
Voorwoord 

Sinds het losbarsten van de zware financiële crisis van 2008 heb ik geprobeerd te achter-
halen waarom de werking van het monetaire en financiële systeem periodiek resulteert 
in zware financiële crisissen, en dit reeds sinds de middeleeuwen.  Steunend op mijn 
inzichten in de werking van het monetaire en financiële bestel die ik sinds mijn aanstel-
ling aan de Vrije Universiteit Brussel, ondertussen twintig jaar geleden, heb opgebouwd, 
ben ik steeds meer tot de conclusie gekomen dat veel van de financiële problemen die de 
wereldeconomie in hun greep houden, te wijten zijn aan de keuze voor de waarden die 
ten grondslag liggen aan de sociaaleconomische ordening. 

De herleving van de handel in de middeleeuwen, die door de val van het West-Ro-
meinse rijk in de West-Europese gebieden in grote mate tot stilstand was gebracht, ging 
gepaard met een historische keuze voor een almaar centraler stellen van egoïsme en 
hebzucht als drijfveren voor het menselijk handelen, vooral op sociaaleconomisch vlak.  
Deze initieel vooral in de praktijk gemaakte waardekeuze zou gaandeweg resulteren in 
een uitgewerkt economisch leerstelsel, namelijk het economisch liberalisme. In de twin-
tigste eeuw is een aantal pogingen ondernomen om alternatieven of correctiemethodes 
te bieden voor de kapitalistische samenleving die uit dat liberale denken gevormd werd. 
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft het economisch neoliberalisme 
hiertegen echter heftig weerwerk geboden. Het heeft aan de sociaaleconomische orde-
ning van de samenleving, zowel op theoretisch vlak als in de praktijk, terug een invulling 
gegeven waarbij gaandeweg alle denkbare waarden en bekommernissen resoluut ge-
slachtofferd zijn aan de opvatting dat egoïsme en hebzucht de enige sociaaleconomische 
ordenende beginselen dienen te zijn. Deze waardekeuze, die door het neoliberalisme 
wordt gemaakt, is volgens mijn onderzoek een van de hoofdoorzaaken van de talrijke 
financiële en economische probleemsituaties die zich de voorbije periode op dermate 
schrijnende wijze hebben gemanifesteerd. 

Dit inzicht leidt noodzakelijkerwijze tot de vraag naar een mogelijk alternatief voor het 
alles overheersende neoliberale gedachtegoed en de manifest onrechtvaardige samen-
leving die hieruit voorspruit. In het voorliggende boek heb ik een (bescheiden) aanzet 
willen uitwerken om deze vraag te beantwoorden althans wat betreft het monetaire en 
financiële domein.

Ik ben zelf opgegroeid in een relatief arm arbeidersgezin, in het rurale Zuid-West-
Vlaanderen van de jaren 1970 en 1980. Veel van de nadelige gevolgen van de kapitalis-
tische economie die in dit boek aan bod komen, heb ik hierdoor aan den lijve kunnen 
ondervinden. 

Mijn ouders leefden zeer spaarzaam en voorzichtig. Zelden heb ik hen erop kunnen 
betrappen dat zij zichzelf trakteerden op enige luxe-uitgave. Hierdoor zijn zij er ten koste 
van grote persoonlijke opofferingen in geslaagd mij een universitaire opleiding te la-
ten volgen1, waarvoor ik hen bijzonder erkentelijk ben. Mijn beide oudere zussen heb-
ben niet dezelfde kans gekregen: reeds in hun prille tienerjaren moesten zij, voor een 
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belachelijk laag loon, aan de slag als textielarbeidsters bij lokale textielbaronnen die zelf 
in grote luxe baadden. 

De contrasten op het vlak van de geboden kansen tussen de armere arbeidersklasse en 
de rijkere klassen heb ik zodoende reeds vanaf mijn prille jeugd aan den lijve kunnen 
ervaren. Helaas moet ik vandaag vast stellen dat de samenleving op dit vlak amper voor-
uitgang, maar eerder achteruitgang heeft geboekt.

Wie daaraan zou twijfelen, dient minstens te beseffen dat volgens een recent OESO-
rapport (2014) van een werkelijke democratisering van het hoger en meer bepaald het 
universitaire onderwijs in Vlaanderen nauwelijks tot geen sprake is. Nog geen 6 procent 
van de studentenpopulatie binnen het hoger en universitair onderwijs is afkomstig uit 
de lagere sociale klassen, die verhoudingsgewijs nochtans een veel groter aandeel van de 
totale bevolking uitmaken (zie verderop, het kaderstuk ‘De impact van de afkalving van de 
overheidsfinanciering op het Vlaamse, academische weefsel’).

Toen ik het voorwoord las van Winnie Byanyima (Executive Director van Oxfam) bij de 
Oxfam-studie ‘Even it up’, die verder in dit boek veelvuldig wordt aangehaald, kon ik niet 
anders dan reflecteren over het verschil in kansen dat ik in mijn eigen jeugd heb ervaren. 
Net als collega Jan Blommaert2 vraag ik mij af of ik überhaupt, gezien mijn afkomst, in 
de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door een steeds toenemende polarisering 
in de sociaaleconomische verhoudingen, nog wel de kans zou hebben gekregen om een 
hogere studie te volgen, zeker nu het Vlaamse onderwijsbeleid faalt om een werkelijke 
democratisering van het hoger onderwijs te bewerkstelligen (zoals door de OESO onder-
tussen aangetoond). 

Toch kan ik me er zelfs geen begin van voorstelling van maken hoe een dergelijk ver-
schil in kansen zich vertaalt in bijvoorbeeld de Afrikaanse context, waar kinderen die 
zelfs maar het geluk hebben om gewoonweg naar school te kunnen, blootsvoets en in de 
brandende zon, kilometers te voet moeten afleggen om die school te bereiken. 

Aan neoliberale theoretische modellen zoals het leerstuk van de ‘voluntary association’ 
hebben dergelijke kinderen die tot slavenarbeid gedwongen zijn geen enkele boodschap. 
Het getuigt dan ook van een onbegrijpelijk koud cynisme wanneer een auteur als Ayn 
Rand durft voor te houden dat kinderslavernij niet te wijten is aan de krachten van het 
kapitalisme of de vrije markt, maar aan de ouders die hun kinderen daartoe verplichten. 

Ook de leer van de ‘survival of the fittest’ (althans in zijn neoliberaal opgevatte betekenis, 
niet in de werkelijke betekenis die Charles Darwin aan het begrip had gegeven) houdt 
geen enkele steek in een samenleving waarin een dermate grote kansongelijkheid heerst. 
Het laatst vermelde leerstelsel zou heel misschien nog enigszins iets te betekenen kun-
nen hebben in een Platoons samenlevingsmodel waar alle kinderen van bij de geboorte 
weggehaald worden bij de ouders (en er tevens nooit DNA-testen gevoerd worden om 
naar iemands afstamming te peilen), om op latere leeftijd op een carrièrepad gestuurd 
te worden louter op grond van hun vaardigheden en verdiensten, en niet omwille van 
de connecties van een verwant of andere. Echter, dan nog zou een dergelijk model geen 
volledig gelijke kansen bieden in het besef dat eenieders talenten verschillend zijn. Het 
is dan ook zeer de vraag of een grotere gelukswaarde te verwachten valt een dergelijk 
Platoons samenlevingsmodel. 

Tot slot kan ook de idee van de ‘invisible hand’ even resoluut naar de sfeer der mytho-
logie worden verwezen waar ze thuishoort, zeker wanneer deze idee toegepast wordt op 
de mechanismen van geldcreatie en -circulatie (temeer daar zelfs een auteur als Stiglitz 
stelt dat de leer van Adam Smith uitgaat van een mythisch wereldbeeld).
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Wie het (neo)liberale ideeëngoed terdege bestudeert en bereid is om de concrete gevol-
gen van de toepassing ervan op zijn leefwereld in te zien, kan alleen maar tot de vaststel-
ling komen hoe zeer dat ideeëngoed tegengesteld is aan alles waarvoor, minstens sinds 
de eeuw der Verlichting, maatschappijordenende mechanismen  – zoals recht en religie, 
maar evenzeer filosofie en ethiek – staan (die immers vooral proberen een grotere recht-
vaardigheid in de intermenselijke verhoudingen tot stand te brengen). 

Vooral het ongebreidelde egoïsme dat het neoliberale denken propageert, heeft alleen 
maar vorm gegeven aan een manifest onrechtvaardige wereld die fungeert volgens de 
wet van de jungle en in toenemende mate geldt als ‘een oorlog van allen tegen allen’3. De 
recente uitholling, als gevolg van liberalisering en deregulering, van de in een iets verder 
verleden vooral in een aantal westerse landen opgebouwde systemen die pogen om een 
grotere rechtvaardigheid tot stand te brengen, vormt hiervan slechts één (weze het uiter-
mate onrustwekkende) resultante. 

Het recente onderzoek indachtig dat verderop in dit boek aangehaald wordt,  en dat heeft 
gewezen op de wereldwijd almaar breder en dieper wordende kloven tussen arm en rijk, 
is deze onrechtvaardigheid er zelfs één in de meest klassiek Aristoteliaanse betekenis 
van een wereld, waar de ene groep van mensen ‘veel te veel’ van wat goed is naar zich 
heeft toegetrokken en daardoor, voor andere mensen, ‘veel te weinig’ van wat goed is, 
heeft overgelaten (maar ook: waar de ene groep van mensen teveel van wat slecht is, dient 
te ervaren, en de andere groep zo goed als niks van wat slecht is, dient te ondergaan). 

Het is, in elk geval wat mijzelf betreft, stilaan meer dan genoeg geweest.
Ik troost mij met de gedachte dat ik met mijn oproep tot een fundamentele bezin-

ning omtrent de keuze van de uitgangpremissen die aan de economie (met inbegrip van 
haar financiën) ten grondslag horen te liggen,verkeer in het uitstekende gezelschap van 
historische figuren als Plato, Aristoteles, Boeddha, Jezus Christus en Franciscus 
van Assisi, maar ook, naast vele andere hedendaagse collega-academici, van relatief he-
dendaagse economen als Keynes, Galbraith, Stiglitz, Sachs en recent Piketty, of van 
een rebels moraalfilosoof als Jaap Kruithof, dan wel een fijnzinnig filosoof als Levinas. 

Behalve bij werknemers- en non profit-organisaties, leeft de bekommernis om de desas-
treuze impact van het neoliberale gedachtegoed op de rest van de samenleving inderdaad  
vooral nog zeer sterk bij academici en wetenschappers, die echter daardoor vaak dienen 
af te rekenen met een felle tegenkanting van auteurs (en beleidsmensen) uit neoliberale 
hoek die hen, in een poging om de waarachtigheid van hun boodschappen en inzich-
ten te ondermijnen, in de VSA stigmatiseren als zogenaamde ‘liberals’4 en in een aantal 
West-Europese landen als (te) ‘naïef links’ of (te) ‘progressief’.5

Wat de lezers betreft die met ‘de zeis van de kritiek’ klaar zouden staan, kijk ik alvast 
met open geest uit naar hun eigen constructieve voorstellen om de mensheid en haar 
leefwereld onder de puinhopen van eeuwen ongebreideld kapitalisme vandaan te halen.

Gent/Brussel, 18 december 2014
Koen Byttebier


