden. We 
brengen een feitenrelaas, maar voegen er wel een aantal bedenkingen aan toe om het 
debat wat aan te zwengelen.

We wilden weten hoe de Belgische economie en bedrijfswereld zich in de boven-
staande context hebben ontwikkeld. Het is van belang te onthouden dat niet elke 
verandering in het economisch landschap een gevolg is van liberalisering of globalise-
ring, al zijn dat dominante tendenzen.

We volgen ook het overheidsoptreden. Welke maatregelen werden genomen? 
Eventueel met welke gevolgen? We besteden aandacht aan de instrumenten die wer-
den ingezet om het beleid te ondersteunen en uit te voeren. En ook Europa komt aan 
bod. Het is uitgesloten de recente Belgische economische geschiedenis te schrijven 
zonder de invloed van de Europese Gemeenschap te vermelden. Europa heeft heel 
wat lijnen uitgezet waarbinnen België zich moet bewegen.

Er komen ook namen in ons verhaal. ‘Mensen maken geschiedenis’ luidt de titel 
van een boek over de Kredietbank van de hand van professor Van der Wee. Een bedrijf 
of een land wordt niet gemaakt door één of enkele individu’s. Bovendien komt geen 
enkel initiatief tot stand zonder het werk van voorgangers. ‘Een zanger is een groep’, 
zong Wannes Van de Velde. Tegelijk is duidelijk dat niet elk individu de geschiede-
nis in gelijke mate bepaalt. Het is duidelijk dat de Habsburgse keizers meer invloed 
hebben uitgeoefend op het uitzicht van Europa dan een of andere plaatselijke boeren-
gemeenschap. Het gewone volk schrijft ook geschiedenis, maar Winston Churchill 
heeft ongetwijfeld meer sporen nagelaten dan zijn butler. Daarnaast hebben weten-
schappers, uitvinders en ondernemers vaak hun stempel gedrukt. Enkel de laatste 
categorie komt samen met politici in dit werk aan bod. Met bovenstaande overwegin-
gen in het achterhoofd besteden we hier en daar extra aandacht aan sommige invloed-
rijke figuren en groepen.

We starten ons onderzoek begin jaren 1980. De reden daarvoor is duidelijk: rond 1980 
kwam de westerse wereld geleidelijk in een nieuw economisch tijdperk terecht. Na de 
crisis van de jaren 1970 kwam de deregulering opzetten, de antitrust wetgeving werd 
verzwakt en de technologische ontwikkelingen leidden tot toenemende concentratie 
van industrie en financiën(1). De USA en Groot-Brittannië gaven de aanzet. Een libe-
rale wind waaide over het economisch landschap. Ook in België werd de liberalisering 
ingezet.

Maar niets gebeurt zomaar van de ene dag op de andere. Waar nodig keren we een 
tijdje terug in de geschiedenis van voor 1980, want om het heden te verklaren is er 
altijd een historische context, er is een nog langer verleden, al hoeven we natuurlijk 
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niet terug te gaan tot het ontstaan van de aarde om de wereld van vandaag te begrij-
pen, alleszins wat de financiële en economische aspecten ervan betreft.

Anderzijds zijn er ook geen dusdanige breuken in de geschiedenis, dat een historisch 
verhaal op een bepaald moment kan aanvangen zonder iets te zeggen over wat voor-
afging. Hoe is de liberalisering kunnen doordringen tot de politieke gezagsdragers? 
Welke rol heeft de globalisering daarbij gespeeld?

En wat wordt precies bedoeld met liberalisme, neoliberalisme, globalisering en 
andere termen? Oorsprong, inhoud en verspreiding van visies op de economie leren 
ons hoe ook een land als België in een liberale richting is opgeschoven. En natuurlijk 
spelen verschuivingen in machtsverhoudingen een cruciale rol.

Een probleem waarmee we in dit verhaal geconfronteerd werden, is de chronologische 
of thematische indeling. Ook al doet het wat kunstmatig aan, de geschiedenis wordt 
meestal in periodes opgedeeld. Zoals we 1980 een verantwoord startjaar vonden, zo 
meenden we dat Europa 1992 een nieuwe fase inluidde, wat niet betekent dat de ene 
fase niet in de andere fase zou vloeien. 2008, het begin van de grote crisis, is zeker 
een kantelmoment. Maar er bestaat ook een thematische indeling, in ons geval bij-
voorbeeld de evolutie van de staalsector of van het bankwezen. Soms leek het ons 
inderdaad meer aangewezen die thematische, in dit geval sectorale aanpak boven de 
chronologische te tillen. Het is gewoon een keuze van de auteur om van de geschiede-
nis geen kipkap te maken.

De focus is wel gelegd op de financieel-economische ontwikkeling van het land, 
maar soms was het aangewezen ook sociale elementen te betrekken zonder de hele 
sociale geschiedenis, die van de sociale zekerheid of van de arbeidsreglementering te 
beschrijven.

De hele geschiedenis, die we voor het oog van de lezer uit de doeken doen, wordt met 
cijfers geïllustreerd. We moeten daarbij onmiddellijk de opmerking maken dat met 
cijfers en statistieken zeer omzichtig moet worden omgesprongen. Voormalig libe-
raal politicus Frans Grootjans had het niet hoog op met economisten en statistici. Hij 
vond het kamergeleerden, die mekaar voortdurend tegenspraken, en ook het statis-
tisch materiaal deugde volgens hem niet(2). Kleine leugens, grote leugens en statistie-
ken: het is al een oud voorbeeld van de trappen van vergelijking.

Al naargelang de bron of de berekeningsmethode treden verschillen op. Daarom 
proberen we ons te baseren op de bronnen die ons de meest betrouwbare leken: de 
Nationale Bank, de Bankcommissie (FSMA), de RVA, Eurostat, Oeso. Dan nog 
moeten we vaststellen dat niet alle mogelijke sociale, financiële of economische indi-
catoren in statistische tabellen zijn terug te vinden. Bovendien zijn sommige statis-
tieken niet altijd op dezelfde basis weergegeven of werd de klassenindeling gewijzigd. 
Het maakt het opstellen van lange reeksen vrij ingewikkeld en de herkenning van 
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evoluties wordt daardoor erg bemoeilijkt. Zeker het leggen van causale verbanden is 
niet altijd evident.

Wij hebben zeker niet gepoogd om diverse indicatoren in modellen om te zet-
ten. Modellen, die soms een voorspellingswaarde worden toegedicht, blijken vaak 
niet te kloppen omdat het gewicht van sommige indicatoren verkeerd is ingeschat, 
of sommige indicatoren over het hoofd werden gezien. Modellen kunnen nochtans 
nuttige informatie bevatten, maar de gebruikswaarde is beperkt, de houdbaarheids-
datum is vlug overschreden. Modellen gaan niet uit van een totale werkelijkheid. Ze 
bestrijken er maar een deel van. Er zijn ook ‘De Zwarte zwanen’ zoals N.N. Taleb(3) ze 
noemt, totaal onverwachte en hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Als nog nooit 
iemand een andere zwaan dan een witte heeft gezien, dan is zwaan = wit een logische 
conclusie, waar gebeurlijk hele theorieën kunnen op gebouwd worden, tot iemand 
een zwarte zwaan ontdekt. Dan valt de basis voor de theorieën onderuit. Het maakt 
modellen erg fragiel en het waarheidsgehalte is dikwijls tijdelijk of plaatsgebonden.

Economie, noch geschiedenis zijn exacte wetenschappen. De economische 
wetenschap bestudeert ‘het beheer van schaarse middelen of alle menselijke gedragin-
gen i.v.m. productie, de distributie en de consumptie van goederen en diensten’(4). In 
feite moet hier nog aan toegevoegd worden dat vertrekkende vanuit schaarste moet 
voldaan worden aan bijna onbeperkte behoeften. Dat veronderstelt het maken van 
keuzes. Het economisch beleid maakt die keuzes en die zijn zonder meer ideologisch 
gekleurd, al zijn ze gebaseerd op rekenmodellen en trendmatige vooruitzichten.

De historicus moet geen beleidskeuzes maken, maar dat maakt het historisch onder-
zoek nog niet waardevrij. ‘Geschiedenis is chaos waarin elke historicus zijn eigen orde aan-
brengt’, aldus Rolf Falter(5). Het verzamelen van feiten en cijfers is een hele klus. Een 
keuze maken uit die verzameling kan een standpunt verraden en schaadt dus aan de 
objectiviteit. De interpretatie is nog moeilijker. Er is altijd ruimte voor discussie. Er 
bestaan tal van economische theorieën en vaak zijn die doordrongen van ideologische 
standpunten of ze worden achteraf in een ideologie ingepast. Om niet één zienswijze, 
namelijk die van de auteur op te dringen, zijn in dit boek soms meerdere visies weerge-
geven, vragen opengelaten en bedenkingen geformuleerd. Het blijft altijd aan de lezer 
om zijn eigen mening te vormen, het liefst los van vooroordelen en zonder enige vorm 
van fundamentalisme.

Dat is niet eenvoudig. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen gewenste 
resultaten, vermoedens of hypothesen, feiten, meningen en ideologieën. Deze laatste 
zijn allesomvattend en kneden feiten soms om tot de gewenste resultaten te komen. 
Vaak worden meningen gevormd zonder feiten. Uiteindelijk moet het omzeilen van 
die klippen leiden tot objectiviteit.

Dat is wat ik in dit werk heb nagestreefd.
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