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WOORD VOORAF 

Omtrent de roilieucrisis wordt nu wel veel geklaagd , 
geschreven, geredetwist, gedecreteerd, maar reeds 
doet men alsof de fundamentele inzichten over de 
vraag wat de oorzaken zijn en welke de te nemen maat
regelen, al verworven zijn. Het gevaar bestaat dat 
die zogezegde inzichten niet veel meer zijn dan pas
klare ideetjes die zich bijna onwrikbaar hebben vast
gezet en dat ze juist hinderpalen vormen voor een 
goed begrip en een efficiënt beleid . 

Rudolf Boehm vindt dat ten onrechte bijna altijd 
vooropgesteld wordt dat de zogenoemde 'ongebreidelde 
groei ' oorzaak is van de milieucrisis en dat dus ook 
de oproepen tot soberheid naast de kwestie zijn. In 
deel I zijn 3 teksten van hem samengebracht waarin 
hij zijn stelli ng toelicht dat niet de groei maar 
wel de 'technologische produktiewijze' verantwoorde
lijk is voor de milieuproblemen. De eerste twee van 
die teksten hebben we voorgelegd aan filosofen, eco
nomen, politiekers die zelf al blijk hebben gegeven 
van hun bezorgdheid over de milieucrisis en in dat 
verband verantwoorde stellingnamen hebben verdedigd . 
Sommigen waren bereid te reageren. Run antwoorden 
zijn bijeengebracht in deel II . In een derde deel
tje zijn 2 teksten ondergebracht waarin vroegere (nu 
al vergeten) beschouwingen van Adam Smith en van kri
tisch i ngestelde economen worden opgediept die nu 
heersende opvattingen over rijkdom reeds in vraag 
stellen. Aan het einde staat dan nog een besluit 
van Rudolf Boehm. 

Hier volgen nog enkele gegevens over de auteurs : 

Rudolf Boehm: filosoof, binnenkort verschijnt van 
hem 'Fenomenologie en sensibiliteit' (als afzon
derlijke uitgave van Kritiek). 

Boudewijn Bouckaert : hoogleraar aan de rechtsfacul-
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teit van de univ . Gent, hij onderzoekt vol . de 
economische implicaties van rechtsbepalingen . 

Willy Coolsaet : filosoof , auteur van o .a. 'Mens en 
arbeid ' en ' Naar een oplossing voor het verkeers
probleem', 

Wilfried De Vlieghere : parlementslid voor AGALEV, 
auteur van 'De aarde bewaren' . 

Ludo Dierickx : ~enator voor AGALEV , zijn laatste 
boek is 'De groene i dee en de rijkdom van mens en 
natie ' , 

Johan Malcorps : politiek secretaris van AGALEV. 
Ullrich Melle : filosoof en milieu- activist . 
Johan Moyaert:filosoof , mede-redacteur van 'Kritiek'. 
Robert Stallaerts : wetenschappelijk medewerker aan 

het project 'Economie en ethiek ' van het centru.m 
voor ethiek aan de UFSIA . 

Aviel Verbruggen: milieu- econoom , voorzitter van de 
Vlaamse milieuraad, auteur van ' Het geluk voorbij . 
Een milieu-economisch essay ' . 

Etienne Vermeersch ; filosoof , auteur van o.a. !De 
ogen van de panda, Een milieu-filosofisch essay ' . 

Raf Willems : milieu- j ournalist, mede- r edacteur van 
de ' Rode Vaan ' en 'Qwan 1

, mede- auteur van ' Milieu
maf fia in Vlaanderen ' • 



I 

STELLING 





7 

GROEI OF GEEN GROEI 

Rudolf Boehm 

Onverstoord b lijven de konse r vatieve bele i dsmensen 
in ongeveer a l l e landen ter wereld mikken op een aan
houdende f!i'Oei van het bruto nationaal produkt (bnp) 
van elk van di e laoden; d .w. z., op een jaarlijkse 
t oename v;in de som van al le voortgebracl1te goede ren 
en diensten, opgeteld i n prij zen . ·Even onversaagd 
beschouwt onder tus s en bijna iedereen net deze g~oe i 
a ls de voornaamste oorzaak voor onze toenemende mi 
lieuproblemen . 

De vraag of aa nhoudeude groe i als ekonomiscb streef
doel verrechtvaardigd is, tvil ik even ui t s telle-n . Qe_ 
de eerste plaats wil ik veeleer aantonen dat rnèn hoe 
dan ook de groei ten onr echte als de voornaamste oor
zaak aanz1et van onze mil:i.euproblemen .- Er is een -
ekonomische groeidenkbaar d i e geen , or weini g , mi-
l ieu,eroblemen veroorzaakt; en zwar e mlTieu-probl~e_? 
kunnen zi ch voordoen, e~ doen zich in feite voor , ook 
:1.ondeP ekonomische groei . Ni et Je grrei' ·s v.:œant::::
"5101Y.leU,ik vooP om;e m{fieuprobl...,·men, maar onz e t i3ah
n, .. lot;ùx~he p1•oduk. t iew1·dze . De g1•oe'i, · kan enkel de op
hoping van onze milïeuproblemen· ,Je1''Snl:- l Z.cn , maar ook 
dit enkel voorzover hij steunt en blijft steuqen op 
onze technologische produktiewijze . 

Deze technologi sche produktiewijze steunt ~p haar 
heurt op een grootschal i g gebruik en verbruik van 
niet hP-rnieu1,.1bare (minerale en fossielé) r>ond- en 
bl'an s toffen waarvan de voor r.aden op deze aarde e i n
dig zijn. Deze e i ndige voorraden geFaken steeds 
mee r uitgeput indien ze jaar in jaar uit in even 
g2'ote omvang worden aangesproken, -zelfs indien die 
oiiivang n--:Z.e t j aarlijks gr oei t , en zelfs a l s die .omvang 
enigszins vermi nder t. Zo 1n ver minder ing (een 'nega 
tieve groei')kan de ui tput ting van bedoelde grond
stof f en enkel ietwat ui ts t e i ten , zoals een pos i tieve 
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groe i die uitputting uitcr aard 1Jersneit , maar toch 
nie t op de eers t e plaa,ts ve1?oor:mu.kt . Evenzo moet 
een aanhoudend hoog j aari i jks verbruik van minera l e 
gr ondstoffen en voo t namel i jk f ossiele brandstoffen 
voor een toenemende opstape ling van schadeZi j ke sto f
f en in ons leefmilieu zorgen, zelfs indi en de jaar
lijkse omvang van di t verbruik niat groeit , en zelfs 
indien die ornvang in zekcre mate zou afnemen . Al di t 
geldt over i gens niet enke l ·voor onze p1•od11.ktiewi jze 
maar evenzeer voor onze lavensu.iij:w voorzover we e r 
bij gebruik maken van de p:i0odukten. van <leze produk
tiewijze : b .v . auto ' s, huishoudtocstellen, kunsts t of
fen enz . Ook bij het gebruik van al dergeli jke pro
duk t en worden deels veel niet hernieuwbare brandstof
fen opgebr u ikt (b,v. benz ine en elektriciteit, voort
komend uit klassieke of kernccntrales), en wordt voor 
een ander deel veel ni et of moeilijk a fbreekbare a f 
val opgestapeld· (kernafval , plastics, kunstvezels 
enz . ). Oak dit is scha<lelijk genoeg als het j aar in 
jaar uit in even grote omvanp. voortgaat en wordt en
kel Veï~e ï 1ge1~d door positieve ~n ve r>z.acht door nega
tieve groei, maar veroorzaakt n i e t door de .gr oei maar 
door het gebruikmaken van de p·rodukten van onze tech
nologische pr oduktiewi jze . ' Milieuvri endel i j ke' pro
dukten li j kt zo'n produkti ewijze nauwelijks te kunnen 
voor t brengen , zomin a l s de · produktie ervan -op een 'mi
lieuvriendelijke' ' mani er zou kunnen pl aatsvinden, 

O~~kf:':.!.d .. is absoluut ee12._E]l'Oei van het_bQQ. _ge~baar 
die ons leefmilieu niet in het gedran~ rengt, nl . 
als di e groei zou voortkomen ui t een ehoZog·ische _pro
duktiewijze die i n wezen s t eunt· op herttieuwbare, voor
namelijk biologische (o~gani sche behalve fossiele ) 
grand- en zelfs brandstoffen, afkomstig van planten 
(b.v. graa n , olie, katoen, haut) en dieren (ve tten, 
vellen, wol, natuurlijke meststof f en enz.); u i teinde
l ijk gebaseerd op zonne-energie. Zo'n produktiewijze 
is ook uie t enkel denkbaar, ze heeft reeds gedurende 
duizende j aren (in het zogenaamd voorindustrieel tijd-
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perk) een alles overheersende rol gespeeld. Als men 
beweert dat ' w~ niet kunnen terugkeren' naar zo'n 
ekolog ische produkt iewijze , dan zegt men in fe ite <lat 
we ~et onze t echnische vernuft aan het einde zouden 
~_ij ~ . - Het vervuil end karakter van onze huidige iand
bo uwmethodes i s weerom te wi jten aan he t feit da t ook 
hier onze technologische (mechanische, of beter gezegd 
gemotori seer de, en scheikundige) produkt iewijze haar 
i ntredP. heeft genomen . Wel iswaar brengt b.v . de ver
branding van hout eveneens een uitstoot van co2 me t 
z ich mede ; t och werd inmiddels erop gewezen dat di t 
ne t door groo tschalige bosbouw (groei !) zou kunnen 
geneutraliseerd worden , omdat bomen CO? heropnemen 
en omzet ten in zuurs tof . ~ 

Overigens, velen die de ' groei' verantwoordel ijk stel
len voor onze rnilieuprobl emen , houden e r een nogal 
na ïef idee van op na dat nauwe lijks enig verband houdt 
met wat door de ekonomisten gedefinieerd word t als 
'groei'. Blijkbaa r denken ze b . v . aan het ' groeiend ' 
aanta l auto's op onze wegen (en ze hal en zelf s de 
' groeiende ' wereldbevolking aan waar de ekonomische 
term geen enkel uits taans mee heeft) . Ze hebben een 
1 groe iende ' ophoping van al lerlei soorten goederen 
voor ogen, voornarnel ijk van zogenaarnde konsurnptiegoe
deren , Maar een 'groei' ( in de ekonomische betekenis 
van de t errn) b.v. van de produktie de~e~dan 
o_o_k J:i_~t ve~ruik van grond- en brands t;_9J f_e)}, __ i:,.~~)1.gt 
op zich geen enkele ' opstapeling ' me t zich mede (be
halve dàn van afvals t offen), maar enkel afbraak, e n 
een Vel"mùid.,rùi<J van de eindige voorradènervan . Ook 
door een 'groei' van de landbouwproduktie stapelt 
zich helemaal niets op, want he t produkt wo rd t (afge
zien van het gebeurlijk aanleggen van voorraden) ge
woon opgei ten. Ni euwe fabrieken en machinerie te l l en 
mede voo r de ekonomische groei (van het bnp) zelfs 
wanneer ze uitsluitend dienen voor de vervanging van 
oudere fabr ieken en machiner ie (enkel bij de bereke
ning van het netto na tionaa l produkt, het nnp, word t 
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machinerie die enkel voor de vervanging van versleten 
of voorbijgestreefde machinerie <lient, niet mede in 
aanmerking genomen) . Een ekonomische groe i kan dus 
betekenen dat de totale omvang van de bestaande en 
gebruikte machinerie geenszins toeneemt, maar eventu
eel zelfs afneemt. (B.v. zijn er nog maâr 12 bedrij
ven die boilers maken in de EG , en 6 in de VS; li EG
bedrijven die telefooncentrales produceren, en 4 in 
de VS; 16 lokomot iefproducenten in de EG, en slechts 
2 in de VS ; cijfers weergegeven door M.A.G. Van Meer
haeghe in 'De Standaard' van 4 mei.) Op het vlak van 
de zogenaamde langdurige konsumptiegoederen, b.v. 
auto's, zal de ekonomische groei zeker meer bijkomen
de eenheden inhouden dan vervanging van oudere toe
stellen. Nochtans zou ook op dit vlak sprake zijn 
van ekonomische groei wanneer b.v. elk jaar meer au
to's zouden geproduceerd worden dan in het jaar te
voren, zelfs indien ai de nieuw geproduceerde auto's 
enkel voor de vervanging van oudere rijtuigen zouden 
dienen en bijgevolg het totaal aantal auto's op onze 
wegen daardoor niet zou aangroeien. Omgekeerd zou 
het totaa l aanta l auto's op onze wegen kunnen aan
groeien zelfs ind ien het aantal nieuw geproduceerde 
auto's jaar in jaar uit zou afnemen , wanneer de 
vroeger in gebr uik genornen auto's een zeer veel ian
gePe ievensduur zouden hebben. Het totaal aantal 
auto's zou blijven toenemen, hoewel in afnemende ma
te . 

Kortom, nog eens gezegd: er is dus een ekonomische 
groei mogelijk zonder schadelijke gevolgen voor ans 
leefmilieu; en schadelijke gevolgen voor ons leefmi
lieu kunnen zich voordo en, en doen zich voor, zonder 
groei.(*) Verantwoordelijk voor onze milieuproblemen 
is niet de groei 'als dusdanig'' maar onze technolo
gische produktiewijze. Ik noem onze moderne produk
tiewijze een 'technologische', in aanleuning bij de 
volgende vroeger gebruikelijke omschrijvingen van 
'techniek' en 'technologie' : techniek is de kennis 
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van geschikte midde len om een (tevoren) bepaald doel 
te bereiken, technologie de kennis van mogelijke aan
wendingen van gegeven middelen. Techniek zowel als 
technologie spelen een onmisbare rol bij elke pro
duktiewijze. Maar door een 'technologische produk
tiewijze' word t de t eahniek volledig ondergeschikt 
gemaakt aan een eigenlijk doel loze technologie . Het 
is waar dat ook zo' n technologi sche produktiewij z;-· · 
e~ -bcpaald doel achtervolgt, maar het ; s eeri no.gal 
abst1>akt doel : nl. de bevorderingv-an de- p_roduktivi
teit, d .w.z. een ontlasting van de menselijke arbeids-
krac.ht ten koste van een toe.nemende meert,~_1_!!stJ: .. I!g ___ e_Il, 
u i teindel ij k, overhe ZC!-s~~?1:g_...!:!_an .i!~ _13!!-.!1!:!:~.!'-~~g_!!t. 
Inmiddels is ongeveer iedereen begaan met on·ze veront
rustende en r eeds erg voe lbare rnilieuproblemen, en is 
iedereen het ermee eens dater hoogdringend ' iets aan 
moet gedaan worden'. Maar men zal er niets van in 
huis brengen als men nie t in staat is te begrijpen 
?ilaa:mcm die milieuproblemen eigenlijk te wijten zijn, 
en zich gewoon blijft vastklampen aan onbewezen en 
zelfs ondoordachte sc.huldtoewijzingen, zoals aan de 
'groei'. 

Sommige lezers zullen zich niettemin blijven afvragen 
welk verschil het dan eigenlijk zou ui tmaken of men 
nu onze milieurampen toeschrijft aan een ongebreidelde 
groei of aan onze technologische produktiewijze . Wel
~ in het eerstu eval zou men die rampen~entueel 
no~unnen voorkomen door b.v. allerlei soorten hef
fingen op te leggen op milieuonvriendelijk~roduktie
wiTzen en produkt en (waarmede ongetwij f eld ook de 
' g·roei' zou afgeremd worden). Der gelijke maatregelen 
moeten ec11ter volstrekt onwerkzaam blijven indien onze 
t echnoloaisahe p2.,oduk..J?.·ie1,n:jz-e a.l s dusda;zig_ milieuon
vr•iende U dk is en zelf s nauwelijks enig milieuvriende
lijk produkï:"'"kan voortbrengen. 

Uiteindelijk va l t nu ook enig licht op de aanvanke l ijk 
uitgeste lde vraag naar zin of onzin van aanhoudende 
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groei als ekonomisch streefdoel. Die doelstelling is 
inderdaad te verwerpen, ·maar enkel omdat of, beter 
gezegd, voor•zover ze de gretige aanvaarding en bevor
dering van een technologisahe produktiewijze in de 
hand werkt. Toch volstaat het niet een einde te stel
len aan elke ekonomische groei (water enkel voor kan 
dienen de ergste rampen nog even uit te stellen, ter
wijl het tegelijk voor bijkomende problemen zal zor
gen, b.v. op het vlak van de voedselproduktie) : we 
rnoeten ons tegen de technologische produktiewijze 
zelf keren (met of zonder groei !) als we 'de aarde 
bewaren' willen. 

(*) Tot de popularisering van de veronderstelling dat 
de 'groei' verantwoordelijk is voor onze milieuproble
men heeft ongetwijfeld vooral het eerste 'Rapport van 
de Club van Rome ; de grenzen aan de groei' van 1972 
bijgedragen. Ondertussen heeft vreemd genoeg niemand 
opgemerkt (blijkbaar zelfs de auteurs niet) dat ook 
dit rapport tot de konklus:ie ]<omt dAt norh PPn 15top

zetting van de bevolkingsaangroei noch een einde aan 
de groei van de industriële produktie noch een kombi
natie van allebei kunnen volstaan om onze milieupro
blemen op te lossen. 

* 

* * 
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DE GROEI VAN DE CLUB VAN RONE 

Rudolf Boehm 

De boeken die in de l oop van de laatste paar jaren in 
Vlaanderen verschenen zijn over de zogenaamde mil ieu
problematiek bevatten ongetwij fe ld origine le en inte
ressante bijdragen tot de studie en een beter begrip 
van dit vraagstuk : ' Het ecologistisch manifest ' van 
Patrick Florizoone, Ant werpen 1989; 'De ogen van de 
panda. Een mil ieufilos.ofisch essay' van Etienne Ver
meersch, Antwerpen 1989; 'De aarde bewaren ' van Wil
fried De Vlieghere, Antwerpen 1990 ; en 'Het geluk 
voorbij. Een milieu-economisch essay' van Aviel Ver
bruggen, Antwerpen 1991. Noch tans brengen zij op één 
cruciaal punt, wellicht met ui tzondering voor het 
'Manifest ' van Patrick Florizoone, niets_nieuwr. __ : ze 
blijven vasthouden aan de sinds lang in d~Qpul aire 
overtuiging geves tigde vooronderstell ing dat_de 
hoofdverantwoordelijke voor onze toenemende milieu
probÏemen te zoeken is in- (de eko~o~iscÎ~e- p9Jiti_;k 
varÏ)een 'ongebreideldê g1~oê{ï. Zoa ls bekend werd 
ar-ë··,:r-e ronderste lling voor het eerst ruim gepopulari
zeerd door het eerste ' Rapport van de Club van Rome', 
van 1972 , over ' De grenzen aan de groe i ' (nog in het
zelfde jaar verschenen in Nederlandse vertaling al s 
'Aula 500 ', Utrecht-Antwerpen). Maar niet enkel 
dat : in feite stelt dit eerste 'Rapport van de Club 
van Rome ' nog steeds het enige (vermeende) bewijs 
voor waarop men zich, voor die vooronderstelling , zou 
kunnen beroepen. 

Ondertussen heef t zich bli jkbaa r min of meer i edereen 
die stelling, als de ' conclusie ' van bedoeld r apport, 
eigen gemaakt, zonder nog terug te komen op de ~eJene
r'ingen waarop die conclusie berustte; en bijgevol g , 
zonder nog terug te komen op de vraag of die redene
r1ngen wePke lijk tot die concl us ie hebben geleid of 
konden of moesten leiden . En net op dit punt ben ik-
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zelf tot de volgende merkwaardige vaststelling geko
men: weliswaar wordt reeds in de lnleiding van het 
'Rapport' het volgende aangekondigd als de voornaamste 
conclusie van het navolgend onderzoek: 'Als de huidi
ge groeitrends in de wereldbevolking, industrialisatie, 
vervuiling, voedselproduktie en uitputting van de na
tuurlijke hulpbronnen onveranderd doorzetten, zullen 
de grenzen aan de groei op deze planeet binnen de ko
mende honderd jaar bereikt worden' (p. 27-28; dit was 
dus dertig jaar geleden voorspeld). Feit is echter 
dat het navolgend onderzoek geenszins tot die conclu
sie leidt. Het 'Rapport' werkt met een aantal 'wereld
modellen' (beter: ontwikkelingsmodellen) op basis van 
gevarieerde vooronderstellingen. 'Figuur 44' toont 
een 'Wereldmodel met een constante bevo lb:ng' , d. w. z. 
gebaseerd op de veronderstelling 'dat de bevolking na 
1975 constant wordt gehou<len door de geboorten- en 
sterftecijfers gelijk te stellen' (p. 168; mijn onder
lijning). Dit leidt niettemin 'tot een plotselinge 
ineenstorting van het industriële systeem' (ibid.; 
mijn onderlijning). 'Figuur 45' geeft een 'Wereldmo
del met een gestabiliseerde bevolking en een gestabi
Zizeerd kapitaal 1

, d.w.z. gebaseerd op de voorwaarde 
dat ook een 'beperking van de kapitaalgroei, door de 
eis dat de investeringen gelijk moeten zijn aan de af
schrijvingen' wordt aangenomen. Volgens het 'Rapport' 
zelf lost echter ook dit het probleem niet op, 'omdat 
geen rekening wordt gehouden met grondstofbesparende 

7 technologieën' (p. 170; mijn onderlijningen). Dus: 
noch de stopzetting van de groei van de wereldbevol
king, noch een stopzetting van de groei van de inves
teringen (en de daaruit voortvloeiende groei van de 
industriële produktie), noch een combinatie van alle
bei kunnen een oplossing bieden voor de wereldproble
men ! 

Om te komen tot 'een systeem ••. met redelijk hoge 
waarden voor de industriële produktie per hoofd en 
stabiliteit op lange termijn' (p. 169; mijn onderlij-
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ning) zouden veeleer, nààst de stabilizering van be
volking en investeringen (nu vermeld als voorwaarde 
'l.', p. 169), ook nog de volgende zes 'beleidslijnen' 
('technological policies' in de Engelse tekst) moeten 
aangehouden worden : 

2. een herleiding tot fén vierde (in verhouding tot 
1970) van het grondstoffenverbruik per eenheid van de 
industriële produktie; 
3. een verplaatsing van de bclangstelling van 'rnate
riële goederen' naar 'diensten zoals onderwijs en ge
zondheidszorg'; 
4. een herleiding tot één vierde (in verhouding tot 
1970) van de vervuiling per eenheid van de industriële 
en landbouwproduktie; 
5. een aanzienlijke verhoging. van de voedselproduktie; 
6. een aanzienlijke beperking van de mechanische (en 
scheikundige) landbouwmethodes; 
7. een aanzienlijke vermindering van het tempo waar
rnede industriile uitrustingen worden vervangen en ver
nieuwd (p. 169/171). 

Slechts in het geval dat ook deze zes bijkomende voor
waarden worden ingevuld, kan men komen tot het 'Sta
biel wereldmodel 1 1 zoals voorgesteld in 'Figuur 46' 
(p. 172; mijn onderlijning). Zelfs omgekeerd : als 
deze zes 'beleidslijnen 1 zouden aangehouden worden, 
zou dit nog steeds tot het vergelijkbaar 'Stabiel we
reldmodel II' kunnen leiden zoals voorgesteld in 'Fi
guur 47' (p. 174), o6k wanneer de voorwaarde '1.' (nl. 
stopzetting van de groei van bevolking en investerin
gen) enigszins zou afgezwakt worden (zie p. 173 !) . 

.> Met andere woorden : het 'Rapport van de Club van Rome 1 

zeZ.f komt in werkelijkheid tot de concZ.usie (want nà 
de twee vermelde 1 stabiele wereldmodellen' komt er 
niet veel meer) dat een stopzetting van de bevolkings
en industriële groei maar weinig uithaalt zonder bij
komende andere maatregelen, terwijl deze laatsten wel-
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licht evenveel zouden bewerkstelligen zelfs wanneer 
bedoelde twee gPoei-processen niet volledig zouden 
stopgezet worden. 

luit de nodig geachte 'beleidslijnen 1 blijkt bovendien 
ook nog wat de eigenlijke •touten• zijn van onze te
genwoordige technologische produktiewijze : 

1. De industriële produktie verbruikt teveel onver
vangbare grondstoffen (waaronder brandstoffen, ener
gie) en brengt teveel vervuiling met zich mede per 
produkteenheid (viermaal meer dan het aanvaardbare). 
2. De produktieruiddelen worden veel te vlug buiten 
gebruik gesteld en door nieuwe vervangen. 
3. De landbouw werkt op zijn heurt teveel met 1.n
dustriële produktiemethodes (met de bijhoiende gevol
gen van vervuiling en uitputting van de bodem) en 
brengt toch van ver niet voldoende voedsel voort -

L!n al dit onafhankelijk van elk groei-pePspeatief ! 

Tenslotte valt bij al dit ook nog het volgende op te 
merken. Het eerste •Rapport van de Club van Rome• be
landt, ongewild en blijkbaar zelfs zonder dat de au
teurs het hebben opgemerkt, bij de aangeduide conclu
sie, spijts enkele uitgangspunten die de door hen (ten 
onrechte) aangekondigde conclusie eigenlijk hadden 
moeten begunstigen; nl. : 

l. Het •Rapport' is gebaseerd op de studie, in een 
groei-perspectief, van een vijftal •belangrijke trends' 
(p. 25) of •elementen' (p. 29), waarvan enkel twee 
- voedselproduktie en industrialisatie - rechtsstreeks 
sorteren onder het gangbaPe beg~ip van 'economisohe 
gPoei' (de jaarlijkse toename van de som van alle 
voortgebrachte goederen en diensten). Nochtans is er 
aanvankelijk geen sprake van (groeiende) 'voedselpro
duktie' (aldus vanaf p. 29) maar, als een 'trend', van 
'wijdvePspPeide ondervoeding' (p. 25) ! - 'Bevolkings
groei' en •verslechtering van het milieu' (p. 25) tel
len uiteraard bij de berekening van de 'economische 
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groei' niet mee. - De 'uitputting van niet vervangbare 
grondstoffen' (p. 25) wordt wel zijdelings aangeraakt 
bij de berekening van de 'economische groei' omdat 
daarbij inderdaad de 'produktie' van olie, staal, fos
faten enz. meetelt; in het 'Rapport' wordt deze 'trend' 
echter in feite van meet af aan niet beschouwd als een 
'groei' maar als de voortschrijdende ver>minder>ing van 
de totale voorraden. 
2. Het 'Rapport' vertrekt van meet af aan van de ver
onderstelling van een 'exponentiële groei' van de aan
geduide vijf 'elementen' (p. 29). Die veronderstel
ling is op zijn minst voor de voedselproduktie (zie 
ook daarnet onder 1. !) uiterst twijfelachtig en wordt 
ook, wat dit betreft, nergens verantwoord. 
3. Het 'Rapport' vertrekt van een uitvoerige toelich
ting bij 'De aard van de exponentiële groei' (p. 28-
48) zonder echter de verhouding tussen exponentiële, 
lineaire en 'nul'-groei expllciet duidelijk te maken. 
Inderdaad levert een jaarlijkse exponentiële groei van 
1% een verdubbelingstijd op van 70 Jaar; bij een li
neaire groei van 1% is dat echter ook maar - of nog 
steeds - 100 jaar (en het '~apport' heeft het, zie bo
ven, over 'de kornende honderd jaar' !). Of : een ex
ponentiële groei van 57. geeft een verdubbelingstijd 
van 14 jaar; maar een lineaire groei van 107. geeft een 
verdubbelingstijd van enkel 10 jaar ! En wat de 'nul
groei' betreft : indien van een eindige voorraad 
grondstoffen b.v. jaar in jaar uit, zonder groei, 5% 
opgebruikt wordt, dan zal die voorraad binnen de 20 
jaar uitgeput zijn. 

* 

* * 



18 

UITWEG 

of over een 'groene strategie' ( 0
) (*) 

Rudolf Boehm 

In miJn stuk over 'De groei van de Club van Rome' heb 
ik erop gewezen dat reeds in het eerste rapport aan 
(en niet 'van' !) de Club van Rome de volgende zes 
'beleidslijnen' (in de Engelse tekst : 'technological 
policies') nodig geacht werden orn een instorting van 
onze leefwereld te voorkomen: 

I. een herleiding van het grondstoffenverbruik (ener
gieverbruik uiteraard incluis) per eenheid van de in
dustriële produktie tot éên vierde van het niveau 'be
reikt' in 1970; 

2. een verplaatsing van de dorninerende belangstelling, 
van 'materiële goederen' naar 'diensten zoals onderwijs 
en gezondheidszorg'; 

3. een herleiding van de vervuiling per eenheid van 
de industriële en landbouwproduktie tot êên vierde van 
het niveau 'bereikt' in 1970; 

4. een aanzienlijke verhoging van de voedselproduktie; 

S. een aanzienlijke beperking van de mechanische (en 
scheikundige) landbouwrnethodes; 

6. een aanzienlijke vermindering van het tempo waar
mede industriële uitrustingen worden vervangen en ver
nieuwd. 

Deze 'beleidslijnen' gaan voor een deel verder dan de 
l outere stopzet ting -vau··-, de -g"roeî ,· (ineer l::Ïepaald; ·-de 
groei- van de wereldbevoiking en van de industriële in
vesteringen); voor een ander deel eisen ze zelfs de 
bevordering van een bijkomende gro ei (meer bepaald van 
de v~°'ëdsëlproduktÎè). ~~ 2:0Uden _E.O<:!'b-.. ~~~~ de werkelijk 
no_?dz.~k.elijke beleidslijnen kunnen zijn; uitgaande van 



19 

heel andere overwegingen dan de berekeningen van de 
auteurs van het 'Rapport', ben ikzelf ongeveer tot de
zelfde conclusies gekomen. ** Het zal dus de moeite 
zijn eens na te gaan of en hoe de eisen vervat in deze 
beleidslijnen zouden kunnen ingevuld worden, énerzijds 
economisch of technisch gezien, anderzijds politiek 
gezien. Ten dien einde zal het wel nuttig zijn die 
eisen op een meer rationele manier als volgt samen te 
vatten (waarhij ik punt 2 van het 'Rapport' voorlopig 
buiten beschouwing laat; ik kom er pas op het einde 
van de navolgende uiteenzetting op terug) : 

I. De industriële produktie in haar geheel : het ver
bruik van grondstoffen en voornamelijk van brandstof
fen ('energie') alsmede de vervuiling moeten terugge
bracht worden tot éên vierde van het peil van 1970 per 
eenbeid van de produktie. 

2 . Meer bepaald, de industriële produktie van produk
tiegoederen: het tempo van de vervanging en vernieu
wing van industriële uitrustingen zal aanzienlijk moe
ten verminderd worden. 

3. Landbouw en voedselproduktie : de voedselproduktie 
zal aanzienlijk moeten verhoogd worden; tegelijk zul
len de industriële en scheikundige landbouwmethodes, 
met hun groot verbruik van grondstoffen en brandstof
fen en de vervuiling (reeds in 1970 viermaal meer dan 
dragelijk) en uitputting van de bodem, die erbij horen, 
sterk moeten teruggedrongen worden , 

Ik zal deze drie 'strategisch' beslissende punten ach
tereenvolgens doornemen. 

l , De industriële produktie in haar geheel. 

Economisch-teahnisch : een vermindering van het ver
bruik van grondstoffen en voornarnelijk brandstoffen, 
per eenheid van de industriële produktie, tot één 
vierde van het reeds in 1970 'bereikte' peil lijkt 
nauwelijks denkbaar, tenzij onder één van de volgende 
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vormen 

a) het ve r br uik van brandstoffen (spl ijtstoffen, zo
als uranium , inc luis) dat ook de voornaamste oor zaak 
i s van de vervuiling, zou ver minderd kunnen worden 
door opnieuw meer een beroep te dqen niet enkel op 
(d.'e - ·b-~trekkëiTjk. scha~rs~) herniëuwbare energiebr>on
nen , maar op handenq,~b_eid ~-n arbeidsdieren, in plaats 
van op machiner ie en technologie ; 

b) hetzelfde effect zou ook of eerder nog bereikt 
kunnen worden door ' gewoon ' de omvang van de indus 
trië le produkt i e te vermi nder en tot één vierde van 
haar omvang In Ï9°76; ên .. élit zou kunnen door de duïœ
iâam'heid van. aë· pr odukten te verviervoudigen in ver
houd-ing me f 19 70; wa t Mk kan bevorderd wo rden door 
produkten voort te brengen die gemakkelijk kunnen on
derhouden en desnoods he r steld worden . Dit zou onge
t wijfeld o6k inhouden dat in grotere mate een beroep 
zal moeten gedaan wo rden ~P. handenarbeid, in plaats 
vaii. op ni eÛwe rnachinede. ·Het idee van een ' duur zame 
ontwikkeling ' komt hee l gewoon neer -op ae eis van meer 
du~r2.a'!!.~_p_::odu~t en! ~ .?-~<=!~!' __ a_l ___ :te _v~,e~ 1 ontwikkelini '. 

I n feite wee t toch i edereen, uit zijn eigen huishouden, 
hoe he t daar mede tegenwoordig gesteld is : huizen 
(voorname l ijk oude) , meubelen, boeken, kunstwerken 
zijn veelal nog s teeds duurzame goederen; riJtuigen , 
e l ectrische toeste llen (voornamel ijk deze van rec ente 
makelij ) en bijna al wa t uit kunststof fen gemaakt is, 
verslij ten betrekkelijk vlug ; kleren, zelfs deze die 
gemaakt zijn van kunstvezels , laten we veelal onver
s le ten in de kast hangen omdat ze door de ' mode' voor
bijge s t r eefd zi j n. 

Politiek ge2.ien zou n~t op dit punt de markteaonomie 
kunnen spe len, als men tenmi nste i n rekening stelt dat 
een markt niet enkel zou moeten beheerst worden door 
de ver kopers (of het aanbod) , maar voor namelijk ook 
door de kopers (of de vraag) : d~ mensen zouden ertoe 
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moeten besluiten, en (politiek) ertoe moeten ~angez~t 
worden, te weigeren. dingen te kopen die niet duurzaaIE 
van aard zijn en ook niet vatbaar voor gemakkelijk on
derhoud en herstel; en ze zouden moeten leren zich te 
verzetten teg~ hun bel:nvloeding door loutere modevér
schi]nselen-~ - rio-or ervaring zouden ·de- mensen ook nogal 
gemaki<.ëii1k de nodige kennis op dit terrein kunnen op
doen. Het zal hen iets moeilijker vallen te onder
scheiden tussen de produkten van handenarbeid en pro
dukten die met behulp van machines voortgebracht zijn, 
of tussen produkten die door handenarbeid zouden kùn
nen voortgebracht worden en produkten die enkel door 
de aanwending van een machinerie kùnnen geproduceerd 
worden, met het verbruik van brandstoffen en de ver
vuiling die erbij horen. De verbruikers zouden niet
temin het ambachtelijke handenwerk kunnen bevorderen 
en de machineproduktie kunnen terugdringen, door stel
selmatig het herstel van een gebruiksvoorwerp te ver
kiezen boven een - 'niet zoveel duurdere' - vervanging 
ervan door een nieuw produkt. 

De markteconomie kan - onder het hier besproken op
zicht - perfect werken, op voorwaarde, nog eens ge
zegd, dat de ve~bruikers die toch de meerderheid vor
men op de markt, zouden weten wat ze willen en het 
doen gelden, in plaats van passief de 'aanbodsecono
mie' ( 1 supply-sided economics') te ondergaan. Lanis 
elke andere weg om zou het idee van een 'sociaal en 
ecologisch gecorrigeerde markteconomie' enkel erop 
neerkomen énerzijds de markt 'vrij' te laten spelen en 
anderzijds en tegelijk die 'vrijheid' dirigistisch aan 
banden te leggen. 

2. De industriële produktie van produktiegoederen. 

Economisch-technisch: dit punt zou eigenlijk geen 
speciale vermelding verdienen naast het bovenstaande 
eerste punt, omdat het 'probleem' net hetzelfde is; 
ware het niet dat vooral bij de produktie van investe-
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ringsgoederen énerzijds de grootschalige aanwending 
van machinerie of technologie, met een groot verbruik 
van brandstoffen en grondstoffen en de bijkomende ver
vuiling, zo goed als onvermijdelijk is; en dat ander
zijds net investeringsgoederen voortdurend vervangen 
worden door 'nieuwe technologieën', zelfs alvorens ze 
daadwerkelijk rnaterieel versleten zijn, niet anders 
dan in het geval van gedemodeerde kledingsstukken. 
Uit.4ii l~atste verschijn~el blijkt alvast dat het tem
po van de vervanging en vernieuwing van investerings
goederenbest aanzienlijk zou kunnen vertraagd worden, 
tenminste indien men zou afstand doen van het voornaam
s.te·-·;,;oti~f van. die · -st-eels vluggere vervangingen en ver-
n'iëm~ingen, nl. het bestendig opdr>ijven van de prioduk;_ 
tiviteit terwille van de internationale concurrentie
strijd en van de verovering van marktaandelen en, 
lief st, de beheersing van de wereldmarkt, uiteraard 
door de producentén~- . Aïs -tweeae-mo·aef-voor een voort
s éïïii]<lende verv-anging en vernieuwing van technologieën 
hoort men tegenwoordig wel steeds vaker inroepen dat 
nieuwe technologieën zouden moeten bijdragen tot een 
oplossing van onze milieuproblemen door te zorgen voor 
een spaarzamer grondstoffen- en energieverbruik. Dit 
is niet bepaald geloofwaardig, en wel om de volgende 
redenen. Ten eerste is natuurlijk een zuiniger ver
bruik van grondstoffen en energie voor de producenten 
uiteraard 66k interessant terwille van de concurrentie
strijd. Ten tweede willen de producenten van nieuwe, 
hetzij 'rnilieuvriendelijke' produktierniddelen deze op 
de eerste plaats met winst verkopen. Ten derde is het 
nog zeer de vraag of niet bij de industriële produktie 
van deze nieuwe produktiemiddelen meer> grondstoffen en 
energie verspild worden dan bij het gebrniken van deze 
nieuwe middelen naderhand kunnen ingespaard worden; nog 
te zwijgen van het verlies door de vernietiging (meest
al : het gewoon laten wegrotten) van de oudere instal
laties. 
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Erg verhelderend is in dit verband het volgende voor
beeld. Recent werd van verschillende kanten voorge
steld terwille van het voorkomen van het gevreesde 
' broeikaseffect ', opnieuw over te gaan tot een groot
sc.halige aanbouw van nieuwe kerncentrales, (ook) ter 
ver vanging van centrales die met foss ie le brandstof
fen werken. Ondertussen werd ook reeds twintig jaar 
geleden aangetoond dat kerncentrales e rtoe in staat 
zijn nauwclijks méér energie voor t te brengen dan de 
energie die vereist is om ze aan te bouwen en te doen 
draaien a'ls het ritme van hun vermeerdering een be
paaZde - niet zo hoge - drempeî oversahrijdt . *** Ge
zien die vereiste energie cm louter technische redenen 
ook niet allemaal zelf kernenergie kan zijn, dreigt 
zodoende een grootschalige vermeerdering van het aan
tal kernc.entrales zelfs enkel bij te dragen tot een 
verhoogd verbruik van fossiele brandstoffen en daarmede 
tot het dreigende 'broeikaseffect '. 

6 Op het poZitiek plan ligt dit punt we l biezonder moei
lijk. Zouden de mensen wel bereid gevonden worden om 
aan de internationale concurrentiestrijd te verzaken, 
zowel zij die het tot nog toe in deze s trijd hebben 
kunnen redden a ls zij die tot nog toe het onderspit 
hebben moeten delven? De eersten zijn er zich terdege 
van bewust dat ze hun (betrekkelijke) welstand vooral 
te danken hebben aan hun overwinningen in deze strijd, 
en de anderen verhopen zich enige welstand in de toe
komst door zich nog meer in te spannen voor deze strijd , 

De internationale concurrentiestrijd beheerst de wereld
economie, en hij wordt op de eerste plaats gestreden 
op het vlak van 4e opgedreven of achtergebleven produk
tiviteit. Onweerstaanbaar worden we herinnerd aan de 
observatie van Friedrich Engels : 'De grote industrie 
en de to ts tandkoming van de wereldmarkt hebben aan die 
strijd een universele dimensie gegeven en hem tegelijk 
in ongehoorde mate verhevigd. De beslissing over zijn 
of niet-zijn, niet enkel van individuele kapitalisten 
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maar van gehele industrieën en gehele s taten , valt op 
basis van hun voordelige of nadelige, natuurlijke of 
door henzelf gecreërde produktievoorwaarden. Wie in 
die strijd het onderspit delft, wordt meedogenloos op
Zl.J gezet. Het is de Darwinse struggle for life, uit 
het rijk der natuur overgedragen op de maatschappij en 
aldaar zelfs nog geweldig geïntensifieerd .' **** In
derdaad wordt die strijd niet enkel bedreven door de 
kapitalis t P.nkl.asse en haar aanhang, maar bewust of 
zonder enige bezinning ondersteund door rechtse zowel 
als linkse regeringeo, door bijna alle politieke par
tijen en zelfs vakbonden, en in fei te wellicht oog 
steeds door een meerderheid van de mensen, althans in 
de zogenaamde ontwikkelde landen . 

0 och zijn er dl?ie motieven om het motief (de beweeg
reden) van de internationale concurrentiestrijd tegen 
te werken: zich verrijken door een overwinning in 
deze concurrentiestrijd , meer bepaald dank zij een su
perieure produktiviteit, is ten eerste onrechtvaardig, 
ten tweede onnodig, en ten derde gevaarlijk . Het is 
onrechtvaardig en mo:,:,eet onaanvaardbaar dat zij die 
met minder inzet mee:,:, voortbrengen dan tevoren, nog 
steeds dezelfde tegenwaarde blijven opeisen die door 
anderen voortgebracht wordt met onverminderde inspan
ning . En het is onnodig zich ten alleu prijze te wil
len verrijken door middel van zo'n ongelijke ruil , de 
mensen kunnen zich 'verrijkeo' zonder dat dit moet ge
beuren ten koste van de verarming van anderen. En de 
verarming van die anderen, ten gevolge van een verrij 
king van enkelen, schept op termijn een gespannen ver
houding tussen beiden die ook aanzienlijke gevaren in
houdt voor hen die zich op die manier hebben kunnen 
verrijke1:.:J 

Vooral op het twééde van deze drie motieven moet hier 
de nadruk gelegd worden . Wat is ' rijkdom' ? 'Rijk' is 
wie eigenlijk niets meer nodig heeft, wie alles ' in 
buis' heeft om tot aan zijn einde behoorlijk te kunnen 
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leven zonder zijn leven te moeten besteden aan einde
loze inspanningen om vooralsnog de voor'waar>den. van een 
humaan bestaan te scheppen. Ten <lien einde moet ie
mand niet beschikken over één of andere voordelige si
tuatie t . o,v, anderen, maar enkel over duurzame dingen 
die voor de rest van zijn leven zeker zullen 'meegaan'. 
(Zie onder punt 1.) 0m dergelijke dingen te verwerven 
is alleszins werk vereist , maar geenszins een onzinni
ge concurrentiestrijd op hasis van verhoogde produkti
viteit. Integendeel, men zou er belang bij hebben dat 
ook anderen zouden tewerkgesteld worden om op die ma
nier een kans te krij gen om ook zichzelf op dezelfde 
manier te verrijken, 

Op het vlak van de politiek - nu in de meest gebruike
lijke betekenis van dit woord - zou dit inhouden dat 
eep __ jnternatio~ale overeenkomst zou gesloten worden 
voor een ITl_Qz>ator iwn voor investe~ingen voor_ een verho
ging van de prod:1ktivi1:e i t_!=~_r __ versterking van ieder
eens 'competitiviteit ', en dat in plaats ervan over
e.énkomsten worden gesloten tussen enkelvoudige landen 
die b,v . zouden inhouden dat Zaïre volledig opkomt 
voor de behoefte van Belgen aan koffie, dat België 
zich verplicht tot een volledige aankoop van de Zaïre
se koffieproduktie, dat België zich verder inzet voor 
hulp aan de ontwikkeling van de Zairese koffieproduk
tie en dat het Zaïre op zijn beurt zal voorzien van de 
meest nodige goederen om ook de welstand van de burgers 
van dit land te bevorderen, 

Ik weet goed genoeg dat zo'n project een geweldige po
litieke inspanning zou vragen, en de vraag is of we 
over voldoende echt œnbitieuse politici beschikken om 
zich daarvoor ook maar in te spannen, in plaats van 
dagdagel ijks gewoon hun plan t e trekken om reger ingen 
te vormen zonder politiek. 

3, Landbouw en voedselproduktie. 

Zelfs louter technisch-economisch gezien lijkt het op 
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het eerste gezicht zo goed als onmogelijk de indus
triële en scheikundige landbouwrnethodes terug te drin
gen en toch, tegelijk, de voedselproduktie op wereld
schaal aanzienlijk te verhogen. Toch zou ook dit , 
gewoon technisch bekeken , volstrekt denkbaar zij n in
dien tenminste Susan George gelijk heeft wanneer ze 
erop wijs t dat de meeste landbouwgronden in de 'derde 
wereld' het volledig, of bijna vol ledig, moeten stel
len zondeP mectotof f en ; en dat de nog steeds verder
gaande bijkomende bemes ting van de gronden in Noord
Amerika en West-Europa veelal nauwelijks meer oplevert 
dan een handhaving van de produkt ie terwijl hetzelfde 
aantal tonnen meststof fen per hectare, overgeheveld 
naar de 'derde wereld', aldaar voor een verveelvoudi
ging van de opbrengst van de gronden zou kunnen zor
gen. ***** Op die manier zou de voedselproduktie op 
wereldschaal wel degelijk kunnen vermeerderd worden 
terwijl de vervuiling en de uitputting van de bodems 
zou kunnen tegengehouden worden doordat de aanwending 
van kunstmeststoffen op een veel grotere oppervlakte 
van de aarde zou verspreid worden. lets analoogs zou 
dan wellicht ook kunnen gelden voor de irrigatie en 
voor de aanwending van mechanische gereedschappen al
lerhande (niet noodzakelijk energie-verslindende land
bouw-machines). 

Politiek gezien lijkt de uitvoering van dit voorstel 
echter nauwelijks minder moeilijk te liggen dan de eis 
het tempo van de vernieuwing van produktiegoederen aan
zienlijk te vertragen . We weten da t net de landbouw
sector, wereldwijd , zich zelfs nog steeds aan de wetten 
van een markteeonomie verregaande onttrekt ; op het 
ogenblik dat ik dit schrijf komen de onderhandelingen 
voor een nieuw 'general agreement on trade en tariffs' 
( ' GATT ' ) maar niet van de grond omdat de 'Europese ge
meenschap ' en de Verenigde Staten van Noord-Amerika el
kaar wederz ijds verwijten hun landbouw buitenissig te 
subsidiëren en niet bereid gevonden worden hun eigen 
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landbouw-subsidies te verminderen terwijl ook Japan 
zijn eigen binnenlandse rijstproduktie wil blijven be
schermen tegen de buitenlandse concurrentie , Waarom 
maakt op dit vlak zelfs de markteconomie, in de meest 
gebruikelijke betekenis van dit woord, geen kans? 
Speelt net op dit vlak een atavistisch streven naar 
autarkie (zelfgenoegzaamheid in de voedselvoorziening) 
een overgrote rol, is het de vrees om zich bepaald op 
het vlak van de voedselvoorziening afhankelijk te ma
ken van vreemde landen of is het de vrees dat net op 
dit vlak een herziening van het beleid zou kunnen uit
lopen op een versterking van de 'competitiviteit' van 
'derde-wereld'-landen? (Wellicht ben ik niet tever
geefs vooruitgelopen op het vraagstuk van de landbouw
produktie door, in de vor ige paragraaf, het voorbeeld 
aan te halen van de Zairese koffie-produktie , ) Poli
tiek zou dit enkel kunnen opgelost worden door verbin
tenissen tussen landen van de 'eerste', de 'tweede' en 
de 1derde wereld ' waardoor een wederzijdse afhankelijk
heid van alle mensen op deze wereld van elkaar duide
lijk bevestigd en in haar gevolgen beveiligd zou wor
den, Meer dan op elk ander vlak doet zich net op dit 
punt de noodzakelijkheid gevoelen van een humanitaire 
solidariteit - ôàk om een ecologische katastrofe te 
voorkomen . 

4. Betreffende de 1mentaliteit 1 van de mensen van 
onze tijd, 

De tweede bijkomende ' beleidslijn' ('technological po
licy ' !?) voorgesteld in 1972 aan de Club van Rome was 
als volgt geformuleerd : 'Oro de uitputting van de 
hulpbronnen en de vervuiling verder te beperken, wordt 
de economische voorkeur van de gemeenschap meer gericht 
op diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg en min
der op industriële materi~le goederen'. Ongetwijfeld 
zit daarachter de ruim verspreide mening dat de 'menta
liteit' van de mensen die moet veranderd worden, er één 
is van 'egoisme' en materiële hebzucht, Is dat daad-
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wer kelijk de heersende mentaliteit, rneer bepaald van 
de 'Westerse ' mensen ? Ik heb er mijn twijfels aan. 
Reeds onder bovens taand punt l hebben we moeten vast
stellen dat he t po li tiek probleem erin zal bestaan de 
mensen ertoe te overhalen zich daadwerkelijk te willen 
verrijken, d.w.z. iets duurzaams t e willen verwerven 
in plaats van alles onophoudelijk opnieuw te vervan
gen . Ook onder punt 2 leek het probl eem voornamelijk 
dit te zijn dat de mensen (in het Westen) moeilijk af 
t e brengen zijn van het idee dat ze hun eigen betrek
kelijke welstand één en al te danken hebben aan hun 
eigen verdienstelijk vernuft en werkzaamheid. En on
der punt 3 moesten we gevat zijn op de weerstand van 
mensen die niets meer vrezen dan zic h afhankelijk te 
voelen van anderen, en veel liever anderen van zich
zelf afhankelijk willen zien. Kan de ' mentalitei t ' 
die uit al dit spreekt bestempeld worden al s 'egois
me ', en moet ze niet eerder gekenmerkt worden als een 
narcisme dat op de eerste plaats me t heel iets anders 
begaan is dan met loutere ' materiële goederen ', maar 
veeleer met een belangstelling in éën oi andere eigen
dunk? De mensen in de omtrek van de Club van Rome 
l ijken geen benul te hebben van al het onderzoek da t 
op di t plan in de loop van de laat ste halve eeuw is 
gedaan met betrekking tot dit vraags tuk van moderne 
' mentaliteit '. 

'Diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg ' : welk 
nut zou enig onderwijs nog kunnen hebben indien het 
niet attent maakt op het soort vragen dat hie~ werd 
aan bod gebracht? en is niet gezondheidszorg op de 
eerste plaats een kwestie van goede voeding, en bij ge
volg van een doeltreffende voedselproduktie op plane
tair vlak 1 
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De mensen die Rudolf Boehm van repliek gediend 
hebben, hebben deze tekst niet meer ontvangen. 

Ik gebruik die modieuse uitdrukking uit de mi
litaire taal niet zonder tegenzin; 'strategie' 
betekent in het Grieks letterlijk 'legerleiding'. 
Het gepaste woord ware in het onderhavig geval 
gewoon 'politiek'. 

Zie mijn bijdrage getiteld 'Verrijking door 
verwoesting? Het produktiviteitsprobleem' in 
EcoGroen, jaargang 13, nummer 6, juli 1991, en 
meer bepaald de aanduidingen over een 'groene 
strategie' op p. 28, derde kolom, en p. 30, 
tweede kolom, boven en onderaan. 

Zie Peter Chapman, 'The ins and outs of nuclear 
power' in The Scientist, 19 december 1974, 
p. 866-869. 

'Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft', MEW, deel 19, p. 216. 

Zie meer bepaald haar werk How the Other HaZf 
Dies, Penguin Books (Pelican Books), London/ 
New York, 1976 reprint 1991, vooral p. 301-312. 

* 

* * 
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Tli'SSEN GROEI EN WILDGROEI. 

Etienne Vermeersch 

1.1. Om zich in stand te houden en zich voort te 
planten hebben levende organismen energie met lage 
entropie nodig. Op de aarde komt deze energie 
vrijwel uitsluitend van de zon (uitzonderingen 
zijn : geothermische, getijden- en kernenergie). 
De zonnestraling is (voor alle practische doelein
den) te beschouwen als onbeperkt in de tijd, maar 
is wel beperkt in vermogen per m2 (bv. ca 1 kw per 
m2 aardoppervlak). 

Door hun groei- en rei;ru<luctietendens leveren de 
levende wezens een on<lerlinge concurrentieslag om 
zoveel mogelijk van deze energie te verwerven. Dat 
betekent dat de levende wereld als geheel, en alle 
soorten afzonderlijk; in omvang en functioneren bc
perkt zijn door de maximale energietoevoer vanuit 
de zon per eenheid van oppervlakte. Er bestaat 
derhalve een •absolute schaarste• : elke soort - en 
in het bijzonder <le mens - die zich hetzij in san
tal, hetzij in energieverbruik, onbeperkt zou uit
breiden, moet de ondergang van de andere soorten en 
uiteinclelijk van zichzclf veroorzaken. 

Op !outer natuurwetenschappelijke gronden staat het 
dus vast <lat de mens vroeg of laat tot een statio
naire toestand moet k.omen, zowel op het vlak van be
volkingsaantal als van energieverbruik per persoon. 
Dit aantal en dit consumptiepeil worden bepaald door 
de maximale hoeveelheid energie die wij, samen met 
de andere soorten, aan de zonnestraling kunnen ont
lenen. (c.f. Vermeersch, 1990, p. 20). 

1.2. Levende wezens hebben niet alleen energie no
dig: er is ook een behoefte aan grondstoffen (kool
stof, stikstof, fosfor, kalium, magnesium ••• en 
vooral ook water). De tocgankelijkheid van deze 
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~rondstoffen vormt een twee<le bovengrens voor de 
ontwikkeling van soorten. 

Neern bv. de centrale gebieden van de Stille Oceaan. 
Hier is er een enorme energietoevoer, maar de orga
nismen aan het eind van de voedselketen zinken na 
hun dood tot op grote diepte en vanwege de tempera
tuurverschillen is er geen opwaartse toevoer van de 
mineralen, Een groei van welke soort ook, die zou 
leiden tot een totaal van meer dan 30r,. gefixeerde 
koolstof per m2 per jaar (voor alle organismen sa
men) is hier uitgesloten. Bij de kust van Peru 
daarentegen, waar er een grotere toevoer van grond
stoffen is, komt men tot 500g. gefixeerde koolstof 
per m2. (cf. Rougerie & Wauthy, 1990). 

In de oerwouden bestaan analoge beperkingen maar 
hier wordt het probleem op een elegante wijze opge
lost. Eris een enorme watertoevoer door de tro
pische regens, en de rninerale voedingsstoffen die 
de planten en dieren opnernen, worden na hun dood 
omgezet in voedende humus waaruit weer nieuwe plan
ten voortkomen, enz .•• In zo'n systeem is er (zo
dra het 'volgroeid I is) eigenlijk geen groei meer 
mogelijk; wanneer één soort zich uitbreidt, zal een 
andcre het moeten boeten. Uitbreiding van het aan
tal mensen bv, zal leiden tot verarming van de flora 
en fauna, waardoor die mensen minder voedsel zullen 
vinden en dus weer in aantal zullen afnemen. Een 
ecologisch evenwichtig systeem is er ~~n waarin de 
diverse soorten relatief gestabiliseerd zijn en 
waarin het aantal mensen maximaal ca. l per l,5 km2 
bedraagt (cf. Pimente! & Hall, 1989, pp. ll-12). 

1.3. Door het introduceren van bijzondere technie
ken, bv, Zandbouw en veeteelt, kan men ongetwijfeld 
het aantal mensen per I--.m2 verhogen. Op bepaalde 
terreinen worden dan talloze dier- en plantesoorten 
uitgeroeid en slechts een beperkt aantal landbouwge-
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wassen (of gras) toegelaten. De jaarlijkse energie
toevoer van de zon wordt grotendeels door die gewas
sen opgenomen en uiteindelijk door de mens gebruikt. 
Blijft echter het grondstoffenprobleem. Dit kan 
door bemesting worden opgevangen, maar dan wel in 
functie van het aantal mensen en vee. Groeit dit 
aan, dan moeten er nieuwe terreinen in 'cultuur' 
worden genomen en opnieuw wilde soorten worden uit
geroeid. 

De bovengrens aan de groei wordt hier bepaald door 
de vraag hoeveel 'wilde natuur' men wil beschermen 
en de absolute bovengrens, door de totale opp. be
bouwbare grond die rest als de hele wilde natuur is 
uitgeroeid. Bovendien stelt zich hier ook het pol
lutieprobleem. Behalve in enkele heel gunstige ge
bieclen is het vrijwel onrnogelijk gedurende lange 
tijd aan landbouw en veeteelt te doen zonder onom
keerbare pollutie te veroorzaken. Verdwijnen van 
de humuslaag, erosie van de bodem en verzilting van 
de grond (bij irrigatie) hebben veel van de meest 
vruchtbare gebieden van 3 à 4 millenia geleden in 
woestijn omgezet en dit lang véor het ontstaan van 
de 'technologische producti~wijze'. 

1.4. Wanneer men zich niet tot het voedselprobleem 
beperkt, maar ook de andere activiteiten van de pa
leolithische en neolithische mens in rekening brengt 
(introductie en verspreiding van soorten die woeke
ren -bv. ratten-; het gebruiken van bomen voor con
structie- en brandhout; exploitatie van rnijnen van 
silex en obsidiaan - voor werktuigen - en later van 
ertslagen voor koper, ijzer, zilver en tin enz.), 
dan beseft men dat die eveneens bepe.rkingen stellen 
aan uitbreidingsmogelijkheden. Zo is het vellen van 
bomen op het Paaseiland al lang niet meer voor posi
tieve of negatieve 'groei' vatbaar: er ziJn er geen 
meer; en dit was al zo v66r het contact met de wes
terse techniek. 
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Wanneer de densiteit van de menselijke bevolking be
perkt zou worden tot 1 per 1,5 km2 (= ca. 20.000 
voor België) en de technieken ongeveer op het niveau 
van het 'Houstérien' zouden blijven (ca. 30.000 v.C.) 
dan zou voor een heel lange tijd een relatief harmo
nisch samenleven met de rest van de natuur mogelijk 
zijn. Ook een bevolkingsdièhtheid en een totaalcul
tuur zoals die van Mesopotamië rond 3.000 v.C., zou 
enkele duizenden jaren kunnen blijven bestaan, in 
stroomgebieden en in laagvlakten met voldoende neer
slag. Zodra men echter een intens gebruik zou maken 
van bepaalde bronnen van energie en grondstoffen; 
bv. overdreven gebruik van hout of metalen (voor 
scheepsbouw of wapens), of zodra door bevolkingsaan
was de bodem zou worden uitgeput of het pollutieni
veau van de rivieren zou stijgen (door uitwerpselen 
van dieren of rnensen), dan zou het ecologisch even
wicht verbroken worden en de achteruitgang een aan
vang nemen. 

2.1. ~ortom, voor elk type van cultuur is er een 
bepaalde bevolkingsdichtheid en een bepaalde omvang 
van de technische activiteit boven dewelke het mi
lieu in het gedrang komt. De energie wordt dan 
sneller verbruikt dan door de zon wordt toegevoerd 
of door de plantengroei bruikbaar wordt gernaakt; 
voorraden grondstoffen worden sneller ontgonnen dan 
ze vernieuwd kunnen worden, of de hoeveelheid afval
stoffen is groter dan wat door het ecosysteem kan 
worden verwerktJ 

l}olang men ondeI' deze 'recuperatiedrempel' blijft 
is 'groei' nog mogelijk; maar zodra mener bovenuit 
komt, is er wildgI'oei en is een terugval onafwend
baarJ Men moet overigens opr.1erken dat we hier groei 
bedoelen op het gebied van energie, grondstoffen, 
soorten, pollutie en aantal rnensen. Deze groeipro
blemen stellen zich niet noodzakelijk voor menselij
ke activiteiten - zelfs economische - in het alge-
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meen, Het produceren van poëzie en muziek, het her
bewerken - eventueel op een geperfectioneerde wijze -
van reeds gebruikte grondstoffen, het veredelen van 
landbouwgewassen en veesoorten enz., kan straffeloos 
worden voortgezet. Een verfijnd Perzisch tapijt 
heeft een veel hogere economische waarde dan een 
ruwe deken met dezelfde hoeveelheid wol; de 'econo
mische' groei van het ene naar het andere heeft ech
ter geen negatief ecologisch effect. ln het alge
meen kan men zeggen dat eén verfijning van de Vorm, 
bij gelijkblijvende inbreng van Energie en Materie 
een waardevolle groei kan betekenen. In die zin 
hoeft een stijging van het 'BNP' niet noodzakelijk 
destructief te zijn voor het milieu (zie hierover 
bv. Verrneersch, 1990, pp. 31-32). 

> 2. 2. Men kan dus een aantal van de stellingen die 
R. Boehm naar voor brengt bijtreden, onder voorwaar
de dat ze op een genuanceerde wijze worden geformu
leerd. 

(1°) Groei van het aantal mensen en van de ruensclij
ke activiteiten, inclusief economische, kan zich 
voordoen zonder ecologische schade te veroorzaken. 
ln de mate echter waarin die groei op het stuk van 
energie, grondstoffen, pollutie en aantasting van 
soorten, het recuperatieniveau te boven gaat, ont
staat onvermijdelijk aantasting van het milieu. 

(2°) Zodra men boven dit recuperatieniveau zit, 
blijft het schadelijk effect aanwezig, ongeacht of 
er positieve, negatieve- of nulgroei is. 

ll 
(3°) Boehm vergist zich echter als hij denkt <lat dit 
probleem zich niet stelt bij pre-technologische pro

/ ductiewijzen. 

Het is uiteraard juist dat een beschaving die door 
het WTK-bestel gekerunerkt is, heel bijzondere pro
blemen veroorzaakt. Dit bestel, waarin de rnenselij-
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ke activiteiten in grote mate worden bepaald door 
de interactie van wetenschap, techniek en kapita
listische economie (ontstaan in het Westen in de 
loop van de 18e eeuw), vertoont op het stuk van 
energieverbruik een belangrijke vernieuwing. Vroe
ger werd de mechanische energie quasi uitsluitend 
ontleend aan zichzelf vernieuwende energiebronnen: 
wind-, water, en spierkracht. Door de introductie 
van de stoornmachine (en later van de ontploffings
motoren) kon men energiebronnen aanboren die niet 
aan de jaarlijkse toevoer van zonne-energie gebon
den waren. 

Ontbossing was het eerste gevolg, uitbating van 
(ein<lige) fossiele energiebronnen het tweede. (Cf. 
Verrneersch, 1990, p. 21). Boehm zegt volkomen te
recht <lat deze wij ze van productie onvermijdelijk 
destructief moet werken, ook bij nulgroei. 

Dit type van machines stimuleert tevens een verbruik 
van grondstoffen en een ophoping van afval in een 
omvang die in vorige perioden niet realiseerbaar 
was. Op alle terreinen wordt dus heel snel het re
cuperatievermogen overschreden, zodat zelfs een da
ling van het productiepeil nog nadelig moet blijven. 
Het is dus noodzakelijk dit WTK-bestel om te vormen 
tot een systeem waarin energie uitsluitend uit zich
zelf vernieuwende energiebronnen komt en grondstof
fen via een kringloopsysteem uit afval worden terug
gewonnen. (cf. Vermeersch 1988, p. 48-51). 

2.2.3. Het blijft nochtans nuttig de intrinsieke 
g1•oeikarakteristieken van het huidige WTK-bestel te 
beklemtonen. Immers (a) ze impliceren dat vroeg of 
laat het overschrijden van de recuperatiedrempel on
vermijdelijk is; (b) ze veroorzaken een zo grote 
versnelling van de destructieve aspecten dat ieder
een rnoet inzien dat het reageren ertegen een urgent 
karakter krijgt. 
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J 3.1. Tenslotte moeten we de vraag stellen of het 
af stand doen van onze 'technologische productiewi j 
ze' de juiste oplossing betekent van de milieupro
blematiek. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden 
omdat het niet duidelijk is water aan onze produc
tiewijze moet veranderen orn niet mecr 'technolo
gisch' te zijn. Gaat het om een rnentaliteitsveran
dering bij degenen die dit systeem op gang houden, 
en welke ? Gaat het om specifie.ke <lenkbeelden over, 
of s tructureringen van ons productieproces? Gaat 
het heel algemeen over het gebruik van wetenschap 
bij het ontwerpen van de technische procédés , of 
van sommige wetenschappelijke theorieën? Of gaat 
het om het verwijderen van bepaalde technische pro~ 
cédi'.5s en het introduceren van andere, zo ja, welke? 

Op een bepaalde plaats suggereert Boehm dat we naar 
een productiewijze moeten die "in wezen steunt op 
hernieuwbare, voornamelijk biologische (organische 
behalve fossiele) grondstoffen en zel fs brandstof 
fen". Hij voegt er aan toe dat deze productiewijze 
gedurende duizenden jaren een alles overheer sende 
ro l heeft gespeeld. 

3.2. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. 
Reeds de Oldovaanse Homo habilis (ca. 2 miljoen 
jaar geleden) gebruikte 'pebble tools' van een 
grondstof (bv. silex) die in een eindige voorraad 
aanwezig was ; dit geldt in nog sterkere mate voor 
Homo erieotus, de Neandertha. ler en de Cro Magnon 
mens, en heel zeker voor het gebruik van metalen 
vanaf het neolithicum. 

Bovendien werd irt ver bancl met voeding r eeds gewezen 
op het maximale aant al mensen dat op een km2 kan 
leven. Deze bovengrens ioord t nog verlaae;d wanneer 
men ook alle energie aan bi omassa wenst te ontlenen. 
Hoe meer m2 men voor de productie van die bio~assa 
voorbehoudt, hoe minder voor voedsel beschikbaar 
zal zijn, En waar zullen de grondstoffen (bemesting) 
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voor die biomassa vandaan komen? 

Men kan aan landbouw doen zonder de moderne pr oduc
tiewijze; maar men moet dan ook bedenken dat bv. de 
middeleeuwse graanopbr engst per ha roinder dan l /10 
was van de huidige (cf. Pimentai & Hall, 1989, pp. 
76-78). Een 'ecologische productiewijze ' voor de 
voeding zou dus nauwelijks mogelijk zijn voor een 
wereldbevolking van 0,5 milj a rd mensen en als ook 
de biomassa het leeuwedeel van grondstoffen en ener
gie moet leveren, dan kunnen nog geen 100 mil joen 
mensen daarvan leven. Deze (ruwe) schattingeil. zijn 
niet op vermoedens gebaseerd, maar op he t fysische 
basisfeit dat slechts een beperkte hoeveelhei d zon
ne-energie per m2 capteerbaar is en dat bij continue 
exploita tie ook. de bio-minera len door de mens moeten 
worden aangebracht (soms zelfs het water). 

3 .3. Hoe denkt R. Boehm deze drastische reductie 
van de wereldbevolking te realiseren, tenzij me t on
ze 'technologische productiewijze' (water stofbommen, 
gifgassen, virussen enz.) ? 

He t wil mij voorkomen dat met het overstappen op een 
'ecologische productiewijze' niet het boven geschet
ste scenario kan zijn bedoeld. 

(
Wat dan wel bedoeld is ; rn.a. w. welk type van tech-

1 

nisch potentieel de voorz iening in voedsel , energie 
en gronds toffen van 5 ... 6 .•. miljard mensen kan 

· garanderen, b li jft voor mij volkomen ondui delijk. 

* 
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P.S. (Bij het naschrift van R. Boehm : De g1:-oei van 
àe Club van Rome.) Boehm beweert dat mijn analyse 
van de oorzaken van de milieuproblematiek zowel qua 
formulering als qua argumentatie neerkomt op deze 
van het rapport "Grenzen aan de groei11

• Dat is een 
rnisvatting. Ik vertrek van een (nogal evident) pos
tulaat dat niets onbeperkt kan blijven groeien bin
nen een eindige wereld; ik toon aan dat het WTK-be
stel deze groeikarakteristiek heeft op het gebied 
van energie- en grondstoffenv.erbruik, pollutie en 
aantasting van soorten en dat onze aarde op deze 
terreinen eindig is. De conclusie dat deze groei 
tot een katastrofe moet leiden is onontkoombaar. 
Daarmee heb ik niet gezegd dat een systeem zonder 
groei niet tot een katastrofe zou kunnen leiden; 
evenmin doe ik voorspellingen over de vraag wan-
neer de katastrofe zich zou voordoen binnen diverse 
scenario's, wat o.m. de bedoeling is van bovenver
rneld rapport. De uitdrukkingen 1 BNP' of •economische 
groei' komen in roijn publicaties niet voor. Dat ein
dige voorraden in mijn optiek, ook zonder groei kun
nen worden opgebruikt, blijkt bv. uit mijn voorstel 
om grondstoffen alleen nog via een kringloopsysteem 
te winnen en mijn eis van totale stopzetting van de 
aantasting van de ecosystemen. Bezwaren tegen de 
argumentatie van Meadows hebben dus geen enkele re
levantie voor mijn thesis of voor mijn bewijsvoering. 

* 
* * 
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GROEI EN TECHNOLOGISCHE PRODUKTIEWIJZE. 

Aviel Verbruggen 

Zoals collega Boehm stelt in zijn bijdrage vind ik het 
ook belangrijk zo precies mogelijk uit te zoeken welke 
de wortels en drijfveren van de niet-duurzame omgang 
van de mens met zijn leefmilieu zijn. Vooraleer de 
discussie rond 'groei 1 en 'technologische produktie
wijze' aan te vangen, is het nuttig nog even d~ nadruk 
te leggen op het aspect 'orngaan met de natuur' ~ 

Gegeven de biofysische wetmatigheden van levende sys
temen kan een systeem enkel leven door verhoging van 
de entropie van zijn omgeving, nl. ~oor import van ho
ge kwaliteits materie/energie (exergie) vanui-t de om
geving en door afgifte van lage kwaliteits materie/ 
energie (anergie) naar de omgeving toe. De enige be
tekenisvolle bron van exergie-winst door het systeem 
aarde-rnens is de constante flux van zonne-energie die 
ons bereikt. Op mondiale schaal betekent dernalve 
iedere vorm van omgang met het milieu waarbij het na~ 
tuurlijke saldo van zonne-exergie overschreden woidt, 
een verhoging van de entropie van het systeem aarde
mens, en dus een niet-duurzame vorm va~ omgang met het 
milieu. 

Een entropie-verhoging, en dus een zekere vorm van 
niet-duurzame omgang met het milieu zijn niet te ver
mijden vanaf de aanwezigheid op aarde van een mensen
hoeveelheid die de natuurlijke inpasbaarheid over
schrijdt. Dit betekent dat we nu te maken hebben met 
een vraagstuk van gradatie eerder dan met éen· "nul-één" 
vraagstuk: Het is dus niet: "of duurzaam, of niet
duurzaam11, maar wel een continu spectrum vaneen hoge 
graad van duurzaamheid tot een hoge graad van niet
duurzaamheid. De vraagstellingen daarb.ij aan de orde 
zijn: 
- in welke mate mogen de opeenvolgende generaties ge
bruik maken van het kapitaal(stocks) van gedurende 
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miljoenen jaren geaccumuleerde zonne-energie? 
- op welke wijze maken we gebruik van de continue 
f lux van zonne-energie die ans bereikt? 
De antwoorden op beide vragen zijn onderling nauw 
verbonden, en brengen ons ook totons discussîepunt· 
'groe i' en 'teclmologische produktiewijze'. Bi j het 
hanter en van deze beide t ermen treden velen (waaronder 
ikzelf op de eerste plaats) te slordig op. Beide ter
men zijn veel te breed en omvat ten zowel de duurzame 
als de niet-duurzame variant. Deze begripsverwarring 
is ook doorheen de bijdrage van collega Boehm verstren
geld, zodat hij onder 'onze technologis che produktie
wijze' de milieugrenzen-overschrijdende va riante be
doelt en van de lezer verwacht dat hij dat ook doet. 
Maar als het over ' groei' gaat, maa~t hij de nuance 
tussen beide varianten en wijst hij terecht op de te
kortkoming van de anderen dat ze dit niet doen. De 
discussie kan dus eigenlijk maar zuiver gevoerd worden 
als we een strikt onderscheid zouden bewaren tussen 
de duurzame en niet-duurzame varianten van groei en 
van technologische produktiewijze. Een gr ote moei
lijkheid hierbij is dat duurzaamheid in de meeste con
cre te dossiers niet precies meetbaar is, en -dat een 
zekere graad van nie t-duurzaamheid onvermijde lijk is. 

Wellicht kunnen we het best vertrekken van de vast
stelling dater een grotè correlatie bestàat tussen 
bepaalde vormen van groei en kunnen we de volgende 
covariantiematrix benutten: 

Technologische produktiewijze 

Duurzaam Nie t-duurzaam 

Groe i Duurzaam \ \ .\\V\\~\ t \~\ ··r\\\,, \ \\ 
Niet-duurzaam ~ :\\.'~ 
(de gearceerde situaties komen niet voor) 
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Onze technologische produktiewijze is ni et duu r zaa m 
omdat ze ongebreideld gebruik maakt van de eindige 
voorraad opgeslagen exergie en omdat ze zich weinig 
bekommert om een zorgvuldige en op t imale aa nwending 
van de dagelijkse exergie-flux ons aangeboden door 
de zon . De technol~gie i s in deze richt ing ontwik
keld orndat we veel en bovenal snel wilden groeien. 
De omvang van de wereldbevolking en de omvang van de 
materiële omzet (het engclse woord 'throughput' is 
een beter e omschri jvi ng) per hoofd in de ge i ndustria
liseerde landen zij n van die orde da t men i n hoge ma
t e aan milieu- aantasting doe t. Als doelstelli ng wordt 
aan de wereld voorgehouden: nog een grote r e omze t 
per hoofd bereiken in de i ndustrielanden, en di t mode l 
ui tbreiden t ot de gehele we r e ld . He t onhaa lbare van 
deze doelstelling i s voor de mees te,mil i eu-waarnemers 
evident, wa ~ nie t be l ei da t he t off ic iile beléid nog 
altijd op deze doelstelling vaar.t. Ik denk dat het 
daarom niet verkeerd is deze doelstel ling op de kor
rel t e nemen, en dus de ' groeivra ag' wel degeli jk 
centraal te s tellen. 

Pas vanaf het ogenQlik dat we bereid zijn ans te 
richten op een duurzame groei kr i j gt de duurzame 
technologische produktiewi jze een kans . Immer s, een 
duurzame technol ogische·produkt iewijie be tekent een 
zeer geringe aanspraa~ ~aken op de besc~ikbare voor
raden exergie en een maximale benutting van de dage
lijks e stromen zonne-exergie, Maar hie r stuiten we 
op de grenzen van de fysis che wetmatigheden en van 
de t echnische mo gel ijkheden , De zonnefl ux is in ab
solute z in wel heel groot, maar de dichtheid, de 
plaats en het t ijdstip van de s tromen knagen zeer 
sterk aan de economischc r endabilil~iL van de aan
wendingssystemen (onder de economische rendabiliteit 
verstaan we hie r eenvoudigweg de ve r houding van de 
opbrengst tot de ingezette middelen). Daarom hangt 
het s ucces van een duurzame produktiewijze af van een 
succesvolle, ook hoog-technologische , ontwikkeling 
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van de gepas te opvang- , t r ans por t - e n opslagtechni e
ken . 

Het is mijn i nschat t i ng da t een samenl evi ng ui tslui
tend gebaseerd op de zonneflux me t uitslui ting van 
het gebruik van de voorraden, op een aanzienlijk la
ger omzetsniveau moet functioneren dan de huidige 
indu striële groei- economie. Ook al be tekent een 
grootschal i ge bosbouw een vorm van groei, de plaats 
e r door ingenomen zal meebrengen dat de groe i i n an
dere sectoren het veelvoudige ervan zal dalen, en 
deze va sts t elling geldt voor vele andere t oepa ssin
gen van een duurzame produktiewijze . Zoals col l ega 
Boehm suggereert, zal een afname van de overbelas
ting van de natuurkracht immers gepaard gaan me t een 
hoge re belast i ng van de mensel i jke a r beidskracht . 
Als we zouden wande len en fie tsen i n plaats van au to
r i jden , dan za l de gr oe i dalen want f i etsen en fiets
paden geven mi nde r gr oei dan au tofabrieken, o l ieraf
f i naderij en, s cheepswerven voor t anker s en pl a t forms , 
au t owegen, ver zekeringsmaa t schappi jen, hospit a len , 
garages, etc ... 

Al s be sluit meen i k da t de 1 groe i 1 (be te r i n de toe
komst t e ve rvangen door de ' niet-duurzame gr oei 1

) 

centraal moe t bl ijven s taan i n de mi lieudis cussi e . 
Na tuur li j k mo e ten we di eper graven naar de basis en 
de motor van deze vor m van groe i , en wellicht komen 
we dan op dezelfde sporen waarop co l lega Boehm s poor t 
wanneer hi j de basis en de motor van de door hem ge
wraakte t echnologis che produk tiewij ze ui tdi ep t . 

* 

* * 



46 

OVER DE GROEIENDE ONZIN OMTRENT GROEI 

Boudewijn Bouckaert 

De bijdrage van Rudol f Boehm 11 Groei of geen groe i 11 

ver legt de kritiek vanuit de ecol ogische beweging op 
de economische groeigedachte naar een kritiek op de 
techno l ogische produktiewi jze , Vooreerst wil ik be
amen dat de vraagstelling groei of geen groe i naas t 
de kwes tie is, Ik ste l me echter de vraag of een ge
vecht tegen een nieuw spookbeeld van de technologische 
produktiewijze de discus sie wel kan verhelderen, 

Wanneer we de maximalisatie van ge l uk van de huidige 
en toekomstige mensheid als ethische toets hanteren, 
dan is economische groe·i, zoals hi j klassiek wordt 
uitgedrukt in stijgende BNP- cijfers, inderdaad geen 
waardemeter. Stijgende BNP-cijfers kunnen immers een 
r eële daling van welva~rt en geluk verhullen. Zo 
word t bvb . in het BNP ook de overheidsproduktie opge
nomen, Vermits deze _produktie via dwang t ot stand 
kwam (bvb. via belastingen, via dwangarbeid zoals 
verp l ichte legerdienst) is e r geen enkele garantie 
da t zi j bijdroeg tot de welvaart van de burgers. 
Zelfs i ndien we zouden aannemen dat a lle overheids
produktie in democrat ische landen door de meerderheid 
perfekt gewenst werd (quod non r eali t er) dan nog i s 
het mogelijk dat de kèisten voor de minderheÎ d hoger 
liggen dan de welvaartsvermeerde r ing voor de meèrder
heid . 

In BNP-cijfers worden bovendien talrijke zogenaamqe 
sociale kosten nie t verdisconteer ~~ Een stij gende 
produktie van auto's, verwarming-stoes t èllen, land
bouwprodukten, chemisch aangemaak te s to f.f en kan im
mers een daling van luchtk~aliteit , bodemkwaliteit 
en wate rkwalit eit teweegbrengen. Indien de. bevolking 
deze kosten aan het mi;l. i eu hoger inschat d"3,i-i· de . stij
ging inzake welvaart doo.r de gestegen produktie inza
ke goeder en en diensten, dan verbe~gen s t_ij gende BNP-
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cijfers een daling in welvaart. Stijgende BNP-cij
fers zijn misschien nutt i g als electoral e affiche 
voor regeringen en als voorwendsel ~m de bela stingen 
te verhogen. Een waarderneter voor de kwa1itatieve 
welvaart vormen zij niet. 

Keren we nu terug naar de nieuwe vijand voor het mi
lieu, die Rudolf Boehm meent ontdekt ·te hebben, nl. 
de technologische pr oduktiewijze . Dit begrip bl.ijft 
vrij wazig gedefinieerd. I_n éên· pas sui s te l t · Boehm 
dat deze produktiewijze zich kenmerkt door een groot
schalig verbruik van niet~hernieuwbare grond- en 
brandstoffen. In een andere paas ui blijkt hij he t 
te hebben over techniek aangewend t er stijging van 
de produktiviteit en de substitutie van arbeid door 
kapitaal. Hetzelfde begrip dekt hier dus twee ver
schillende economische process.en. 

Deze onduidel ijkheid terzijde gelaten, moet ~rop ge
wezen worden dat techniek en groei van kapitaal op 
alternatieve wijzen kunnen gebruikt worden eu kunnen 
evolueren. Een verhoogde kapita~laccumulatie kan 
leiden to t een verminderend verbru ik van niet-her
nieuwbare of traag-regënerere nde grondstot'fen. Hèt 
verhoogde gebruik van computers leidt naar een reduk
tie van het papierverbruik en van het verbruik van 
houtsoorten. Installaties voo~ recyclage, waterzui-· 
veringstechnieken, dubbele.riorering,_ ehemische af
braakstoffen voor all~rlei $Oor ten afval, enz . zijn 
voorbeelden waarbij verhoogde technisohe inve sterin
gen b ijdragen ~ot een vermindering van de belasting 
op de mil ieukwaliteit en een spaa rzamer gebruik van 
niet-hernieuwbare grondstoffen. Kortom, de ontwik
keling van techniek en "de verhogi ng van de kapitaal
s t ock is niet noodzakelijk omgekeerd evenredig met 
de evolutie van d~ milieukwaliteii. 

De grote vraag stelt zich .echter op welke wijze con
sumenten en producenten· ertoe kunnen gebracht worden 
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deze technieken aan te wenden, die de milieubelasting 
zoveel mogelijk roinimaliseren. Dit soort technieken 
vergt immers additionele investeringen, vergt reallo
caties in de economie en tast bij gevolg op korte ter
mijn althans, de winsten .en gezinsbudgett en aan. · Dat 
institutioneie ingrepe~ hierbi j noodzakelijk zijn is· 
evident. Zolang iedereeq zonder enige kost voo~ hem
zelf mag vervuilen, zullen weinigen °bereid zijn vrij~ 
willig op mUieuvriendel ijkc ·produk.tie of konsumptie, 
over te schak~len . De meesten zullen vrezen dat de 
anderen "free rider" zullen spelen en da t hun inspa,n
ningen derhalve slechts in een v.~rwaarloosbaar effekt 
zullen ressorteren. Het komt er dus op aan de kost · 
aan het milie~ ten volle .in de ~riva~e gébruiks- en 
verbruiksprijs, tèegerekénd aan bedrijv~n en ·gezinnen, 
te integreren. Wordt dit. konsekwlmt. toegepast dan 
kunnen we evolueren van wat ·Kenneth Boulding noemt 
een "throughput-mod_el" (i.e. ei~dige ·grondstoffen ver
bruiken en de afval op.stapelen) na~r een "spacesh:tp 
earth-roodel", waarin afv.al '·2ov·eel mogelij'k g~recy
cleerd wordt, regenereerbare stoffen-bestendig aange
vuld ~orden en niet regenereerbare grondstoffen prij
zen krijgen waarin de' sc~aarste· ervan wordt gereflec
teerd. Het techhisch mogelij k ma ken van een derg~l.ij
ke recyclage-economie.zal nog een hoger beroep op het 
wetenschappelijk-technologisch vernuft·vereisen dan 
heden het geval is. Het oproepen van een emotiônele 
afkeer tegenover de "t_echno logi sche prod uk t i ewij z e" 
is derhalve misplaatst. Jîet komt erop aan, via een 
her strukturering van· de rèlatieye prij zen·, de n~dige 
prikkels te s cheppen opdat invester.ingen, die recy
clage- gericht zijn, .winstgevender. worden. Door welke 
institutionele ingrepen dit herstruktureringsprôc:es 
kan gerealis eerd worden, is ·een ander débat. Hier
over nochtans ~én opmerking. De historische tràgedie 
van de " socia listische produk_tiewijze" ·moet et: ans 
voor hoeden al te vee l vertrouwen te stellen in een 
door de overheid gecentraii.seerde aanpak •. Niet een 
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afschaffing van de mark t economie (voor de 'liefheb
bers 11va·n het kapitalisme 11

) lijkt de ·remedie te .z i jn 
maa r wel een herschikking van h'et in.st i tut i onel e ka
der van rechten- e_n plichten, waarbi nnen marktprb.ces
sen zich ontwikkelen. Een dis cuss ie hieromtrent 
lijkt me zinvoller te zijn dan de â'oqdlopende straat 
van Rudolf Boéhm. 

* 
* * 
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TECHNOLOGIE OF GEEN TECHNOLOGIE? 

Rober t Stallaerts 

Inleiding . 

Onder kritiek wo rdt voornamel ijk verstaan het bepa
len van de juis theid van een vraagstelling . Welke 
cr iteria moet men echte r gebruiken om dit te bepa
len? We zouden het n ie t weten. In het cenentwin
tigste nummer van Kriti ek (dat al vroeger meerder
jarig kan verkl aard worden) schrijft W. Coolsaet 
over fenomeno logi sche kennisverwerving die een so
liede grond zou moe ten leveren: 'ze grondvest de 
kennis in de leefwereld en in de teefwereldlijke 
praxis. De praxis is zelf r eeds verstandig e n zi.j 
steunt hiervpor op (leefwereldlijke ) waarneming en 
hierop gebouwde kennis (d ie er een ve rruiming va n 
is), ' Beantwoordt het artikel van Boehm onde·r de 
titel 'groe i of geen groei' aan di t kriter ium? We 
zouden het ni et we ten. Wat kunnen we Ïn deze korte 
bijdrage dan meer dan nog enke le vr aag t ekens zetten 
bij enkele beweringen uit Boehms bijdrage, we l we
tend dat he t roethodologisch waar schijnlijk nergens 
op slaat. 

Groei of geen groei . 

Boehm gebruikt de meeste (gees telijke) energie in 
zijn artike l om de band tussen mi lieuproblemen en 
groei te ontkrachten , De noodzakelijke band . Hij 
toont terecht aan dat onze de f init ies van groei 
niet i dentiek zijn met natuurlïj ke of geaccumuleer
de rijkdoro. Economische groei van he t bruto (en in 
minder e mate van het netto) nationaal inkomen, een 
fluw-variabele is irnmers pe r def initie niet gelijk 
aan een stock-variabele , d ie aangeduid· kan worden 
als rijkdom. Bovendien wordt aan ri j kdom een posi
tieve evaluatieve betekeni s gehecht. De doorsnee 
positieve betekenis die men aan groei hechtte - en 
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die terecht door ecologische economisten en ecologen 
betwist wordt - kan niet overeensternmen met het be
grip rijkdom, Wat men zou moeten doen is juist een 
reeks criteria ontwikkelen om die rijkdom te be
schrijven, zodat men een situatie kan beoordelen 
volgens een polyva·lent patroon. Schaarste_, duur
zaamheid, vervangbaarheid, uniciteit, belangrijk
heid van de behoefte(n) en dergelijke moeten elemen
ten l everen om het eendimensionele groeikriterium 
opzij t e schuiven. (Haar wie neemt het groeicrite
rium nog ernstig? Vecht Boehm niet tegen windmo
lens ?) , Ee n probl eem is natuurlijk dat men die 
criteria niet los van de menselijke behoeften en de 
kenmerken van pnze omgeving zal kunnen definiëren; 
hierover zal een consensus moeten groeien. Belan
gentegenstellingen (en het conflict tussen lange en 
kort e t ermijn) verleggen het débat rond een derge
lijk multidimensioneel criterium naar de maatschap
pelijke praxis. ·ook werk aan de winkel voor de f e
nomenologie om de menselijke behoeften en de leef
wereldl i jke praxis te beschrijven ! Een 'wetenschap
pelijke raad voor ·de bepaling van de eindige mense
lijke behoeften' kan allicht ·het voorwerp van kri
tiek worden, 

Het merkwaardige is nu dat Boehm zich vee l moeite 
getroost om de noodzakelijke band tussen groei en 
milieuprobl emen te <?.ntkennen. Nochtans g_eeft groot
schal igheid gewoonlijk toch aanleiding tot e en ver
ergering van de problemen. (In die zin staan we ook 
sceptisch t egenover zijn relativering van het bevol
kingsprobleem.) De gevolgen van deze positie zij.n 
echter des te erger als hij er n i et in slaagt z1Jn 
grondstelling waar te rnaken: het is niet de groei, 
rnaar de technologische produktiewijze die de oorzaak 
i s van onze milieuproblemen. Terwijl toch al wordt 
toegegeven (p. 11) dat in elke produktiewijze de 
technologie een onmisbare rol s·peelt. De bewij slast 
valt dan geheel op het begrip 'technologische pro-
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duktiewijze' o,f moderne produktiewijze . Technologie 
wordt gedefinieerd als de kennis v an de mogelijk.e aan
wendingen van gegeven rniddelen. To t hiertoe is de 
negatieve evaluatieve ~omponent van he t begrip techno
logie nog niet duideli jk en-ben i k geneigd te zeggen 
dat technologie in se niet per vers is voor de mense
lijke behoeftenbevredig i ng . Vervol_gens wordt er de 
voor mij niet inherente waardering aan toegevoegd: 
'door een 'technologis che produk tiewi j ze' wordt de 
tecbniek volledig onderges chikt gemaakt aan een e i 
genl ijke doelloze technologi e '. Deze bepal ing wordt 
dan weer gecorrigee-rd door te stellen dat de techno
l ogis che produktiewijze een bepaal-d ·abstrak;t doel 
nas t reeft , nl. de bevordering van de produktivi tei t. 
De grote schuldige i s dus de t echnologi s che produk
tiewij ze die in haar produktiviteitsstreven een 
'doelloos ' ideaal acht ernazit. In ~ eze t ekst wordt 
di t enkel gedef i nieerd en geponeerd, niet bewezen. 
Dus zouden we ook het omgekee r de kunnen poneren. 
Vooraleer hier op in te g'aan willen we toch wijzen 
op he t gepersonifieerde conccpt.g(:bruil·, ; ..: .:..é;.:.:al ijl-. 
berust de stelling van.Boehm op een grote metafoor 
die doelen aan onpersoonlijke mechanismen toe~ 
schr ijft. De technologische produktiewijze wordt 
antropologische kenmerken toegeschreven. 1s d it 
een nieuwe vorm van humanisme? 

Produktiviteit of geen produktiviteit? 

Natuurlijk kan Boehms stellingname slechts geduid 
wor den in het geheel van zijn . 'wetenschappelijke' 
produktie . Uiteindelijk vinden Boehms ver dedi gde 
denkbeelden nog altijd hun oorsprong in de thesen 
verdedigd in 'Kritiek der grondslagen van on~e 
t ijd', een werk waar tegen we hier niet opnieuw po
sitie willen kiezen. Wel wi l len we ingaan op een 
recente aanva l op het produktiviteitsbegrip, dat de 
stelling in het hierboven besproken artikel mee kan 
helpen funderen. (Boehm R., ' Hens, natuur en tech-
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niek', Ja>i t ·i ek 21 ). Daar wordt ecologen Narx ' stel
ling voor de voeten geschovcn dat een kapitalistische 
aanwending van technologie negatief, een aanwending 
'perse' positief kan geëvalueerd worden. Boehm 
kritiseert er nog eens Marx' produktiviteitsopvatting 
en legt er nog eens de (gaven en de) zonden van de 
produktiviteit bloot (p. 52-60). Vereenvoudigd on
derzoekt hij twee geval.len, het g,eval van ·eenvoudige 

en het geval van uitgebreide reproduktie . In het 
eerste geval komt hij (o.i. juist door die bep~rken
de voorwaarde) tot het besluit <lat bij verhoging van 
de produktiviteit er arbeiders moeten ontslagen wor
den of dater een loonsdaling moet zijn. In het ge
val van uitgebreide reproduktie ho ud t hij zijn be
sluit aan dat verrij king slechts mogelijk is door 
concentratie en uitstoting uit .het produktieproces . 
Hi j reduceert echter opnieuw de probleemstelling to t 
een aanbodseconomie en heeft geen oog voor monetaire 
geldmechanismen. Eigenlijk is ~et zo dat hi j mecha
nismen die onder kapitalistische omstandigheden op
treden veral gemeent -tot een dwangmatige logica van 
elk economisch systeem. Zo schrijft hij eigenschap
pen van de technol ogie onder kapitalistische.verhou
dingen aan de technologie zelf toe . We volgen dus 
ook hier zijn conclusie niet dat het de technologie 
of het produktiviteitsstreven zelf zou zijn dat per 
definitie 'schuldig' of ' de eerste oorzaak' is (eer
der een historische oorzaak , noodzakelijk enkel in
dien het kapitalisme 'noodzakelij k' was). Boehm 
neemt trouwens een groot deel van zijn radicale 
stellingname terug in-zijn nabeschouwing (p . 65). 
Daarmee hebben we nie t gezegd dat Boehms analyse 
geen behartenswaardige inzichten aanhrengt. De dui
delijke voorstelling van produktiviteit als roo.fbouw 
op de natuur ten gunste van de arbeidskracht en de 
verklaring voor de wegwerpproduktie duiden op de 
problematische aspekten van onze kapitalistische 
produktiewijze . Of er totnutoe ook reeds een 'so-
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cialistische' en ni•t enkel een 're~el-so~ialis~ 
tische' produktiewijze heeft bestaan, laten we voor 
een andere gelegenheid. De vraag is weliswaar be
langrijk omdat ze toch verbonde~ is met het (even
min bewezen) 'geloof' Aat een technologische pro
duktiewijze onder een socialistische (dan nog wel 
marktsocialis~ische) ordenirtg toch positief zou 
kunnen werken. 

* 

* * 
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TECHNOLOGIE EN GROE I 

Johan Malcorps 

"Groter nog dan het mysterie van de natuurlijke groei 
is he t roys terie van het natuurlijk ophouden van de 
groei. Eris maa t in a lle natuurlijke dingen. He t 
systeem van de natuur , waar de mens deel van uitmaakt, 
heeft de neiging zichzelf in evenwicht te houden, 
zichzelf aan te passen en zichzelf te reinigen. Dit 
is niet het geval voor de technologie : die erkent 
geen zelfbeperkend prinicpe. In het subtiele systeem 
van de natuur werkt de technologie als een vreemd 
lichaam, en er zijn nu tekenen te over van afstoting 
(E.F. Schumacher , Hou het Klein, Ambo, Baarn, 1974, 
p . 141-142). 

Het is bekend dat woorden een éigep leve~ gaan leiden 
door veelvuld ig en slordig gebruik . Betekenissen ver
schuiven , Woorden worden gerekupereerd, gemanipuleerd 
en worden tenslotte ongrijpbaar tot betekenisloos . 
Het zal wel zo zijn dat ekologisten.en groenen in het 
vuur van hun betoog tegen de vernie tigingsekonomie 
(is dat een goed woord ?) de vakterm ' ekonomische 
groei' op oneigenlijke wijze zijn gaan hanteren. De 
aangroei van wegen en ~uto .' s als een kankergezwel dat 
he t landschap aanvreet. Om maar iets te zeggen . Heb
ben we he t dan over de groei van het BNP in de enge 
betekenis van het woord? Niet noodzakelijk zoals 
professer Boehm terecht aantoont. 'Ongebreidelde 
groei', 1 groeidwang', ' gro ei-ekonomie' : .het zijn eens 
zo vele in wezen vrij kryptische omschrijvingen voor 
een ekonomisch en industrie~! systeem dat in de fe i
ten op haar grenzen is vas tgelopen . ' Grenzen aan de 
groei', 'nulgroei 1 of 'krimp' zijn even vage omschrij
vingen van de richting waarin rernedies gezocht. worden. 
Natuurlijk is het dan rnakkelijk voor onze tegenstan
ders om een karrikatuur te maken van groene ideeën · 
over groei. En vervolgens die karrikatuur af te 
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schieten. Geen groei meer in ontwikkelingslanden, 
waar de mensen kreperen, geen groei in de welzijns
sektor, geen groei van het ope_nbaar ve rvoer ? Nee, 
bedankt . De sociaal- en kris tendemokraten aller lan
den kornen dan met de mirakel-kompromis-woorden aan
draven: ' kwalitatieve groei ', 'opt imale groei', 
' groene groei' zel fs . Door veelVuld~g misb ruik zij n 
ook deze termen inmiddels bezoedeld-onbruikba·ar ge
worden, net als het Brundtland-toverwoord 'duurzame 
ontwikkeling' (alweer een variante van de groei-idee) . 

Laten we dan maar liever toegeven dat we in deze gi
gantische woordenstrijd als kleine opkomende ideolo
gische beweging de strijd verloren hebben èn het ter
menpaar 'groei' - ' grenzen aan de groei' opgeven. 
Inderdaad, we willen niet rneer of niet minder van 
hetzelfde , we willen à.ndere produkten en produ.ktie
WlJzen . Andere technologieën. Misschien zelfs ande
r e wetenschappen. Een andere filosofie? 

Het is nochtans evident dat groenen meer innerlijke 
groei wensen, organische groei , groei tot een bepaald 
evenwichtspeil, groei tot vol-wassen-heid, noem rnaar 
op. 

Het is even zonneklaar dat groenen geen verdere 'groei ' 
of zelfs ' negatieve groei ' willen in een aantal sek
toren (bv. de bio-industxie , de chloorchemie) . Maar 
daarmee zeggen we meer dan dat we enkel minder. varkens 
of minder PVC-verpakkingen willen . I n feite zeggen we 
dat we een hele reeks produkten gewoon NIET me·er wil
len, dat we groot aantal produktiewijze~ NIET meer 
willen, da t we een .àantal l evensvij andige technoloeieën 
willen uitbannen. In f eite· zeggen we dan ·dat we de 
blinde voor(ui) t gaug van de technol ogische produktie
wijze, de wi lde groei van middelen die niet ·meer ten 
dienste staan van een doel afwijzen. In f e ite zeggen 
we dat technologie en wildgroei noodzakelijk samen
gaan, dat ongetemperde technologische vooroitgang een 
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kanker is in wezen. Wie technologie zegt, zegt groei 
en omgekeerd. 

* 

* * 
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OVER GROEit GRENZEN EN NODEN 

Wilfried De Vlieghere 

De diskussie rond groei of geen groei is voor het 
grootste deel een valse diskussie, omdat ze eevoerd 
wordt rond een dubbelzinnige term, waarvan de bete
kenissen door elkaar gebruikt worden. In zijn ei
genlijke betekenis beschrijft "groei" levensver>
sahijnselen, maar het wordt ook in overdrachtelijke 
betekenis gebruikt in de ekonomie, waar het in ver
band met mechanisèhe processen gebruikt wordt. En 
zelfs daar wordt het toegepast op twee weliswaar 
verwante, maar toch onderscheiden verschijnselent 
rn.n. de fysieke produktie, en het totaal van ver
koopbare goederen en dienste_n in een sarnenleving. 

Een en ander maakt dat men met evenveel recht kan 
stellen: met het Brundtlandrapport dater groei 
nodig is van levensnoodzakelijke goederen in de 
derde wereld (biologische groei), met de Club van 
Rome dat de groei een van de hoofdproblemen is op 
het ekologische vlak (macro-ekonomische groei), en 
met Rudolf Boehm dat de kern van het probleem niet 
ligt in de groei als zodanig, maar in de technolo
gische produktiewijze. 

In deze bijdrage zal ik trachten het begrip groei 
wat uit te klaren, en er een paar gevolgtrekkingen 
aan verbinden omtrent het soort ekonomie datons 
uit de ekologische problemen kan helpen. 

De grenzen van de groei 

In de eigenlijke betekenis van het woord is ·11groei" 
een eigenschap van levende wezens. Voor ecn indivi
dueel levend wezen is het de eigenschap in grootte 
toe te nemen, maar dan niet onbeperkt: de groei 
val t stil wal).neer de volwassenheid bereikt is. En, 
niet onbelangrijk, g~oei wordt gevolgd door afster
ven, ontbinding en terugkeer van alle elementen in 
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een kringloop. Voor een biologische soort is gr·oei 
de eigenschap in aan·tal toe te nemen tot de grenzen 
bereikt zijn van de d~aagkrach~ binnen het ekosys
teern. Biologische groei is dus een inhe1?ent begrensd 
proces, met ingebouwde remmen~ Ongeremde biologische 
groei is een woekering, een k8;nk_er, en vern:Î..etigt 
zichzelf of het levensverschijnsel dater slachtoffer 
van is. 

Maar dit biologisch begrip is terecht gekomën in het 
ekonomisch denken, waar het in feite een andere be
tekenis heeft, een overdrachtel-ijke. Voor een bë
drijf is groei : de toename van 4e produktie,· en in 
de macro-ekonomie betekent het de toename van de toe
gevoegde waarde van aile goederen en dienstên .samen, 
hetzij binnen· een bepaalde bedrijfstak, hetzij in 
de ekonomie als geheel •. 

In tegenstelling met de biologische groei is de eko
nornische in wezen.onbegrensd, niet alleen omdat er 
geen mechanisme is die hem zou kunnen· afgrenzen, 
rnaar ten gevolge van twee fundamentele eigenschappen 
van het ekonomisch proces._ 

Een eerste is reeds door Marx geanalyzeerd. Het of
ficiële credo luidt· dat onze ekonomie tot doel heeft 
waren te maken die de mensen nodig hebben, wa:arbij' 
geld slechts een middel is om de transakti"es mogelijk 
te maken. Maar in de feiten . is het doel van ekono
misch ondernemen geldkapitalen te laten renderen,. 
en de warenproduktie is hiervoor slechts een middel. 
(De bekende kr:ingloop C-W-G', die in de plaats komt 
van de kringloop W-G-W). 

Dit alles wordt wel ontkend door de ekonomische theo
rie, maar in onbewaakte momenten wordt de waarheid 
wel eens gezegd door mensen uit de praktijk, zoals 
in de uitspraak van die big boss van General motors, 
die verklaarde dat "General Motors makes no cars, 
General Motors makes money''. Daar de hoeveelheid 
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opstapelbaar geld oneindig is, leidt dit in principe 
tot een open kringloop, zonder interne grenzen. Dit 
maakt dat de ekonomie kan blijven groeien. 

De tweede eigenschap maakt <lat hij niet alleen kan, 
maar ook moet blijven groeien. Aan deze analyse is 
de naam verbonden van een ander ketters ekonoom, 
Silvio Gesell. Die stelde op het einde van vorige 
eeuw vast dat het rentemechanisme de kapitaals.tromen 
beheerst, met heel wat negatieve gevoleen. Een ervan 
is dat de ekonomie niet anders kan dan groeien. ln 
de kringloop G-W-G' moet er noodzakelijk winst zijn, 
moet G' groter zijn dan G, wan.t dat is het doel zelf 
van het ekonomisch handelen van de geldbezitter. 
Die winst rnoet minstens gelijk zijn aan de rente
stand, en liefst een stuk hoger. Deze gevolgen voor 
de groei waren nog niet onderkend door Gesell, maar 
blijken in onze tijd bijzonder. relevant. (Cfr. Suhr, 
en Van Arkel). 

Maar . de geldkringloop kan maar toenemen als o_ok de 
warenproduktie stijgt. Dit leidt tct e:e:r. ~pir.:1.ü 
G-W-G'-W'-G'' •••• In elke nieuwe cyclus kan de 
geldhoeveelhei<l G' slechts stijgen tot G" als ook 
het volume geproduceerde waren W' groter is dan in 
de vorige cyclus. Daar komt bij dat dit mechanisme 
nog versterkt wordt door de stijgïng van de produk
tiviteit, rnaar ook zonder de technologische innova
ties die dat veroorzaken, zou de groeidwang aanwezig 
zijn. Dit betekent _dat we in een ekonomisch stelsel 
zitten waarin de groei van het·volume geproduceerde 
waren onbeperkt moet toenemen. 

Van deze groeidwang worden we niet gered door de 
snelle vorschuiving no._.:ir de dicnstcnscctor, zoals 
de meeste ekonomen intuitief schijnen aan te nemen. 
In een zeer recent artikel 'betoogt Wim Van de Pan
huyzen <lat deze verschuiving slechts houdbaar is zo
lang er een 11 industriëel surplus" getnaakt wordt dat 
kan verdeeld worden o_ver de verschillende ekonomische 
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aktoren, hetzij in de vorrn van consumptiegoederen, 
hetzij in de vorm van investeringsgoederen voor de 
tertiaire sectoren. 

Voorde consument is de verschuiving naar de dien
sten slechts aantrekkelijk als .hij daardoor rn€Er 
krijgt dan vroeger: meer goederen, of persoonlijk 
consumeerbare diensten. En voor deze laatste zijn 
eveneens belangrijke materiële inputs nodig, denk 
maar aan de vrijetijdsindustrie en· de ermee samen
hangende verkeersvraag. Wat de intermediaire goe
deren betreft : de inkrimping van de industriële 
sector wordt grot~:ndeels opgeslorpt door de uitbrei
ding van het vervoer en de handel. 

Van de Panhi.iyzen wijst erop dat dit eigenlijk slechts 
een herhaling. i.s van de grote verschuiving van de 
landbouw naar de industrie in de eerste faté .van de 
industriële revolutié. In die periode is -0e land~ 
bouwproduktie niet ingekrompen, maar juist. ste:i:k ge
groeid, niettegenstaande de tèwerkstelling snel te
rugliep. Meer nog : die grotere landbO!!Wp!."'oduktie 
was de basis voor de groei van de industrie. Een 
analoog verloop doet zich nu_voor in de industTie: 
slechts de werkgelegenheid vermindert, onder in
vloed van de snel stijgende arbeidsproduktiviteit, 
rnaar de produktie blijft groeien en moet blijven 
groeien om de verschuiving naar de diensten aan
trekkelijk te houden. 

Op deze achtergrond is het duidelijk dat de grond
stelling van de Club van Rome blijft gelden. We 
zitten blijkbaar in een tredmolen van een groei van 
de fysieke produktie zonder grenzen, en dat is evi
dent onhoudbaar in een eindige wereld. Dit is geen 
groei in de biologische betekenis van het woord, 
maar een woekering, een kanker. 

De grenzen aan àe grenzen van de groei 

Ik neem aan dat het voor de lezers van dit kritisch 
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tijdschrift niet verder moet geargumenteerd worden 
dat deze woekergroei moet stoppen, dat dit een nood
zakelijke voorwaarde is voor het overleven van de 
mens, en misschien van alle leven op deze planeet. 
Maar de vraag die hier voorligt is : of dit ook een 
voldoende voorwaarde is. Dit is de vraagstelling 
van Rudolf Boehm, waarbij ik mij kan aansluiten. 
Ook met zijn antwoord ga ik principieel akkoord. 
Wat hier volgt zijn een aantal argumenten die de 
stelling mee onderbouwen dat het probleern een heel 
stuk dieper zit. 

Boehm stelt terecht dat onze produktie- en levens
Wl.Jze ervoor zorgen dat-, bij het wegvallen van de 
groei of zelfs bij een negatieve groei, de uitput
ting van onvervangbare grondstoffen en de opstape
ling van persistente schadelijke.stoffen blijft 
doorgaan. Het duurt wel even langer voor we echt 
in de problemen komen, misschien zelfs een paar 
eeuwen, maar komen doen ze toch. 

Voor dit soort problemen heeft ons ekonomisch den
ken een blinde vlek. Omdat het wezenlijk d~nkt in 
continue (geld)stromen, staat het hulpeloos tegen
over discontinue reservoirproblernen. Het staat 
machteloos tegenover een reservoirgegeven als de 
C02-concentratie in de lucht, of de uitputting van 
metalen of aardolievoorraden. Het enige wa~ het 
aankan is die trachten te beperken door bijvoor
beeld ekobelastingen op ~troomvariabelen als het 
gebruik van fossiele brandstof.fen of de uitstoot 
van kooldioxide. Daarmee kan ze de problemen 
slechts vertragen, maar niet oplossen. Hetzelfde 
geldt voor andere technische ingrepen zoals bespa
ringsmaatregelen, recyclage of milieutechnologie. 

Dit reservoirprobleem maakt dat .ook de macro-ekono
mische benaderingen als nulgroei, negatieve groei 
of selectieve groei slechts uitstel geven rnaar geen 
afstel. 
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Van de eerste twee is de sociale kost daarenboven 
ontzettend hoog. Als de groei wegvalt, verêlwijnt 
ook de winst. In vroeger tijden gingen de kapitaal
bezitters dan in staking en kregen we een recessie, 
waarvan de zwakkeren in de samenleving de grootste 
s lachtoffers waren. -Sind·s de monetaris tische revo
lutie van de tachtiger· jaren volgen ze een andere. 
weg: ze verhogen hun- aandeel in de ekonomische 
koek, ten koste van de zwaksten in het wereld-eko
nomisch systeem : de grote massa's in de derde we
reld en de minder geschoolden in de·rijke landen. 
Politiek is dit meer haalbaar dan een voor:tdurende 
recessie, omdat het voor de middengroepen in de 
rijke landen (met inbegrip van het grootste deel 
van de loontrekkenden) een neutrale operatie is, en 
zij er de meerderheid van de bevolking uitmaken. 

Maar ook de op het eerste gezicht meer humane "se
lektieve groei11 kan niet rneer dan een kreet zijn, 
als hij blijft steunen op de industriëel-technolo
gische produktiewijze, want deze kent nu eerunaal 
geen milieuvriendelijke produktie, alle~n maar min
der milieu-onvriendelijke. Een konkreet voorbeeld 
kan dit duidelijk maken. Veronderstel dat we ~rin 
zouden slagen alle auto's op alle punten viermaal 
minder milieubelastend te maken: verbruik en uit
stoot slechts een vierde van vandaag ••• , maar we 
laten hec aantal auto's verviervoudigen op de we
reld, bijvoorbeeld door' aan de ontwikkelingslanden 
hun deel te· geven van de industriële koek. Het ge
volg is dat we daarmee terechtkomen, op wereldvlak 
gezien, in precies dezelfde ondragelijke milieube
lasting die we vandaag al kennen. 

Ook een socialistische ekonomie brengt geen oplos
sing voor onze problemen. Wel maakt die in theorie 
een einde aan de twee mechanismen die de groei aan
drijven, want ze is in principe een warenproduktie, 
en heeft geen nood aan rente om te blijven draaien. 
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Haar het zwakke punt ervan is dat ook zij blijft 
hangen in de technologische produktiewijze. Een 
centraal plan, met grootscha lige fabrieken en bij
horende problernen kan in theorie minder milieuon
vriendelijk opgezet worden dan de open groei-eko
nomie op kapitalistische basis . Dat het fe itelijk 
socialisme hee l ve r af gebleven is van die t heore
tische moge l i j kheid is hiervoor ge~n geldig tegen
bewijs. Maar het heeft evenmin een antwoord voor 
de r eservoir problemen: ook een social istische in
dustriële ekonomie kan niet anders dan hulpbronnen 
opgebruiken en persis tente vervuil ing opstapel en. 

Behoeften of noden? 

Met ons produktiesysteem zitten we o.nmiskenbaar op 
de weg naar de zel fvernietiging. Hoe langer hoe 
rneer mensen beginnen dit i n te zien , maar t och 
blij ft de grote meerderheid v~~ de mensheid dromgn 
van het consumptiepa radijs, niet alleen bij ons, 
maar ook in de Derde Wereld en Oost-Europa. De re
cente revoluties daar zij n er gekomen niet ômdat de 
meeste Oosteuropeanen meer vrijheid wilden, maar wel 
Coca-Cola~ hamburgers en een Mercedes - of toch min
stens een Golf - voor iedere <leur. 

Om ekologische redenen is zelfs voor ons het con
sumptieparadijs nie t lang rneer vol te houden, en 
voor de rest van de wereld zal het om dezelfde re
den onvermijdelijk eeu droom blijven . Niet een 
duurzame groei, maar een duurzame stabiliza t ie van 
de wereldekonomie op een ekologisch draagbaar peil 
i s nodig. Hiervoor staan twee wegen open: het in 
stand houden van de opgepept e luxebehoeften van een 
kleine e n sud i::;l.i.nkende mindetheid , ofwel een eko
nornie scheppen die de echte noden van de me.nsen ver
vult. 

De grootste mys tificatie die door het grootste aan
tal rnensen geloofd word t op deze wereldbol, is waar-



65 

schijnlijk wel de bewering dat onze ekonomie de be
hoeften van de mensen vervult. Ook die bewering be
rust op een verwarring van betekenis, op een immense 
dubbelzinnigheid. 

In de gewone betekenis betekent behoefte: iets ab
soluut nodig hebben. Een behoeftige is iemand die 
zelfs van het levensnoodzakelijke te kort heeft. 
Maar de noden van de mens omvatten niet alleen fy
siologische noden, ma_ar ook psychologische noden 
als warmte, geborgenheid, vriendschap, zelfontwik
keling. Ons ekonomische denken heeft aan het woord 
"behoefte" evenwel een nieuwe betekenis gegeven. 
Daar betekent het : zin hebben naar dingen die door 
het produktiesysteem gemaakt worqe~, en geld hebben 
om het te kunnen kopen. 

De ekonomische behoeften en de mogelijkheid van het 
systeem om ze te vervullen vallen slechts zeer be
perkt samen met de reële noden van de mens : 
- De vitale, fysiologische noden van een groot deel 
van de wereldbevolking kunnen niet vervuld worden 
bij gebrek aan koopkracht. 
- Voor psychologische noden is er in de industriële 
wereld hoe langer hoe minder ruimte, maar wel winst 
door de verkoop van surrogaten ervoor (frisdrank 
i.p.v. vriendschap). 
- Het systeem is vooral geschikt om kunstmatig opge
wekte grillen te voldoen, en houdt zichzelf in stand 
door het opwekken van die grillen. 

Nuis het zo <lat fysiologische noden wezenlijk be
grensd zijn. Genoeg gezond en smakelijk voedsel, 
een aangename woning en woonomgevingt lekker zitten
de, mooie en duurzame kleren zijn in .aantal begrèns
de objekten. De grens ervan is 11 genoeg11

, en zij 
kunnen vervuld worden in een kringl;opekonomie. 
Psychologische noden vervullen kost zelfs nog min
der, want daar gaat het per definitie om interakties 
tussen mensen die het meest bevredigen als ze gratis 
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gegeven worden. 

Slechts de derde kategorie, de kunstmatig opgewekte 
grillen, is onbegrensd, en ligt aan de grond van zo
wel de woekergroei als van de reservoirvervuiling. 
M.i. ligt daar dan ook voor de onmiddellijke toe
komst de belangrijke opdracht van de mensheid : te 
ontgroeien aan de infantiele verslaving aan derge
lijke goederen. En <lit zal noodzakelijkerwijze bij 
ons moeten gebeuren, in de rijke industrielanden. 
Eenmaal wij zonder kunnen, zullen ook de andere we
reldbewoners geen voedsel meer hebben voor de "mime
tische begeerte11

, om het met Achterhuis uit te druk
ken. 
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GROEI EN IN TERMEN VAN GEBRUIKSWAARDE OF ALLEEN MAAR 
VAN RuILWAARDE? 

Ludo Dierickx 

Het is niet rnoeilijk akkoord te gaan met Rudolf -Boehm 
als hij stelt dat ook een stilstantl in de groei zal 
leiden tot rarnpen en uitputting . Het volstaat hier 
te verwijzen naar de thesissen van de econoom Nicho
las Georgescu- Roegen betreffende de wetten van d~ 
thermodynamica en de steeds toenemende entropie . 
(1) ( 2) 

Wat is het antwoord? Helemaal geen groei? Tegenover 
groei in termen van ruil~aarde stel ik groei in ter
men van gebruikswaarde en verwijs naar de definities 
goedgekeurd door het economisch congre1> van Agalev 
van 2 december 1991 . (3) (4) 

De gebruikswaarde van goederen, diensten en systemen 
is dan niet "la va l eur subjective" of "la valeur 
d'opini on" (5) van de koper bij de handelstransactie 
maar het geheel van meer- en minwaarden die door een 
produkt , een dienst of een systeem worden teweegge
bracht gedurende de produktie-, consumptie- en ver
wijderingsprocessen en dit zowel ten bate als ten 
nadele van de gezondheid, de ontp l ooiingsmogelijkhe
den, het na t uur- en cultuurpatrimonium, de medemen
seli j kheicl , de democratie , de zinvolle werkgelegen
heid , de vrede, de derde wereld- econornieën, de vol 
gende generaties ... Als de minwaarden aanzien lijker 
zijn dan de meerwaarden (al dan niet ui tdrukbaar in 
monetaire termen) dan is er sprake van verarming en 
nie t van ve r ri j king . 

Het is niet uitgesloten dat, dankzij technieken en 
aanwending van t echnologieën , ook goederen kunnen 
worden voortgebracht met een hoge gebruikswaarde 
(als hierboven besc hreven) : bijvoorbceld fie t sen , 
tegelkachels, verwarmi ngsinstallaties op zonne-ener-
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gie. De vraag is of het dus volstaat ons te keren 
tegen de produktiewijze, tegen de industriële of 
technologische produktiewijze. 

Economische bedrijvigheden buiten de gemonetari
seerde circuits (zelfvoorziening, burenhulp, ... ) 
zijn norn1aal minder bedreigend voor het leven op 
aarde dan de klassieke grootschalige, kapi taalhonge
rige, technologische en industriële economische be
dri jvigheden, maar ook kleinschalig en in zelfbeheer 
kan worden vervuild, vernietigd en bedreigd : aan
maak van molotovcocktails, produktie van giftige 
stoffen, drugs, sterke ·dranken, ... 

We geloven te mogen vaststellen dat nà de valorise
ring van de gebruikswaar de in de onmidd-ellijke leef
wereld nu meer en meer overgegaan wordt tot de poli
tisering ervan. De gebruikswaarde wordt het voor
werp van de politieke aansporing, binnen en buiten 
de parlementen, gemeenteraden, enz ••• 

Waarschijnlijk is dat Boehm gelijk heeft als hij 
stelt dat eco-taksen en milieuheffingen de groei in 
BNP-termen in bepaalde gevallen en in bepaalde lan
den kunnen a.fremmen, maar dit i s niet zeker . Zij 
zullen waarschijnlijk geen invloed hebben op de 
wijze waarop wordt geproduceerd, nl. grootschalig 
met aanwending van alle mogelijke rationa li seringen 
(o.a. afspraken , concentrati es) en technologieën en 
met afwenteling van de lasten op de verbruikers en 
op de gemeenscha-p. Bijkomcnde belastingen scheppen 
nieuwe begrotingsposten die kunnen worden aangewend 
orn nieuwe opdrachten te geven aan de industrie (wa
t erzuiver ingsstations, verbrandingsovens, afvalei
landen, geluidsmuren, .catalysatoren, ondergrondse 
parkings, ... ) . 

Waa racht ig rijker worden de individuen en de gemeen
schappen pas wanneer ze produkten en diensten voort
brengen die voordelen bieden en diensten bew~j zen 
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zonder in hun produktie- en consumptieprocessen min
waarden en accumulaties van minwaarden te produceren: 
meer auto's die leiden to t meer autowegen, meer ener
gie die toelaat meer wegwerpprodukten op de markt te 
brengen, meer wegwerpprodukten die meer energie nodig 
hebben , enz ... Wat geldt voor de natie, geldt voo r 
he t individu en zi j n familie in hun onmiddellijke 
leefwe reld . 

Dat het mogelijk is te groe i en en r ijker te worden 
in t ermen van gebruikswaarde (waarmede monetaire 
groei kan overeenstemrnen) (6) werd reeds gesugger eerd 
door J ohn Stuart Mill in de twèe hoofdstukken waar i n 
hij zich a fzet tegen de economen die pleitten voor 
een gestadige economische groei (in de te r men van 
Adam Smith) . 

Wellicht kan de groene i nte r nationale gedachtenstro
ming voorgesteld worden als een denkrich ting die zich 
kant tegen twee reductionismen ons aangeboden door 
denkers van de 18de eeuw: ·het monetair-economische 
en het national itai re. De monetair-econorn5s~he r e 
duceert de waarde van de dingen to t de handelsprij s 
die tot stand komt in de momentopname van de handels
verrichting . De na tionalitaire reduc tie leid t tot 
de reductie van de mens tot een staa tsonderdaan die 
moet beantwoorden aan "het" schema, die moet worden 
bemind, die mag worden gediscrimineerd, die moet wor
den verjaagd , gedood, • . . (7). 

* 

Noten: 

(1) " Dans la perspec tive de l'ent ropie, chaque ac
tion , de l 'homme ou d 1 un organisme, voire tout 
processus dans la nature , ne peut aboutir qu'à 
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un déficit pour le système global." (p . 51 in 
"Demain la décroissance"), 

(2) Joël de Rosnay· zegt het als volg t : "C'est que 
l'économie n 'a rien d'un processus cyclique. 
Le "mouvement circulaire" est en réalité, comme 
<lans tout système ouvert , un processus irréver
sible, uni directionnel : celui de la dégrada
tion de l'énergie e t de l'accroissement de l'en
tropie11, i n: Le macrosoope; vers une vision 
globale , Seuil, Paris, 1975, p. 148. 

(3) Produktpolitiek spreekt zich uit, dit in tegen
s telling tot de traditionele economische pol i
tiek, over de goederen en diens ten die in een 
samenl eving moeten, nie t mogen of op een andere 
manier moeten worden geproduceerd (en geconsu
meerd), Door midde l van produktpolitiek wordt 
ernaar gestreef d de algernene levensoms tandighe
den van de burgers individueel en als groep te 
verbeteren. De vraag i s : "wat wordt er gepro
duceerd en geconsumeerd ?" en niet in de ·eerste 
plaats : "wordt er voldoende, in stijgende ma·te, 
met voldoende winst , met · of zonder staatshulp, 
door welke bedrij ven (staatsbedrijven of vrije 
ondernemingen) enz ... geproduceerd en verdeeld?". 

ResoZutie 5 : De gebruikswaarde staat centPaal 

Groene produktpolitiek stelt in de eerste plaats de 
vraag naar de gebruikswaarde , het nut van het produkt 
en slechts daarna naar de ruilwaarde ervan, d.w.z. 
naar de in gel d of andere koopwaar uitgedrukte prijs, 
Groe ne produktpolitiek bestaat in het bevorderen van 
de produktie van goederen en diensten met de hoogst 
mogelijke gebruikswaarde en in het afremmen of ver
bieden van produkties met geringe of negatieve ge
bruikswaarde. 

Door het politiseren van de gebruikswaarde van goe
deren, diens ten, produkties, dienstverleningssyste-
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men en deze gebruikswaarde t e maken tot het voorwerp 
van het politieke debat, zetten de Groenen zich af 
tegen alle traditionele krachten die · zich sinds de 
industriële r evol utie bezighielden met de pol itise
ring van de ruilwaarde (hoe de monetaire rij kdom van 
individuen vergroten, verdelen, herverdelen ?) . 

Vooreerst herinneren de Groenen eraan dat goederen 
en diensten zonde r of met geringe ruilwaarde voor 
individuen en groepen een hoge ge bruikswaarde kunnen 
hebben . Dit geldt voor zuive re l uch t , drinkbaar wa
ter, stilte, ongerepte natuur , veiligheid, onbedreig
ùe gezondheid , verouderde maar nog bruikbare toestel
len , oude huizen, onbezoldigde hulpverlening, schoon
heid van stadsgezicht en, enz . .. 

Het i s niet omdat met de gebruikswaarde geen of bijna 
geen berekenbare rui l waar de overeenstemt, da t goede
ren en diensten met gebruikswaarde niet moeten wor
den behouden, geproduceer d en ver rijkt en di t ten 
behoeve van iedereen en niet a lleen van elites. 

Re.solutie 6 : Waarde is meer dan ge ?,,d 

De groenen verwerpen als vols trekt onwetenscha ppe
l i jk de opvatting dat al l een het voorwerp van weten
s chap kan zijn wat meetbaar, berekenbaar en kwanti
ficee r baar is , met name wat in de economie kan uit
gedrukt worden in munteenheden. 

De gebruikswa arde van een produkt is het geheel van 
voordelen en diensten die he t bewijst gedurende zij n 
l evensduur, rekening houdend eveneens me t de minwaar
den (de s chade) die worden ve rwekt i n zijn produktie
en consumptiepr oces. Onder die minwaar den val len 
niet alleen minwaarden t en l a ste van de na tuur maar 
ook minwaarden ten laste van de gezondheid, de cul
t uur en het cultuurpa trimonium, de medemenselijkheid, 
de privacy , de werkgelegenheid, de soc iale solidari
t eit, democratie, he t bu i tenl and en de bu i tenlanders, 
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de economieën van de derde wereld, de vrede ... 

(4) Ik verwijs ook naar de eerste hoofdstukken van 
mijn essay La politisation de la valeur d'usage 
e t l'univerisalit~ de la rai son , Artel, Brussel, 
1991. 

(5) Zie De groene idee, het monetaire en de macht, 
Kritiek, Gent, 1989. 

(6) Woorden gebruikt door Karl Harx in zijn polemiek 
met Pierre-Joseph Proudhon in La misère de Za 
philosophie . 

(7) "Hij is een Duitser, een Palestijn, een Japanner, 
een Amerikaan, een Hollander, dus .•• ". Het 
woordje "dus" wordt dan gevolgd door automatische 
conclusies, door veralgemeningen, vooroordelen, 
historische interpretaties, schernatische en re·
ducerende voorstellen. 

* 
* * 
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lIET ZI EN VAN UW STEDEN DOET HEETI DAN OOIT PIJN AAN 
DE OGEN. 
Tien losse bedenkingen bij de ekologis che krisis. 

Raf Willems 

Een bekend Indi aans opperhoofd ui t de Verenigde Sta
ten schree f in het midden van vor ige eeuw een beroemd 
geworden ekologisch manifes t avant-la- lettre met a ls 
t i te l : 'Het zien van uw steden doet pijn aan de 
ogen '. Vandaag kunnen we dat alleen maa r herhalen 
en moeten we er 'mee r dan ooit' aan t oevoegen. 
Tien l o sse bedenkingen bi j de ekologi sche kri si s. 

I. Seve so, Harrisburg, Bhopal, Sandoz , Tsj ernobyl . 
Zure regen. He t gat in de ozonlaag. Broeikaseffekt. 
Veron t reiniging bodem én onder water hodem van meren . 
Het verdwi jnen van het r egenwoud. Na ssaal ui tster
ven van planten en dieren . De risico ' s van kern
energie . Dumping van chemisch afval in de derde we
reld . Hongersnoden en oorlogen i n Afrika als gevolg 
van milieud egrada t ie . Het mi lieu van de dood . Een 
s cbr i jnend s chouwspe l als gevo l g van een ongekontro
l eerd produktieapparaat dat de wereld in haar al les
omvat tende greep heeft. In 'Pleidooi voor een duur
zame r elatie me t de natuur ' s chri jft Nederlands mi 
lieudeskundige bij uitstek Lucas Reynde rs, tevens 
ontwerper van he t plan 'Zorgen voor Morgen', dat on
ze wereld een i ndus t r i eel systeem ken t dat z i ch 
doodgroe i t. We komen op gifbel ten te leven, we slo
pen onze bossen, gebouwen en onze eigen gezondheid. 
We ademen volop he t l ood in dat we me t onze fabr ie
ken en auto's de atmosfeer in stomen. We overpro
duceren mest, we weten niet waar we ons afval moeten 
l aten. We ve rvuilen ons e i gen water en verbruiken 
de gronds toffen waarvan we moeten leven. 

2 . Fri tj of Capra zet in 'Het Keerpunt 1 volgende 
stelling neer : 'Er s terven in de were ld elk jaar 
meer dan vijftien miljoen rnensen de hongersdood. 



74 

Meestal zijn het kinderen . Zo ' n vijfhonderd miljoen 
mensen li jden aan ernstige ondervoeding. Veertig 
pr ocent van de were ldbevolking kent geen professio
nele gezondheidszorg . De ontwikkelingslanden geven 
drie keer zoveel uit aan bewapening dan aan de zorg 
voor de gezondheid van hun onderdanen. Vijfendertig 
procent van de wereldbevolking kan geen onbesmet wa
ter drinken . De helft yan de wetenschappers houdt 
zich up de één of andere wijze bezig met de techn o
logie van de wapenproduktie. Duizenden giftige 
stoffen zijn na proeven met kernwapens en a l s radio
aktief afval in het milieu terechtgekomen . Ze hopen 
zich op in de lucht die we inademen , in het water 
dat we drinken en in het voedsel dat we eten. De 
verslechtering van onze natuurlijke omgevi ng gaa t · 
gepaard met een toenemende aantasting van de algeme
ne gezondheidstoestand van de mensen. 1 De huidige 
leefwijze heeft geen toekomst meer. De we-sterse 
industriesystemen zijn een onderdeel van een kul t uur 
in verval. Ze verkeren in een verregaande staat van 
ontbinding en klampen zich met steeds grotere star
heid vas t aan hun verouderde denkbeelden. 

3 . ' Wie tegen de toenemende aantasting van het mi
lieu is , moet minstens antimilitarist zijn .' Zo 
luidt bet uitgangspunt van Anton Constandse in zijn 
essay ' Milieu en macht ' . (opgenomen i n de bundel 
' Anarchisme , inspiratie tot vrijheid ' ) Volgens 
Constandse is de waanzin van de bewapening gepaard 
gegaan met de ontwikkeling van een wetenschap die 
zaken producee~t me t als hoogste doel de vernieti
ging van de mensheid en de natuur. Wie dus strij dt 
tegen aantasting van het natuurlijk milieu, en dit 
tloet ter wille van de menselijkheid (gezondheid, 
bescherming van Ilet leven, vrijhei<l) , moct wel het 
prob leem bez ien van de ~achten·die de staat hanteren 
en die anderz i jds door die staat beschermd worden. 
Als het gaat om geval len van geld en geweld dan ont-
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moet men steeds samen : machtige KNO's, generale sta
ven, geheime diensten, gezaghebbende politici. Zon
der sociaa l verantwoordelijkheidsgevoel , zonder te 
denken aan toekomstige generaties wordt de aarde ge~ 
plunderd ten gunste van duizenden overbodige produk
ten, ten voordele van de macht van bevoorrecbte ver
kwistende 'clans ', een zich uitbreidende elite en 
een parasitaire militaire k.aste die zich onheilspel
lend heeft vergroot met de massaal verspnd.de leugen 
dat ze het volk 'beschermt'. Eris geen fatalere 
faktor dan de machtswellust van diegenen die thans 
het 'roilitair - indus trieel-komplex' beheersen. 
Zuivering van het milieu is enkel mogelijk door rei
niging van de maatschappelijke ve rhoudingen. Wie 
mensen veracht, veracht ook de na tuur en omgekeerd. 

4 . Het Nederlandse groene ·Europarlementslid Herman 
Verbeeck noteert in 'Ekonomie als werèldoorlog' dat 
de Eerste Wereld rijker is dan ooit. Wat is rijk? 
Wat maakt rijk? Op kosten van wie en wat? Als het 
We sten ergens behoefte aan heef t , is het aan zelf
reflektie. Omwille van zichzelf en al diegenen die 
het van zich afhankelijk maakt. De hùidige ekonomie 
is vergelijkbaar met een wereldoorlog. De middelen 
van de markt vernieti gen meer aan mensen, volken, 
arbeid, waarden , natuur, grondstoffen, reserves dan 
militaire oorlogen. Het de markt wordt de aarde al
lesomvattend aangetast, het leven wordt allesdoor
dringend bedreigd. De vrije markt sleept de wereld 
nu mee in een alles vernietigende fas e, slotfase 
misschien? Het kapitalisme moet altijd groeien, 
winnen is groeien. Groeien is winnen. Dat is de 
<lwang van de vrije markt. De vrije markt i s de his
torische noodzaak van de groei . Niet alleen omdat 
groei noodzake l ijk moet. Maar omdat kapitalisme zo 
in mekaar steekt. Kapitalisme is groei . Kapitalis
me is die vorm van agressie. Kapitalisme is oorlog. 

5. De Nederlandse kolumnist Gerrit Komrij schrijft 
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in 'Met het bloed <lat drukinkt heet' : 11 De bezorgd
heid om de vervuil ing van het milieu is me daar even 
reusachtig populair geworden. We zitten dus opge
scheept met een liberaal -milieu, socialistisch mi
lieu en een konfessioneel milieu, met de daarbij 
behorende bezorgdheid. Wat voor bezorgdheid? Ik 
krijg de indruk dat het, afgezien van de politieke 
kleurschakeringen, orn de bezorgdheidj es gaat, om 
milieutjes. Dat de luidruchtige, algehele bekorn
mernis om de vervuiling een vergaarbak is van een 
grote verscheidenheid aan instinkten, belangen en 
bedoelingen. Ze klinken nobel, de protesten en àe 
beloofde maatregelen, maar er ontbreken zo duide
lijk de ernst en de ·overtuiging aan die nodig zijn 
ermee op te houden·er een potje van te maken. Het 
volk wordt gepaaid ·met beloften, gevolgd door belas
tingverhogingen. Niemand vraagt ook naar het reali
teitsgehalte van hun beloften. 11 

6. TVl-journalist van het aktualiteitenprogramma 
Panorama Dirk Thieleman beslooL na ziju .L t:pui.Lag<:: 
'Een norm voor de vorm' (sept. 1 91), over het mi
l ieubeleid in Vlaanderen: 11 Neen, Vlaanderen heeft 
geen milieubeleid. Het is een voortdurende zoek
tocht naar kompromissen waarbij elke betrokken par
tij wordt geraadpleegd . Met uitzondeiing van de 
milieubeweging. Tijdens de uitzending in de studio 
kon minister Kelchter-mans achteraf niet anders dan 
de vaststellingen in het programma beamen: de in
ternationale of nationale normen zijn niet haalbaar. 
Er wordt met het bedrijfsleven en de vakbonden on
derhandeld. De gevolgen zijn nefast voor de omwo
nenden, de tewerkstelling is belangrijker dan de ge
zondheid. De nationale, Europese en zelfs Belgische 
wettelijke lozingsnormen zijn niet haalbaar voor de 
meeste grote ondernemingen. Niet zozeer de plaatse
lijke overheid is verantwoordelijk voor het manke 
milieubeleid in Vlaanderen, maar wel de nationale 
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of de Vlaamse . De milieunormen zijn niet hoog ge
noeg : ze blijven een norm voor de vorm. Eris wei
nig hoop op een ommezwaai." 

7. De milieumaffia in Vlaanderen lééft. Zou je 
kunnen stellen. Paul Morrens schrijft in 'De Golf 
en de zwemmer, bèdenkingen bij de leefmil ieuproble
matiek' : "Van de f outen in het mi.lieubeleid maken 
ondernemingen veelvuldig gebruik om door de mazen 
van het net te gl ippen . ùit leidt tot korruptie . 
Die begint meestal met bezoekjes aan wufte bars en 
behoorlijke restaurants en beperkt zich vaak tot 
dit soort vermakelijkheden , ambtenaren zijn door
gaans niet veeleisend. De ambtenarenstruktuur is 
echter diepgaand gepolitiseerd. Een r eden voor een 
aantal ondernemers om zich in alle legaliteit te 
beperken tot het leveren van bijdragen aan verkie
zingsfondsen. Ruim de helft van de leefmilieustra,f
zaken is dan ook politiek geladen. 11 Dit maakt het 
allemaal niet zo gemakkelijk om doortastead op te 
trederi. Zeker als men weet <lat, volgens cijfe rs vAn 
de Justitieminister, minder dan 4% van de milieude
likten bestraft wordt. 

8. 'Overleven is anders leven' betoogt de Duitse 
filosoof Rudolf Bahro in zijn boek 'Elementen voor 
een nieuwe politiek 1

• Bahro stelt dat de milieu
krisis onoplosbaar is zonder het opheffen van de 
militaire blokkenkonfrontatie tussen Oost en West, 
zonder een nieuwe ekonomische wereldorde op de as 
Noord-Zuid, zonder sociale gerechtigheid iµ de in
dustrieel ontwikkelde landen. De milieukrisis is 
onoplosbaar zonder menselijke emancipatie, zonder 
mentaliteitsveranderingen van de 'kleine ' verbrui
ker. Het huidige konsumptie~ en machtspatroon is 
aan dringende wijzigingen toe. Er dient een prak~ 
tische, nieuwe alternatieve levenswijze voor ieder
een gezocht te worden. 
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9. Lester Brown van het Amerikaanse World Watch In
stitute, het meest vermaarde milieu-onderzoeksinsti
tuut ter wereld beklemtoont in 'Hoe is de wereld er
aan toe in 1991' : "Poli tieke leiders zien groei als 
het antwoord op werklooshèid, armoede, wegkwijnende 
industrieën, fiskale krisissen en duizenden andere 
rampen in onze samenleving. Het in vraag stellen 
van het nut van groei lijkt haast godslasterlijk, 
zo diep ligt het verankerd in het algemene denken 
over hoe de wereld werkt. Toch betekent het inzien 
van de noodzaak om een milieuvriendelijke, duurzame 
ekonomie te kreëren ook de erkenning dat beperkingen 
op sommige vormen van groei onvermijdelijk zijn, 
vooral als het gaat om het verbruik van fysieke hulp
bronnen. Indien de groeitrends van de voorbije de
cennia blijven bestaan, is het nog maar een kwestie 
van tijd alvorens de mondiale systemen onder de druk 
bezwijken. Opdat de mensheid de grootschalige afta
keling van ekosystemen kan vermijden is er niet al
leen een vertraagde bevolkingsgroei nodig maar tevens 
een vervanging van het streven naar groei door dat 
naar een duurzame vooruitgang: een verbetering voor 
de mensen die niet ten koste gaat van toekomstige 
generaties. De zo efficiënt mogelijke produktie van 
goederen en diensten, met de meest milieuvriendelij
ke technologieën die beschikbaar zijn, zal samenle
vingen een flink eind op weg helpen naar de duurzaam
heid, maar dit zal ze niet toelaten om die ook wer
kelijk te bereiken. Het aspekt van de overgang van 
groei naar duurzaamheid ligt dus veel moeilijker om
dat het de mensen treft in het hart van hun konsump
tiepatronen. Wat telt is niet de groei maar de kwa
liteit van de produkten die worden geleverd. In te
genstelling tot wat politieke leiders impliceren is 
mondiale ekonomische groei niet de oplossing voor 
armoede, Ondanks de vijfvoudige stijging van de we
reldproduktie sinds 1950 leven vandaag 1,2 miljard 
mensen, meer dan ooit tevoren, in absolute armoede. 
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t1eer groei zal de armen dus niet redden. Het is 
duidelijk dat we een beroep zullen moeten doen op 
strategieën die een billijke verdeling van de in
komsten en de rijkdom inhouden . Zolang er groei is 
bestaat de hoop da t de levens van de armen verbeterd 
kunnen worden zonder offers van de rij ken . De rea
l iteit is echter dat het niet mogelijk is om een mi
lieuvriendelijke , duurzame wereldekonomie te berei
ken zonde r dat degenen die het getroffen hebben hun 
konsumptie beperken en zo voor de armen ruimte laten 
om die van ben te vergroten. Met het be~indigen van 
de koude oorlog en het ver vagen van de ideol ogische 
barrières doet zich de opportuniteit voor om een 
nieuwe wereld op te bouwen op de fundamenten van de 
vrede. Een duurzame ekonomie vertegenwoordigt niets 
minder dan een hogere sociale orde : één die even
veel begaan is met de toekomstige generaties als met 
de huidige, en zich meer richt op de gezondheid van 
de planeet en de armen dan op materieel bezit en mi
litaire macht. Hoewel he't om een fundamenteel nieuw 
streefdoel gaat met vele onzekerheden, is he t veel 
minder gevaarl ij k dan de zaken gewoon hun gang te 
laten gaan. 11 

10 . De Vereniging Milieudefensie Nederland verricht 
baanbrekend werk inzake de invulling van het begrip 
'duurzame ontwikkeling' • · In 'Visie op mens en mi
lieu' staat t e lezen: "Duurzame ontwikkeling is al
leen te realiseren als onze samenleving fundamenteel 
verandert . De verandering za l net zo ingrijpend 
zijn als ooit de industriële revolutie. De weg naar 
duurzaamheid willen we ecologische modernisering 
noemen. Dat is een goede term want die ge~ft aan 
da t we nie t terug willen naar vroeger maar juist 
vernieuwing van de samenleving nastreven . 

En tenslot te : het milieuthema veroorzaakte aanvan
kelijk hevige kampanjes en werd f rontpaginanieuws. 
Nadat de grootste stormen pro en contra waren uitge-
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woed blijft de i ndruk hangen dat men de zaak in de 
doofpot wens t te stoppen. Dat geeft een bevreemdend 
gevoel want het verschaft een vrijge leide aan het 
bedrijfsleven en de politiek om enerz ijds de propa
gandafabriek draaiende te houden en anderz i jds de 
ekoiogische probleroa tiek diskreet me t de mantel der 
liefde te bedekken. Getuige daarvan het rapport van 
de Bond Beter Leefmil ieu over de milieuintenties van 
de Vlaamse politieke pa.rtijen, in de week d ie de 
verkiezingen vooraf gingen. Alleen Agalev (58%) en 
de SP (52%) geraakten met de hakken over de sloot 
t erwijl PVV, CVP en VU een zware onvoldoende haalde. 
Dit staat in schril kontrast met het groene profiel 
dat elke partij zich tracht aan te meten. En wat 
t e zeggen van volgend citaat uit het themanummer 
over mili eu (juli ' 91) van he t Verbond Belgische 
Ondernemingen: "Menis er zich van bewus t dat de 
industrie in het beheer van haar aktiviteiten wel 
r ekening houdt met het milieu, dank zij haar inspan
ningen, via tientallen milj arden inves teringen , 
heeft he t bedrijfsleven aange toond da t het veel 
schoner is geworden dan 20 jaar ge leden." Is er 
een fraaier staaltj e van Orwelliaanse Newspeak denk
baar? Wordt het niet de hoogste tijd vrienden poli
tici en ondernemingsleiders 'om, om het met Vaclav 
Havel te zeggen, ' een poging om in de waarheid te 
l even' te ondernemen? Het 'produktivisme' dat het 
huidige westerse industriesysteem kenmerkt, heeft 
meer dan ooit behoefte aan een ' groene glasnost'. 

* 

* * 
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EEN Z IEKTE ZONDER NAAH 

Ullrich Helle 

Rudolf Boehms opme rkingen over de groe i zijn scherp
zinnig maar misleidend . Natuurlijk is de explosieve 
groei van het mense lij ke huishouden gedurende de 
l aatste honderd jaar de voornaams te r echtstreekse 
oorzaak van de global e milieuvernietiging . . De be
volking is explosief gegroeid en de produktie per 
hoofd is gegroeid. Biologisch gezien gedraagt zich 
de mensheid in het industriël e tijdperk als een pio
nie rsoor t die een ecologische nis agre ssief koloni
seert door de snelle groei van haar populatie en een 
sne l expanderende stofwisseling. 

Abstrakt gezien is het juist dat de economische groei 
nie t noodzake lijk milieu-problemen rno et veroorzaken, 
maar in het industrieel-kapitalistische tijdperk ka
dert de groei van het BNP fei telijk volledig in het 
eskalere nde proces van de ma teriële expansie van het 
menselijke huishouden. Di t proces gaat ten koste 
van de niet-menselijke natuur : de mensheid verbruikt 
vandaag reeds ongeveer 40% van de fotosynthese op 
het vaste land, en de tendens is vanzelfsprekend 
stijgend . Als het menselij ke huishouden en zijn 
stofwisseling verder blijven groe ien, zal deze groei 
vroeg of laat op de grenzen van de draagkracht van 
het planetaire milieu botsen. Er blij ft dan nog 
slechts de migratie naar een andere planeet of de 
hoop op een volledige en sluitende vervanging van 
de ecosfeer door een mensgemaakte technosfeer. 

Sinds het verschijnen van het eers te rapport aan de 
Club van Rome tot vandaag wordt gepoogd , deze funda
rnentele en apokalypti sche waarheid, dater grenzen 
zijn aan de groei van het rnenselijke huishouden op 
aarde, te ontwijken of te relativeren. Het wordt 
hoog tijd dat daaraan een einde komt. Rudol f Boehms 
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scherpzinnige of spi tsvondige redenering is op dit 
v lak vatbaar voor gevaarlijke misvers tanden; In ex
t remis zou men in zijn woorden zelfs een pleidooi 
kunnen vinden voor een bio-technologische groei-stra
tegie, d .w.z. voor een totale technologische manipu
latie van de natuur om de verdere groe i van het men
selijke lruishouden rnogelijk te maken . 

Met de vaststelling da t de explosieve groei van het 
mensel ijke huishouden en zijn stofwisseling de voor
naamste rechtstreekse oorzaak van het milieu-probleem 
zi jn, is echter de kous nog lang niet af. De woorden 
"voornaa'!ls te 11 en "r echts treekse" wij zen op de nood
zaak van een veel uitgebreider en vooral dieper on
derzoek naar de oorzaken van de mondiale overlevings
krisis. Hen moe t hierbij uitgaan van verschill end e 
verklaringsniveau ' s. Het i s duidelijk dat Rudolf 
Boehms "technologische produkt iewijze" op een dieper 
verklaringsniveau ligt dan de groei zelf. De t ech
nologische produktiewijze behoort tot de mechanismen 
en drijfkrachten van de groei. Maar het is beslist 
niet de enige of de mees t fundamentele drij fkracht. 
De vraag moet trouwens ges teld worden of zoiets als 
één fundamentel e drijfkracht wel bestaat. Misschien 
gaat het eerder om een kompléx van zich wederzijds 
versterkende faktoren : wetenschap, techno logie, in
dus trialisme, en vooral natuurlijk de kapitalistische 
accumulatie. 

Van groo t belang is ook de analyse en kri tiek van 
het utopisch proj ekt dat he t industrieel-kapitalis
tische tij dperk bezielt . Een cruciaal element van 
dit projekt i s zonder twij fel de poging, de mensheid 
op een ni euw niveau te verheffen door de max i male 
ontplooiing van de produktieve krachten van mens en 
natuur. Het doel van dezc ontplooiing was en is het 
to t stand brengen van een overvloed- ekonomie al s 
voorwaarde voor de menselijke emancipatie en zelf
verwerkelijking . De hele mensheid is in de ban van 
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de betoveri ng die van dit ut opi scbe projekt uitgaa t. 
Hoet en wij vandaag afscheid nemen van dit projekt of 
moeten wij het herformuleren? Is er een ander pro
jekt , een andere doelste l ling voor de menselijke ge
schiedenis? Is onze moderne burgerlijke individua
liteit en mone t aire vrijheid verzoenbaar -met een eco
logische produktiewijze en levensstijl, met een "eko
nomie van het genoeg" , een terugkeer naar een subsis
tentie-ekonomi e ? Hoe moet een welvaarts-model uit
zien, dat ecologisch duurzaârn is en haalbaar voor 8 
t o t 10 mi lj ard mensen ? 

Slechts nog dit : Nocb de groei van het BNP noch de 
technologische produktiewijze zijn de oorzaak van 
de milieu-problemen. En de milieu-problemen zijn 
slechts symptomen van een levensbedreigende ziekte 
die lichaam en geest van he t mensel ijke huishouden 
op aar de i n a l zi j n aspekten hee f t aangeta st , een 
ziekte waar voor wij a lsnog geen naam en i n wi ens 
oorzaken wij nog maar een bepe rk t i nz icht hebben, 

* 
* * 
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ADAM SMITH' BESCHOUWINGEN OVER ' HET VERLANGEN OM ONZE 
LEVENSOMSTANDIGHEDEN TE VERBETEREN' 

Johan Moyaert 

De overtuiging die elde rs in deze bundel ter discus
sie staat, dat de ineens tort ing van ons l eefmilieu te 
wijten zou zijn aan een zich overal doorze ttende 'on
gebr cidelde groei', gaat zee r vaak samen met nog een 
andere , nl. <lat de 'groei-economie' aan de gang wordt 
gehouden door niets anders dan een a l les overheersend 
rnens el ijk egoïsme. Di e tweede overtuiging heef t zich 
a l even hardnekkig vastgezet als de eerste en er wordt 
ook ze lden of nooit de moeite gedaan om ze t e funde
r en. In bijna alle literatuu r over ecologie wordt het 
als iets vanzelfsprekends aanvaardt dat de ' moderne' 
mens egoist is, d. w.z. da t hi j enkel nog geinteres
seerd is in datgene wat kan gebruikt worden als mid
del voo r de bevordering van zijn eigen belangen en de 
bevrediging van zij n eigen behoeften, of ook nog, dat 
hij enkel rnaar steeds meer wil 'hebben '. Dat type 
mens krij g t ook de naam van 'homo economicus'. Vol
gens de lexicons van de economische vaktaal i s de 
'economische mens' een hypothetis ch subjec t dat bij 
al zijn economische handel ingen, in 't bijzonder b ij 
he t kopen en verkopen, rationeel weet af te wegen wat 
voor hem het voordeligst is en daar ook daadwerkelijk 
naar handelt. In de klassieke economische theorie 
zou s teeds vooropgesteld worden dat al le economische 
bedrijvigheid uitgaa t van dergel i jke rationele sub
j ecten. De ontdekking van de economische mens wordt 
toegeschreven aan Adam Smith (hoewel de term bij hem 
niet voorkomt). De aanklacht tegen he t menselijk e
goïsme neemt dan ook dikwi jls de vorm aan van een 
veroordel ing van de econornische mens van Adam Smith. 

Eigenlijk is dit bijzonder komisch . 
zing van de desbetreff ende passages 
of moral sentiments' en 'An inquiry 

~ant bij nale
in 'The theory 
into the nature 
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and causes of the weal th of nations', blijkt dat de 
opleving van de economische bedrijvigheid die bij
draagt tot de verrijking van een natie, volgens 
Smith op heel andere menselijke motieven steunt dan 
het egoïsme. Hij fundeert zijn beweringen op zorg
vuldige beschrijvingen van gedragingen die zonder 
rooeite herkend worden als die van de doorsnee-mens 
in het huidig economisch bestel. Tegen de parasi
taire ingesteldhei<l van de aristocratie in verdedigt 
Smith de spaarzaamheid die vereist is om het kapitaal 
te doen toenemen dat bestemd is om 'de produktieve 
krachten van de arbeid ' te verhogen. De mens die 
zo'n spaarzaamheid in acht neemt, is niet een uiterst 
gewiekst wezen dat in alles zijn onmiddellijk voor
deel weet t e vinden, maar iemand die integendeel in 
de onredelijkheid dreigt te vervallen van het leven 
eindeloos uit te stellen. 

Toch stel t men, zonder dat men iets lijkt af te we
ten van die beschouwingen, Smith van meet af aan 
voor als pleitbezorger van het egoisme . Natuurlijk 
wil men op die manier enkel maar nog eens de bewe
ring kracht bijzetten dat mensen binnen ons econo
misch bestel, zij he t als consumenten of als produ
centen, een en al als egoïsten handelen. Het lijkt 
erop dat men iedere gelegenheid ontloopt om die 
vooropstelling in vr aag te stellen en men niet eens 
de mogelijkheid in overweging wil nemen dat onze 
economie door andere motieven voortgedreven wordt. 
Waarom? 1s het omdat het in werkelijkheid inder
daad toch gaat om andere motieven waar men hoe dan 
ook niet van wil loskomen? 

Maar laten we eens kijken hoe de zaken bij Adam Smith 
voorgesteld worden. 

1. Het verlangen om onze Zevensomstandig1ieden te 
verbeteren 

De inleiding van 'An inquiry into the nature and the 
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causes of the wealth of nations begint al meteen met 
een aanduiding van de twee 1 omstandigheden' die bepa
len in welke mate een natie ieder jaar voorzien wordt 
van 'levensbenodigdheden' en 'gerieflijkheden'. Deze 
zijn ofwel het onmiddellijk produkt van arbeid in de 
eigen natie of dat wat ermee gekocht wordt in anden~ 
naties. Naarmate het totale produkt groter is in ver
houding tot het totaal aantal mensen die het consume
ren, zal de natie ook beter voorzien zijn. Precies die 
verhouding wordt door 'twee omstandigheden 1 bepaald: 
'ten eerste, door de bekwaamheid, de behendigheid en 
de oordeelkundigheid waarmee de arbeid over 1 t alge
meen verricht wordt; en ten tweede, door de verhouding 
tussen het aantal van degenen die in nuttige arbeid 
tewerkgesteld zijn, en degenen die niet zo tewerkge
steld zijn.'(l) De eerste omstandigheid lijkt door 
te wegen, vindt Smith, want er bestaan naties van 
1wilden' waar bijna iedereen produktieve arbeid ver
richt zoals jagen en vissen, en die toch uiterst arm 
blijven, terwijl er anderzijds rijke naties bestaan 
waar een groot aantal mensen helernaal niet werkt en 
rijkelijk leeft en dit bovendien niet verhindert dat 
zelfs ieder van de laagste klasse zich'meer kan ver
oorloven dan om 't even wie van de armste naties. 

In het eerste hoofdstuk van boek I gaat het dan over 
de vraag waardoor de eerste van de twee omstandighe
den op haar heurt bepaald wordt. Smith stelt meteen 
'De grootste verbetering op het vlak van de produk
tieve krachten van de arbeid en de bekwaamheid> be
hendigheid en oordeelkundigheid waarmee de arbeid ge
leid of verricht wordt, lijken de gevolgen te zijn 
geweest van de arbeidsdeling.'{2) En verderop duidt 
Smith nog nauwkeuriger aan waaraan de 'grote toename 
van de kwantiteit van het werk als gevolg van de ar
beidsdeling' te danken is : 'ten eerste, aan de toe
name in de behendigheid van iedere werkman afzonder
lijk; ten tweede, aan het uitwinnen van de tijd die 
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gewoonlijk verloren gaat door van één soort werk 
op een ander over te gaan; en ten slotte, door 
de uitvinding van een groot aantal machines die 
het werk vergemakkelijken en verkorten en één 
mens in staat stellen het werk van velen te 
doen.'(3) Het is natuurlijk bijzonder opvallend 
- maar dat is hier nu niet het centrale thema -
dat Smith in zijn beschouwingen over de voor
uitgang op het vlak van de produktie het eigen
lijk enkel nog heeft over de 'verbetering van de 
produktieve krachten van de arbeid', d.w.z. over 
de verhoging van het aantal geproduceerde goede
ren per arbeider. De toename in 'bekwaamheid, 
behendigheid en oordeelkundigheid' wordt zonder 
meer gelijkgesteld met een versnelling van de 
arbeid ! 

Om op het spoor te komen wat het motief is dat 
de verhoging van de produktieve krachten van de 
arbeid doet teweegbrengen, moeten we nog een 
stap verder meegaan in Smith' betoog. In de in
leiding tot boek 2, dat handelt over 'de natuur, 
de accumulatie en het gebruik van voorraad 1

, 

heeft Smith het erover dat de arbeidsdeling in 
eerste instantie voor gevolg lijkt te hebben dat 
een arbeider niet meer kan voorzien in ziJn ei
gen levensbehoeften. Wat hij nodig heeft moet 
hij van andere producenten kopen en dat kan pas 
wanneer het produkt van zijn eigen arbeid niet 
alleen afgewerkt maar ook verkocht is. 'Daarom 
rnoet er ergens een voorraad van verschillende 
goederen verzameld worden die volstaat om hem 
te onderhouden en om hem van de grondstoffen en 
de werktuigen van zijn werk te voorzien, en dit 
tenminste tot op het tijdstip waarop die beide 
evenementen (nl. de afwerking van het produkt 
en de verkoop) tot stand kunnen gebracht wor
den.'(4) Naarmate de arbeid verder en verder 
opgedeeld wordt, stijgt de hoeveelheid grond-
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stof die door eenzelfde aantal arbeiders kan be
werkt worden . Bovendien worden de handelingen 
die één arbeide r verr icht door de arbeidsdeling 
'herleid tot een grotere graad van eenvoud ', en 
dat voert dan weer tot de uitvinding van nieuwe 
machines om 'die handelingen te vergemakkelijken 
en te verkorten'. Maar om dus een groep arbei
ders continu te kunnen blijven tewerkstellen na
dat een arbeidsdeling is doorgevoerd en ook nog 
de machines te kunnen installeren die de ' produk
tieve krachten van de arbeid' nog eens verder op
drijven, moet er voordien een veel grotere voor
raad van grondstoffen en machines (of een voor
raad van andere goederen die tegen grondstoffen 
en machines kunnen geruild worden) geaccumuleerd 
worden dan in een meer primitieve arbeissituatie 
het geval was. M.a.w., de arbeidsdeling steit 
voorop dater een accumulatie heeft plaatsgevon
den . 

Hoe kan zo'n accumulatie to t stand komen? Enkel 
en alleen doordat één of meerdere mensen een deel 
van hun i nkomsten (van hun 'revenue') niet verte
ren maar het opzij zet ten en omzetten in kapitaal 
dat moet dienen am arbeiders 'produktieve arbeid' 
te laten verrichten. 'Produktieve arbeid" wordt 
nu de centrale notie in Smith' betoog. Het is 
die arbeid (bv. van een manufactuurarbeider) die 
zich realiseert in goederen die een tijd blijven 
bestaan nadat ze gemaakt zijn (en die eventueel 
kunnen verkocht worden) . Zulke goederen kunnen 
later gebruikt worden 'om een hoeveelheid arbeid 
in beweging te zetten die gelij k is aan de ar
beid die voor hun eigen produktie nodig was '.(5) 
De produkten van onproduktieve arbeid daarente
gen vergaan op het moment dat ze voortgebracht 
worden, ze zijn geen tastbare dingen die opge
slager. kunnen worden en achteraf gebruikt kunnen 
worden als middelen waarmee men opnieuw arbeiders 
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werk kan laten doen. Smith bedoelt bv. het werk dat 
dienstknechten leveren voor hun meesters, maar ook 
het werk van rechters en militairen, van dokters, ad
vocaten, schrijvers, toneelspelers, muzikanten. Dat 
is allemaal geen 'produktief werk', hoe nuttig of 
noodzakelijk het vaak ook is, omdat het geen voorraad 
van goederen oplevert waarmee (eventueel na ruil te
gen andere goederen) arbeiders voorzien kunnen wor
den van de levensmiddelen, grondstoffen en werktui
gen die ze nodig hebben om arbeid te verrichten. 

Welke nu precies de verhouding i s tussen de produk
tieve arbeid en de onproduktieve arbeid in een land, 
dat wordt bepaald door de bestemming die de jaarlijk
se opbrengst van de grand en de arbeid krijgt. Die 
verdeelt zich in twee delen: een eerste deel gaat 
naar diegenen die er hun inkomsten aan besteden en 
het zonder meer consumeren, Een tweede deel client om 
'een kapitaal te vervangen', d.w.z. het bes taat uit 
die goederen die aangewend worden om arbeiders te 
werk te stellen en ze min of meer duurzame goederen 
te laten produceren. Uiteindelijk wordt ook dat deel 
verbruikt maar door arbeiders die er het produkt van 
hun eigen arbeid in de plaats voor moeten stellen. 
De waarde van het jaarlijks produkt van de grond en 
de arbeid van een natie kan slechts stijgen door een 
toename van het aantal produktieve arbeiders of door 
een toename van de 'produktieve krachten van de ar
beid' door de invoering van betere machines.(6) Het 
is dus de verhouding tussen water als kapitaal wordt 
opzij gezet en de inkomsten die opgeteerd worden die 
de verhouding bepaalt tussen produktieve en onproduk
tieve arbeid, en dat is, in Smith' bewoordingen, niets 
anders dan de verhouding tussen 'nijverheid en ledig
gang' l (Onproduktieve arbeid van bv, een dienst
knecht, zoals een rnaaltijd bereiden, die betaald 
wordt met een deel van de inkomsten van zijn meester, 
wordt dus zonder meer met 'lediggang' gelijk gesteld !) 



93 

Om te weten wat het uiteindelijk motief is dat de 
1 produktieve arbeid 1 in een natie op gang brengt en 
opdrijft, moeten we weten waarom de kapitalen toe
nemen. Wel, het is vanzelf sprekend dat een kapitaal 
toeneemt door spaarzaamheid, d,w.z. doordat iemand 
iets van zijn inkomsten afhoudt om het aan zijn ka
pitaal toe te voegen. 'Spaarzaamhe id, en nie t nijver
heid, is de onmiddellijke oorzaak van de toename van 
kapitaal. Nijverheid verschaft wel de zaak die door 
spaarzaamheid geaccumuleerd wordt. Maar wat ook door 
nijverheid verworven wordt, indien het niet door 
spaarzaamheid zou behouden en verzameld worden, zou 
het kapitaa l t och niet vergroten ,'(7) 

Wat is het echter dat mensen doe t sparen? Smith ant 
woordt : ' Het principe dat aanzet tot uitgaven, met 
het oog op verkwisting , is de hartstocht voor tegen
woordig genot ( ••• ) Maar het principe dat aanzet tot 
sparen is het verlangen oro onze levensomstandigheden 
te verbeteren, een verlangen dat, hoewel het over ' t 
algemeen kalro en bezadigd is, ons begeleidt van de 
wieg tot het graf .'(8) En wat verderop benadrukt hij 
nog eens dat het principe van ' soberheid ' bij de mees
te mensen in de hele loop van bun leven zeer sterk o
verweegt. Die soberheid is het die maakt dat de 'pro
duktieve krachten van de arbeid 11 toenemen. Wat moeten 
we dus denken van de beschuldiging die veel huidi ge 
cultuurcritic i tegen onze economie inbrengen dat ze 
veel te weinig soberheid aan de dag l eg t ! 

Elders in zijn werk, meer bepaald in zijn eerste boek 
('The theory of moral sentiments'), beschrijft Smith 
uitvoeriger wat het verlangen om onze levensomstan
digheden te verbeteren eigenlijk is en wat het te
weegbrengt. Hoe komt het, vraagt hij zich af, dat 
mensen rijkdom zozeer bewonderen en ze zich zo ver
schrikkelijk inspannen in de hoop ooit zelf eens rijk 
te worden? Het kan niet zijn dat ze zichzelf steeds 
beter van levensmiddelen willen voorzien, want het 
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rneeste van wat voor rijkdom doorgaat bestaat uit over
bodigheden en ieder weet toch dat rij kdom geenszins 
garandeert dat men gezonder gevoed is en beter slaapt. 
'Waaruit , dus, ontstaat die wedijver die doorheen al 
de verschillende rangen van de mensen loopt , en wat 
zijn de voordelen die we verhopen van dat grote doel 
van het menselijk leven dat we de verbetering van on
ze levensomstand igheden noemen? Gadegeslagen t e wor
den, aandacht te kri jgen, opgemerkt te worden met 
sympathie , inschikkelijkheid, en goedkeuring , dàt 
zijn al de voordelen die we ervan verhopen . Het is 
de ijdelheid die ons aangaat, niet het gemak of he t 
plezier . 1 (9) 

De strafs te uitspraken zijn te vinden in deel 4 van 
'The theory of moral sentiments'. In de ti tel van 
dat deel wordt aangekondigd dat het zal gaan over 
'het effect van nuttigheid op ons gevoel van goedkeu
ring'. In feite echter wordt overvloedig getoond hoe 
weinig mensen zich laten leiden door wat nutt i g is 
voor henzelf. Opni euw vraagt Smith zich af waarom 
mensen eigenlijk zo'n bewondering hebben voor de le
vensomstandigheden van de rijken, voo r de elegante, 
gerieflijke inrichting van hun bestaan. (10) Ze ge
loven immers niet dat de rijken gelukkiger zijn. Met 
het genot <lat a l zo'n gerieflijkheden mis schien zou
den kunnen verschaffen, zijn ze dan ook niet begaan, 
werkelijke bevredigingen interesseren hen nauwelijks, 
maar ze kijken hun ogen uit op de kunstigheid van de 
inrichting als dusdanig, op de geschikthe id die de 
mooie dingen l ijken te hebben om gernak en plezier 
teweeg te brengen. Ze schatten de middelen hoger dan 
het doel , En zelf zijn ze bereid zich een heel leven 
lang af t e jakkeren en alle rust op te offeren om 
zich toch maar te kunnen voorzien van dergelijke 
mooie dingen, a lhoewel die hen nooit een genot zullen 
verschaf fen dat ook maar enigzins opweegt tegen al de 
e llende die ze zichzelf ondertussen hebben aangedaan 
om ze te trachten te verwerven. 
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Zo'n absurd gedrag valt niet te begrijpen vanuit het 
fenomeen van het 'egoïsrne'. (Natuurlijk gaat het 
ook in het geval van zo'n gedrag om een soort van 
zelfbetrokkenheid, en men kan de betekenis van het 
woor.d egoisme zo ruim uitbreiden dat a l le vormen van 
zelfbetrokkenheid, ook die waarbij iemand stelselma
tig tegen zijn eigenbelang in handelt, eronder vallen. 
Maar zo'n verruiming is allesbehalve interessant want 
ze verdoezelt verschil l en die van cruciaal belang 
zijn.) Het is rneer bepaald niet te begrijpen hoe de 
loutere voorstelling van een genot in een verre toe
komst, wat het ook rooge zijn, ons kan blijven drijven 
en ons onophoudelijk de kracht zou geven om de aan
drang van tegenwoordige begeerten te onderdrukken en 
af te zien van de bevrediging van behoeften, indien 
die zelfonderdrukking ons nu al niet meteen een vol
doening zou geven die ons drij f t, ( 11) En die vol
doening is er ook : we geloven immers dat de volhar
dendheid waarmee we niet alleen alle tegenwoordig 
plezier opgeven maar ons ook de grootste inspanningen 
getroosten om een groot maar verafgelegen voordeel te 
behalen, respect en zelfs bewondering verdient (ook 
al bestaat <lat verafgelegen voordeel in de verwerving 
van een fortuin), 'Het is alleen dit besef van die 
verdiende goedkeuring en waardering dat iemand in 
staat s telt zo'n gedragslijn te blijven volgen.'(12) 
Het overgrote deel van de roensen bezit nu eenroaal 
niet een rijkdom waarvan de tentoonstelling hun ij
delheid zou s t relen. Maar waat ze wel prat op kunnen 
gaan i s de zel fverloochening en de soberheid en de 
inspanningen die ze zichzelf opleggen om te streven 
naar een verbetering van hun levensomstandigheden. 

2. Het ascetische bestaan 

De economische bedrijvigheid zoals door Smith beschre
ven, heeft zeker en vast nog een redelijke grond : 
soms is het inderdaad absoluut nodig om de levensom
standigheden te verbeteren, en dan kan nu eenmaal 
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n iet zonder de behoeftebevrediging eerst nog meer in 
te perken. De economie die Smith op het oog heef t is 
nog niet het kapitalisme van de produktie terwille 
van de produktie, waar de accumulatie zelf tot doel 
van de economie verheven wordt, en dat ook Marx heeft 
verdedigd als een noodzakelijke faze in de ontwikke
ling van de produktiviteit van de menselijke arbeid, 
ook al gaat dat ten koste van het opofferen van hele 
massa's mensen . (13) En toch, doorheen Smith' be
schrijvingen beginnen de zinloze trekken van het ka
pitalisme reeds te verschijnen, en voornamelijk het 
gevaar dat de ascese het dominerend principe wordt 
en ze daardoor uitzichtloos wor dt, 

Nu, iets meer dan 200 jaar na de eerste editie van 
'An inquiry ••• ', zitten we opgescheept met een eco
nomie en een cul tuur die een en al op ascetisme be
rusten 

1) Het 'verlangen om de levensomstandigheden te ver
beteren bepaalt zeer sterk het klimaat van de zoge
noemde ' consumptie-maatschappi j'. Elke reclame
boodschap die een of andere nieuwigheid aanprijst 
en zodoende te rzelfdertijd onrechtstreeks bes taande 
levensoms tandigheden misprijst, wordt gretig beke
ken of aanhoord. Voor dat nieuwe wil men werken en 
wil men sparen. Natuurlijk worden goederen en uit
rus tingen gekocht, en uiteindelijk miss chien zelfs 
een hyperkeuken of chique aërodynamische kar , maar 
dat blijven zo 'n onbeholpen pogingen om ••• men 
weet niet goed wat te bereiken. Wellicht zijn die 
nieuwe bezittingen enkel bedoeld als bewij s van ei
gen verdienstelijkheid, van het feit dat men met 
zijn tijd mee is en wel weet wat het goede leven is, 
en dus, zoals Adam Smith beweert, als toonbeetd van 
ge tul<.. 

De ascetische ingesteldheid blijkt verder ui t de 
principiële goedkeuring die men geeft aan een pro
duktiesysteem dat de opdrijving van de produktivi-
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teit door de investering in steeds nieuwere technolo
gieën tot doel heeft en daartoe de consument stelsel
matig te veel laat betalen en de staat (en dus op
nieuw elke burger) laat opdraaien voor de kosten van 
de nodige 'infrastructuur', van de 'sociale gevolgen' 
en van de ecologische schade. 

2) Maar bovendien is er de uitzichtloze ascese die 
aan massa's mensen wordt opgedrongen tijdens hun ar
beid als gevolg van de ver doorgedreven arbeidsdeling 
en de moderne arbeidsomstandigheden: schier einde
loos moeten ze, aan een hoog tempo, dezelfde simpele 
handelingen uitvoeren, en dit alles als onderdeel van 
een arbeidsproces dat massaal produkten oplevert die 
enkel geconcipieerd zijn vanuit het oogpunt van een 
zo groot mogelijke rendabiliteit. Zo'n situatie 
maakt het onmogelijk <lat men nog vreugde in de arbeid 
vindt. Want daarvoor is nodig dat men geëngageerd 
betrokken is op een doel doordat men de zin ervan in
ziet en men weet dat de weg waarlangs men het bereikt, 
doelmatig is. (Het is trouwens niet enkel in de in
dustrie maar ook in de diensten-sector dat de opdrij
ving van de produktiviteit terwille van de rendabili
teit, zinloosheid teweegbrengt.) 

Adam Smith maakte zich zelf al ongerust over de kwa
lijke gevolgen van de arbeidsdeling.(14) Het ver
stand van het grootste deel van de mensen wordt nood
zakelijkerwijze gevormd door hun gewone bezigheden, 
merkt hij op. Als die door de arbeidsdeling herleid 
zijn tot een paar simpele operaties waarvan de resul
taten steeds dezelfde zijn, worden ze bijna nooit 
meer voor moeilijkheden geplaatst waarvoor ze een op
lossing moeten vinden. Het verstand blijft ongevormd, 
de geest versuft, en de moed geraakt gecorrumpeerd. 
Smith vreest vooral dat zo'n mensen niet in staat 
zijn politiek doorzicht te verwerven en gemakkelijk 
de prooi worden van 'begoochelingen door vervoering 
of bijgeloof'. 
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3) Vee l erger nog is de ellende van al diegenen die 
uit het economisch circuit vallen. Voor dat feno
meen van de uitstoting heef t Smith geen oog. Op dat 
vlak ligt zijn blinde vlek (en die van alle liberale 
en zelfs ook de meeste linkse economen). Nochtans 
wijst veel erop dat de uitstoting en marginalisering 
geen losstaand verschijnse l zijn maar het onvermij
delijk gevolg van het feit dat elders een verrijking 
heeft plaatsgevonden doordat men daar geinvcsteerd 
heeft in machines die de produktiveteit opvoeren en 
mener ook daadwerkelijk in geslaagd is de grotere 
afzet van produkten tot stand te brengen die nodig 
is am de gedane kosten te recupereren en de winst te 
realiseren, Die grotere afzet kan toch maar tot 
stand komen doordat andere producen ten uit de markt 
worden gestoten. Wat deze laatsten vroeger als in
komen trokken, stroomt nu toe in de economisch suc
cesvolle streek. Ook het econornisch succes is geen 
geïsoleerd fenomeen, maar accumula tie van middelen 
die van elders komen. (Natuurlijk moet het niet gaan 
om dezelfde middelen als die welke de werklozen el
ders zich vroeger, toen ze nog een inkomen hadden, 
aanschaften . E.r heerst nu een heel andere vraag, 
naar grondstoffen, energie, enz ., uitgaande van de 
economisch succesvolle streek.) Het uiteindelijke 
globale resultaat van de technologische en econo
mische 'vooruitgang ' in een streek is in wezen al
leen maar het volgende: aan de ene kant een al maar 
door ingewikkelder wordend industrieel complex dat 
steeds meer kost (aan energie, grondstoffen, machi
nes, infrastructuur, administratie, advertering, 
transport, scholing) en waarvan de stijgende kosten 
slechts betaald kunnen worden door een afzet te re
aliseren die in dezelfde mate gestegen is als de 
produktiviteit; aan de andere kant economische ont
reddering in andere streken, waarvan de economie nu 
herleid wordt tot een economie van goekope toeleve
ring aan de beter ontwikkelde streken, terwijl daar 
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massa ' s mensen niet eens meer uitgebuit worden roaar 
gewoon aan de ergs te verwaarlozing t en prooi va l len. 
Wat het resultaat i s als men aan de verkeerde kant 
staat is in zijn extreemste vorm te zien i n de lan
den van de derde wereld.(15) 

(1) An i nquiry into the natv..r-e and the causes of the 
weaith of nations (1776) . ln : The GZasgow eù.i 
tion of the works and correspondence of Adam 
Smith , volume 2. Oxford, Oxford University Press, 
1979/ Indianapolis, Liberty Press, 1981, p . 10 

(2) 0. C ,, p. 13 

(3) o, c ., p. 17 

(4) o.c., p.276 

(5) 0 . c , , p,330 

(6) o.c., p. 343 

(7) 0. C •, p.337 

(8) o. c ., p. 341 

(9) The t heory of moral sentiments (1759). In The 
Glasgow edition ... , volume 1 ' p . 50 

(10) 0 . c ,, p.179e.v. 

(11) 0 . c ,, p . 189-1 90 

(12) o. c. , p.190 

(13) MEW 26 . 2, p , 111 

(14) An inquiry into .•. , p. 781 -782 en 788 

(15) Deze beschouwing over de ' ongel ijke ruil' heb ik 
ui tvoeriger ui teengezet in twee andere artikels 
die in dit tijdschrift verschenen zijn: ' El len
de van de wetenschappelijke cultuur', Kritiek , 
nr,17 (1 989) en 'Geweld op economisch v lak. On
derzoek naar de oorzaken van de verarming ', 
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K:.t'itiek, nr,19 (1990). De economische kern 
van de beschouwing is nog rigoureuser uiteen
gezet door Rudolf Boehm in de artikels 'Mens, 
natuur en tecnniek. Tegen het anti-humanisme ', 
K:t>itiek , nr.21 (1991) en 'Verrijking door ver
woesting ? Het produktiviteitsprobleem', .Eco
G~oen , nr.6, jg.13 (1991). 
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OVER DE ONTOERE I KENDHEID VAN HET BEGRIP 'GROEI VAN 
HET NATIONAAL INKOMEN' ALS INSTRUMENT VOOR EEN ECO
NOMISCH BELEID. 

Willy Coolsaet 

1. Inleiding 

Als het juist i s dat het principe hèerst van het pro
duce:r-en om t e produceren, dan moet z ich da t ook t onen 
in het begrippenapparaat van de economische theorie , 
da t ni et bij s ter geschikt zal zi jn om de nefas te ef
fecten van dit produce1,en om te produceren in te zien; 
het za l zo zijn dat haar begrippenar senaal ontoerei 
kend za l zijn om hulp te bieden bij de opbouw van een 
economie v an de nuttige opbrengs ten (zo betitelen we 
een alternatieve economie) . 

In het volgende zal dat bli jken wàt de nationale r>eke
ningen en he t jongler en met grote aggregaten zoals na
tionaal inkomen, corzsumptie, investeringen betreft. 
We zullen in het bij zonde r la ten zien dat het keynesi
aanse begrip van he t nationaal inkomen onbruikbaar is 
omdat altijd en overa l vooropgezet wordt da t he t bi j 
a ll e ac t iviteiten steeds maar en alleen maar om nutti
ge dingen gaat . Groei van het nat ionaal inkomen of 
van de nationale produk tie wor>den zonde:t' enige overwe
ging of zonder enig bezwaar geli jkgeschake td met groei 
van de nut tige dingen of diensten. 

Simon Kuznet s heeft hier tegen vroegtijdig geprotes
teerd. Dat toon ik i n een eers te punt. We die pen het 
punt nog wat uit omdat Simon Kuznets een aanta l zaken 
onbesproken laat. Hij handelt nauwelijks over de mi
l ieukosten . We letten daarom daarnaas t op wat gebeur t 
als men de verander ingen van de aard van de goederen, 
vooral de eindgoederen, maar ook de wijziging in de 
produktiemechanisrnen zelf , niet i n het oog houdt . We 
verwi j zen hier even naar gedachten van Joan Robins on 
en van Barry Commoner. In een volgende punt bespreken 
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we het scepticisme van Jan Pen (1) aangaande de moge
lijkheden die een keynesiaanse economie die met het 
begrip nationaaZ inkomen werkt be~it om het wel zijn 
of het geluk te stimuler en. Hoewel de thema's die 
Kuznets en Pen aansnijden elkaar eni gszins overlap
pen, zet ten we de genoemde ontoere ikendheid toch in 
de verf . Want de inzet is belangrijk. l n een voor
l aatste punt eindigen we met de sarcastische kritiek 
van Harx op de nationale rekeningen (terminologie dle 
Marx natuurli jk niet hanteert, hoewel hij het begrip 
kent). 

Halen we zo niet een aantal zeer ourle koeien uit de 
sloot (de bedenkingen van Kuznets uit de jaren veer
tig , die van Pen en Huéting uit de jaren zeventig , de 
spot van de "af tandse" Marx) ? De kwestie is echter 
dat die koeien nog altij d niet verdronken zijn . Als 
besluit doen we trom~ens nogmaals beroep op een "oude
koe-reflectie11 - die van Jean Fourastié (uit 1947 ) -
maar ditmaal om een vermoeden te laten rijzen over wat 
de ultieme motieven zijn van het onvermogen van de 
huidige economie om tot een alternatief denkkader door 
te stoten (laat staan am voor een andere praktijk te 
ijveren) . 

2. Simon Kuznets over de p~oblematiek van de nationa-
Ze rekeningen 

2. 1. De probZematiek 

Het fundamentele beg~ip waarop de nationale rekeningen 
gebouwd zijn i s het nationale inkomen : het geheel van 
de Zonen en de winsten die dienen om er aonsumptiegoe
deren (eindgoederen en einddiensten) en netto- investe
ringen (machines en allerlei uitrustingen) mee te ko
pen . Lonen en winsten zi jn per definitie gelijk aan 
de consumptiegoederen en de netto-investeringen . Ret 
nationale inkomen, zo weten we , wordt bepaald ofwel 
door alle e indgoederen op te tellen , ofwel dooY in 
e lke produktie de toegevoegde waarden - dat is het ge-
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heel van de lonen en de winsten - op te tellen. De 
beide berekeningswijzen komen op hetzelfde neer, dat 
moet ook en de statistieken worden zo aangepa st <lat 
de balans klopt. Het gaat over een bij voorbaat ge
definieerde identiteit. Overal dus waar lonen en 
winsten verschijnen; wordt uit de aard der zaak zelf 
verondersteld dat daar een netto-produktie (consump
tiegoederen in allerlei vorrn, ook de diensten die de 
overheid l evert , en nieuw toegevoegde machines) aan 
beantwoordt. 
Men ziet oruniddelli..jk dat de idee i s dat als maar 
word t geproduceerd, dit i s, als maa r een waarde aan 
het produktiegehee l toegevoegd wordt , het dan meteen 
om iets nuttigs gaat. Al s de toevoeging nieuwe machi 
nes zijn, wordt geredeneerd dat die vanaf hun inge
brui knemiug de stroom der nuttige goederen zullen ver
groten . Het doel van de economie is immers t e zorgen 
voo r nu t tige eindgoederen . Zo wordt de zaak gezien, 
en ze moet ook zo bekeken worden wil men in f eite het 
besef behouden dat men weet wat men doet . 

Het is vaak zo dat wie de grondbegrippen bepaalt, ook 
nog het helderste i nzicht in de begrenzingen en de 
schaduwzijden beseft. Dat is ook zo wat het begrip 
nationale r ekening ~angaat. Een der pioniers was 
Simon Kuznet s . Hij heeft meteen reeds alle problemen 
geanticipeerd - zodat we hem in zijn uiteenze tting 
maar moeten volgen orn de relativiteit v.an het begrip 
- voor een beleid - in te zien (2). 

2. 2. Het begrip 

Simon ~uznets is blijkbaar tot z1Jn relativering van 
het begrip nationaal inkomen gekomen vanuit pogingen 
om industriële staten en onderontwikkelde landen met 
elkaar te vergelijken wat het niveau van het welzijn 
betreft. Onmiddellijk merkt~ hij da t in de onderont
wikke lde landen slechts weinig produktie en dienstver
lening via de markt gaa t , en dat die dus ook niet in 
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de rekeningen opgenomen worden - wat het beeld zeer 
vervalst. In de industriële wereld wordt ook een ge
deelte niet 11berekend11 

- ondermeer het huishoudelijk 
werk. Wat de industriële staten betreft, hierover een 
belangrijke opmerking zo dadelijk. Maar eerst laten 
we Kuznets zeggen Yat met nationaal i~komen bedoeld 
is . We zullen zien boe bij insisteert op bet feit dat 
het een waardemeter voor de bev1•ediging van de mense
li j l<e be.hoef ten moet z.i j n . Als die mPter nùrt zou 
werken, zou men het begrip best schrappen. 

"De ruimst aanvaarde definitie van nationaal inkomen 
maakt bet gelijk aan het tot:ale netto pï•odu.kt voortge
bracht door de economie van een land gedurende een ge
geven periode. Maar produkt is iets dat een positieve 
waarde heeft in termen van menselijke behoeften; en 
de poging om het te meten op een netto basis impli
ceert een herkenning van de eind-doelen, of ultieme 
behoeften ten overstaan waarvan de eindprodukten kun
nen worden onderscheiden van de tussenprodukten. Dat 
de berekening van het nationaal inkomen zulke groepen 
onderscbeidt als gezinnen, ondernemingen, enz. impli
ceert vanzelf een onderscheid tussen ultieme en tus
senverbruikers ; en de behoeftebevrediging van de eer
ste door het gebruik van schaarse materiële bronnen 
met behulp van de meetlat geld constitueert de econo
mische welvaart. Het is daarom niet slechts toelaat
baar maar noodzakelijk om rnetingen van het nationale 
inkomen te zien als benaderingen van economische wel
vaart, vermits ze per definitie ramingen zij n van de 
opbrengsten van de economie van het land vanuit bet 
standpunt van de behoeften van zijn ultieme verbrui
kers. Als we niet om zulke Yelvaartsaspecten bekom
merd zouden zijn, zouden we ons geen bijzondcrc zor
gen moeten maken over dubbeltellingen of om het totaal 
te beperken tot positieve produkten (met uitsluiting 
bijvoorbeeld van schadelijke of onwettelijke goederen) ; 
we zouden gelijk welk keurig gedefinieerd totaal kun
nen nemen (bijvoorbeeld de som van de bruto produkten 
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van alle industrieën, met specificatie van de indus
triële classificatie ; van alle transact i es met inslui
ting of uitsluiting van de transfers van activa) en 
ermee werken a l s met een maat van economische activi
teit, inderdaad als met een rnaat van de produkt ie als 
een proces. Voor vele analytische en technische doel
einden zoudeu zulke totalen nu ttiger zijn dan het na
tionaal inkomen . Maar op het ogenblik dat we pogen 
ne tto pruduktie te meten, wa_.1r pi•odukt: iets positj P.fs 
betekent en netto een direkte relevantié moe t hebben 
voor de eindgebruiker, dan zijn we in feite bezig met 
een benadering van de economische welvaart" (blz. 193) . 

De tekst is overduidelijk. Indien het natioriale i nko
men nie t staat voor minstens een benadering van de 
nuttige produktie, dan is het niet geschikt als be
leidsinstrument. In he t bijzonder wordt de groei van 
het na t ionale inkomen een groot proble em als die groei 
niet eenduidig in verband zou staan met een groei van 
de nuttige dingen. 

We zullen begrijpen dat we noodzakelijkerwijs uit de 
reflecties van Simon Kuznets zelf moeten concluderen 
dat die band niet verzekerd is ; alleen verzekerd zal 
zijn dater een toegevoegde waarde is, een groei van 
een activi teit ,of van het aanta l goederen. De con
clusie zal luiden dat een beleid dat op de groei van 
he t nationaa l inkomen steunt, n ie t wee t wat he t doet. 
Jan Pen zal gelijk krij gen - maar hiermee zal de 
keynesiaanse economie in de knel raken als instrument 
dat voor welvaar t moet zorgen. 

2. 3. De opwerpingen van Kuznets 

1. Niet-ma.i•ktsectoren . Kijken we naar de opwerpin
gen die Kuznets zelf maakt . Ze zijn uiterst instruc
tief . De eers t e probleemgroep betreft het feit dat 
niet-marktsectoren uit de berekeningen afwezig zijn . 
Ret nationaal inkomen zou groter zijn als die inslui
ting wel zou gebeuren. Huishoude lijk werk is he t ty-
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pische voo rbeeld. Wij zelf pleiten niet voor die in
lassing. Ons oogpunt i s immers lœitisch . Inl assing 
of niet - de berekening van het nationale inkomen zal 
blijken t och nie t voor welzij~ borg te sta~n, ook al 
zou de inschakeling volledig zijn. Wel is er het be
l angrijke feit dat het verdwij nen van de niet-markt
sector een toename van het welzijn laat z ien (doordat 
nu wel loon- en wins tstromen opgenomen worden) die te 
groot is, althans in de (nog gunstige) veronders tel
ling da t de loonarbeid (van de bui tenhuiswerkende 
vrouw bijvoorbee ld) meer nut oplevert dan he t verdwe
nen huishoudelijk werk. Een stuk van de groei in het 
verleden is immers kunstmatig , of vals, door het fe it 
dat de vrouwen zich massief in het economisch proces 
ingeschakeld hebben. Maa r we zien aan dit nochtans 
belangrijke punt voorbij. 

2. Nut van de eindprodukten. 

''De tweede vraag is de tegenovergestelde van de eer
ste. Ver tegenwoordigen al l e goederen die naar indi
viduen en gezinnen vloeien werkelijk eindprodukten in 
de zin van bron van voldoening voor de verbruikers 
als verbruikers ?" 

Het antwoord i s neen. Men zou de nut te loze goederen 
moet en aftrekken van het nationaa l inkomen bedoeld als 
maats t af voor welzijn, waarnaar men zic h r i cht om een 
beleid t e voeren, als men op de groei van he t welzijn 
uit i s . 

Het gebruik van bussen en ander vervoer om naar het 
werk t e gaan, het kopen van bankdiensten omdat men nu 
eerunaal lid is van een geldeconomie , in een stad wo
nen - niet als persoonlijke voldoening maar als een 
voorwaarde om zijn brood te verdienen - moeten d ie za
ken als positieve opbrengst geteld worden ? Kuznets 
heeft gepoogd op di t punt - he t stedeli jke leven met 
zijn kosten - China met de Verenigde Staten te verge
lijken. Hij rneent dat van het nat ionaa l inkomen van 
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de US 20 tot 30% zou moeten worden afgetrokken. Kuz
net s is consequent a ls hij zegt : 

"de t oetsste en is het individu en zij n behoeften, als 
een l id van de maatschappij en niet het individu be
keken al s een marktonderneming" . 

De personenwagen heeft de s teden onleefbaar gemaakt. 
De mensen wonen ver van hun werk . Iedereen heeft een 
wagen nodig, De stede n ver krotten, Alles is vol 
stank , vui l , de ongevallen zijn talrijk. Er ontsprin
gen een hel eboel activiteiten die allemaa l lonen en 
winsten opleveren, en als e indprodukt geboekt worden. 
Reeds de ongevallen alleen brengen in België jaarlijks 
vele miljarden op. De criminaliteit moet beteugeld 
worden. Het is 11winstgevend" en "lonend". In fe ite 
moet dergel ijke groei afgetrokken worden. Zou er nog 
groei overb l ijven , als men dat zou doen? Het is een 
ernstige vraag. Reeds Kuznets stelt ze , hoewel hij 
nog gelooft in het ui te indelijk positieve karakter van 
de groei. 

De economie produceer t meer en meer grootschalig. Is 
he t zo zeker dat de grotere schaal r echtevenredig ver
l oopt me t de toename van het nut van de produkten en 
goederen? Hoe ka n men dat weten ? Zoals gezegd, niet 
door het feit dat de produktie toeneemt i n de zin van 
een toename van winsten en lonen . De commercialise
ring, het bankwezen, de publiciteit, de adrninis t raties 
(waarover straks meer) zi jn de laatste decennia fel 
toegenomen. Ze c reëren een stroom va n lonen en win
sten, en activiteiten. Kuznets vermeldt de hogere hu
ren in de stad - die evenmïn recht evenredig zi j n met 
het voordee l dat men heeft van in een stad te wonen. 
We vermoeden dat men e indeloos kan doorgaan met de op
somrning van groei verschijnselen, veranderingen, waar
van men in fe ite moeilijk i nziet welk nut ze opleveren, 
hoewel het nationaal inkornen erdoor stijgt . Eris de 
be langr ijke sector van de overheidsuitgaven - die Kuz-
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nets op de korrel neemt. 

"Hier zien we de regering druk bezig met de produktie 
van alle soorten goederen en diensten : wapens, vlieg
tuigen, schepen, wegeu, openbare gebouwen, gerechte
lijke , wetgevende en administratieve dienst~n evenals 
boeken, formulieren, en talloos andere goederen . Hoe
veel van dit alles is de loutere kost van het instand
houden van de sociale fabri_ek, een noodzakelijke voor
waarde voor het netto-produkt eerder dan het uetto
produkt zelf ? 

Kuznets weet - reeds op het ogenblik waarop hij ziJn 
tekst neerschrijft - dat hij het gevecbt verloren 
heeft. De economis ten zij n niet bereid bevonden.om 
in de na tionale r ekeningen he t onderscheid in te bou
wen tussen werkelijk nuttige produkten en alles wat 
i n feite kost rnoet genoemd worden . Alle goederen en 
diensten van de overheid worden als eindgoederen be
schouwd. Ret is grote onzin . En het moet uiteinde
lijk l eiden tot de nihilistische bekentenis van Jan 
Pen (in zijn Maero-economie) da;:· ho:t ïiel t iona,il inko
men geen begrip i s voor welzijn. Wat volstrekt tegen 
de bedoeling van de nationale rekeningen ingaat en in 
feite tegen de zin van de economische act iviteit ~elf 
Ret resultaat moet zijn dat men "maar iets doet" , in 
de woorden van Pen: de keynesiaanse economie (en elke 
andere tot op heden) is bezig met ondermeer de werkge
'Legenheid , rnaar niet met "het welzijn. Ze zorgt voor 
werk en ze kan alleen maar geloven dat dit werk nuttig 
is en iets anders is dan een verzwarende last voor de 
maatschappij. De economisten zijn en blijven de kam
pioenen van het produceren om te produceren , eu dit 
i s veelal van het we1•krm om te ù.>erken . Toch blij ven 
ze (noodgedwongen) dub'belzinnig . In feit e is de eis 
tot werkgelegenheid steeds verbonden geworden met de 
idee dat zo de nuttige opbrengsten stijgen, doordat 
de groei van de koopkracht gelijk rooet staan met een 
groei van de nuttige opbrengsten, zowel bij het patro-
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naa t dat gebaat i s bij een gr otere afzet, wa t hogere 
wins ten moet opleveren, als bij vakbonden en arbeiders 
die via werk en loonzakjes aan een consumptiepakke t 
denken . Kuznets zegt : 

" In deze controverse ben i k over het geheel aan de 
kant van de minderheid geweest .•. Die gemakkeli jke 
uitweg" om namelijk a l~e eindgoederen , d~s.~lle over
heidsui tgaven. als nut t1.g te beschouwen , _llJkt ~e de 
bas i sbedoeling van het me t en van het nationale 1.nkomen 

ld d 11 gewe aan t e oen .•. 

Het zou toch duidelij k moeten zijn, Hoe kan politie
werk of bewapeni ng nutt i g z i jn ? Hoe kunnen de kosten 
voor he t ingewi kkelde r en groo tschaliger worden van 
de s amenleving nutt ig zijn? Voor Kuznets zelf i s het 
(nog) evident : 

"Sl echts die de len van regeringsactiviteiten die di
rekte welvaart voor individuen als i ndivi duen beteke
nen (opvoeding, gezondhe id , diensten en zo ve rder) 
kunnen worden beschouwd als opbr engste n die nuttig 
z i jn". 

Als Kuzne ts heden om ·zich heen zou k ij ken, zou hij in 
trouw aan zijn principe moeten zeggen dat ze lfs zijn 
laatste voorbeelden dubbelzinnig zi jn gewor den, De 
groei van de farmaceutische industrie , van de massa 
geneesmiddelen, kan oruuogelijk een zuivere "winst" 
zijn , evenmi n de uitbreiding van de gezondheids zor g 
die meer en meer al l~ gebi eden van het leven gaa t be
heersen, De uitbreiding van de s chooladministratie , 
of van he t t echnisch per sonee l , staat vermoedelijk i n 
geen enke l ve rband met de verbetering van he t onder
wi js. 

Er is een belangrij k "onderd·eel 11 dat Kuznets niet ver
meldt, en dat ondermeer ook reeds jaren geleden door 
Hueting (3) dik in de verf geze t wor dt (en ter echt) : 
de milieuverloedeiing , met alle effecten, ui tputting 
van de gr ondstoffen, ziekten, verlies van een aangena-
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me leefwereld, landschapsverlies, enz ., enz. Hueting 
wijst er op hoe die· ene kostenfactor reeds ·11verhin
dert11 dat er van een groei van het welzij-n sprake kan 
zi j n, ook al groeit het nationaal inkomen. De kosten 
die men hier doet, worden aangerekend, ze veroorzaken 
lonen en winsten, en dus een netto-produkt. Ze zouden 
moeten worden afgetrokken, Voor zover de milieuver
vuiling "buiten de markt 11 of buiten bverheidsingrijpen 
blijft , betekent ze niettemin een substantiële achter
uitgang van het welzijn. Haar het is belangrijk er 
- met Kuznets - op te wijzen dat de milieukosten abso
luut niet de enige lasten zijh waarmee we in onze mo
derne economieën opgezadeld zitten. 

Het beslui t moet zijn dat de economische theorie mach
teloos staat orn te begrijpen water in de maatschappij 
gebeurt. Ze heeft geen vat op het gebeuren. Ze zegt 
eonswnptie maar ze weet niet wat ze zegt. Een andere 
theorievorming is bard nodig. Ze zal op d~ eerste 
plaats de nuttige opbrengsten centraal moeten stellen, 
en die afwegen tegen de kosten, tegen alle kosten, ook 
als er lonen en winsten bij ontspringen . Of , wat op 
bijna op hetzelfde neerkomt, ze zal de éis tot werk 
nie t langer centraal kunnen stellen. Ze zal moeten 
eisen dat met werk bedoeld moet zijn: dat de arbei
ders in de mogelijkheid gesteld worden om een behoor
lijk leven te leiden, 

3. De aard van de goe4eren buiten schot 

J . l . Joan Robinson aZs voorbeeZd 

De economie die - we denken in het bijzonder aan de 
keynesiaanse - in verzamelbegrippen zoals consumptie, 
produktie, sparen, en nationaal inkomen, denkt - ziet 
volledig voorbij aan de aard van de (consumptie)goe
deren. Ja, ook daar waar· .men het belang van de wijzi
gingen in de aard van de conswnptiegoederen beseft, 
rnaakt mener bewust abstractie van. We denken aan de 
houding van Joan Robinson in haar AaeumuZation of Ca-
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pital (blz. 65-66) (4). Ze meent een simple model van 
de kapitalistische economie t e kunnen ops tellen zonder 
in te gaan op de voortdurende wijzigingen van de goe
deren, en zonder rekening te houden met de continue 
stroom van nieuwe produkten. Natuurlijk beseft Joan 
Robinson, zoals we dadel ijk zullen zien, dat het kapi
talisme in gr-ote mate een technologische wedloop is 
waarbij zowel de produktietechnieken a l s de ejndgoede
ren voortdurend veranderen. Tot:h meent ze dat haar 
model in ~ijn abstractie leerzaam is. Het kan zijn. 
We zouden zeggen dat het des te leerzamer zou.zijn 
naarmate het in feite voor kritisch gebruik bestemd 
zou z1Jn. Dat is bij Joan Robinson, het moet gezegd, 
verregaand het geval. Toch_menen we te zien dat ze 
in feite een beschrijving van het accumuleren in het 
kapital i sme wil geven. Ze wi l aantonen hoe dit zou 
kunnen ver lopen. Maar dan wreekt zich haar abstrahe
ren van een aantal verschijnselen, hier haar abstrac
tie van de ·voortdurende wijzigingen die de eindproduk
ten ondergaan. Die wijzigingen zetten een aantal be
grippen van het keynesianisroe en van Joan Robinsons· 
aanpak zo goed als bui ten spel. We zullen <lat aanto
nen door kort in te gaan op Barry · Commoners verklaring 
van de oorzaken van de milieuvervuiling (5). 

We geven de passage weer waarin Joan Robinson de inge
voerde restrictie· bespreekt. 

"In werkelijkheid gebeurt in de kapitalistische econo
mie altijd maar technische verandering; inderdaad, we 
zouden kunnen zeggen dat de raison d'être van de kapi
talistische spelregels is dat hun ontwikkeling guristig 
was voor de technologische vooruitgang. Het zou ab
surd zijn om technologische vooruitgang ui t ons model 
uit te sluiten. Maar fei telijke techni sche verande
ring bestaat in grote mate in de wijziging van de aard 
van de consumptiegoederen (door de ene soort door de 
andere te substitueren - zeg katoen door linnen, of 
kunstzijde door katoen, of door nieuwe soorten goede-
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r en te introduceren zoals wagens, of televisietoestel
l en) ... We kunnen de moeilijkheid ontlopen door in 
het model een abst racte opvatting van technische voor
ui tgang t e introduceren die bestaa t in verbeteringen 
in de produktiemet hoden i onder enige verandering in 
het samengesteld goed dat de output van consumptie
goederen representeert 11

• 

Joan Robinson is heel zeker van oor deel dat op d ie 
manier niet temin belangrijke relat i es te a chterhalen 
z1Jn. Het is mogeli jk. Maar tegen welke pr ijs? Hoe
veel begr i jpt men nog van .hè t kap italisme als ze de 
wij ziging van de (eind) produkt en ui tsluit ? We bedoe
len de vraag te s t ellen hoeveel ze van het econornisth 
mechanisme zelf nog kan vatten als ze dat doet. Als 
(ook) via nieuwe produkten en wijz ig ingen van produk
t en de i mpul s to t winstverhoging zou werken? Dat dit 
zo is heeft Barry Commoner magistraal aangetoond in 
zij n boek The closing cirale . We gev·en hier kart de 
r esultaten weer van zijn onderzoek, dat vraag t naar 
de oorzaken van de milieuver vu i l ing. Commone r wijst 
er op dat he t het kapitalisme zelf is dat oorzaak i s , 
dat het de arbeidsproduktiv iteit zoekt op t e drijven 
maar dat he laas hiervoor de kapitaalprodukt iviteit 
het laat afweten. Dat he t gevol g onder t ussen een 
r eusachtige milieuvervuiling is, is voor de onderne
mer geen zorg. He t is wat we produaeren om t e pr>odu
cer>en noemen. 

3.2 . Barry Commoner over de milieucr>isis 

Barry Commoner levert een ui tstekende illustratie van 
wa t met dit produceren om t e produceren kan bedoeld 
z 1J n. Hi j l eert ons het v~rband t ussen mil ieuvervu i -
1 ing en he t economische systeem van groei kenn·en. 
Hij doet dat door de vraag t e stellen naar wat in de 
USA gebeurd is tussen 1946 e n 1966, de topj a ren van 
het kapita lisme in het top l and ervan. Hij snijdt di 
r ekt de pas a f aan diegenen die zouden menen dat de 
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oorzaken van de milieuvervuiling moeten gezocht wor
den in de bevolkingsgroei of i n de toename van de 
welvaart als dusdanig . Zij n an t woord is da t de oor
zaak te vinden is i n het industriële kapitalisme 
zelf. 

De bevolking is in de genoemde jaren met 42% ges te
gen. De rnilieuvervuiling met ont~ettend veel meer . 
Maar , zo zal men opwerpen, dat kon n iet anders dan 
via groeiende milieuvervuiling, men moet immers op 
minde r rendabele produkt iemethoden overstappen . Dat 
zou zo zijn, zeg t Commoner, als men produktiviteits
dal ingen zou opmerken. Het tegendeel is waar . De 
petro~hemie, een der grote boosdoeners, is integen
deel uiterst produktief geweest, ze kende een stij
ging met 73% , tegenover een produktiviteitsverhoging 
van 39% voo r de industrie in haar geheel . De bevol 
kingsgroe i is dus nie t de oorzaak van de mi l i euver
vuiling , ook niet de aangroei van de steden , vermits 
bu i ten de stad eveneens grote milieuvervuiling vast 
te stellen is (kunstmest, pes~iciden, radioactieve 
a f valstoffen, kwik, enz .) 

Komt er meer vervuiling doordat de welvaart toegeno
men is? Het BNP is per persoon i n de genoernde perio
de ~et de helft gestegen . Dat i s onvoldoende, zegt 
Commoner, om de vee l grotere mi lieuvervuiling te be
grijpen. Beki j ken we echter enkele bestanddelen van 
die welvaart , 

1. De voeding. He t aantal calorieën en het aanta l 
proteïnen is per persoon in di e periode onverander d 
gebleven. 2. Woningbouw. Het aantal v ierkante me
t er is per persoon onveranderd gebleven. 3. Eris 
wel een toename per hoofd van het elektriciteitsver
bruik , van brandstoffen, van papierprodukt en . Maar 
die groei is ook niet evenredig met de milieuvervui
l i ng . 4. Ook de luxe i s toegenomen: t elevisie, 
radio, elektrische keukenapparaten , plezierboten, 
sleeën, enz. Barry Commoner meent echter <lat ook die 
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groei te kle in is, een t e gering percentage van het 
BNP uitmaakt om de vervu iling te kunnen verklaren . 

Maar wat is dan het antwoord op de vraag naar de oor
zaken van de milieuvervuiling? Noch de bevolkings
gr oei, noch <le welvaart zijn verantwoordelijk . We 
komen de oorzaak op het spoor als we letten op de 
woeker ing van een bepaald soort economische groei . 

Bekijken we de i ndustri~le sectoren die voor uitgang 
boekten , die s tagneerden of diê achterui tgingen. Dat 
is zeer leerrijk . 

l , Welke s ectoren gingen ste rk vooruit ?' Onderm~er 
wegwerpflessen , synthetische vezels ,. kwik, ook plas
tics , kunstmes t, kleine elektrische huishoudelijke 
toestellen , synthet ische chemical i ën, aluminium, 
elektriciteit. 

2. Een aantal produkten hie lden gelijke tred met de 
bevolkingstoename : voedsel, text i el, huishoudelijke 
apparaten, staal , koper en andere rnetalen (ze verwij 
zen naar wat we hierboven reeds gezegd hebben). 

3. Welke waren de verl i ezers ? Vervoer per spoor, 
timmerhout, katoen, bierflessen me t stati egeld, wol , 
zeep. 

Het besluit is belangrijk: de elementaire goederen 
zijn gebleven, maar er zijn belangrijke versahuivin
gen gebeurd in hun aru>d . Zeep is vervangen door syn
theti sahe wasmiddelen, wol en katoen zijn vervangen 
door synt hetisahe vezeZs, staal en hout z i j n vervan
gen door aluminium, kunststoff en en beton. Motoren 
met weinig vei"ITlogen zijn hooggeaomrœimeerde, maar mi -
7, ieuonvriende l ijke mot or en gewo2•den . 

De miZieuvervuiling is aZdus veroo:rzaakt door ùJijz i 
gingen in de produktiemet hoden, en niet zozeer door 
een verandering van de totale opbrengst aan goederen . 
Het elektriaiteitsverbruik is f eZ gestegen omdat a"he-
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m-ical-iën, cement , a"lv.nn:niwn grote energievers"linders 
z1-Jn . Papier verbi•uik is toegenomen ter wiUe van de 
ve1~pakkingen (en ool< wel ·door de pubUaiteit ) . Dat 
is de oorzaak van de milieucrisis . 

3,3. Sahaalvergroting zonder meer een goede zaak? 

Men ziet hoe men de aru'd van de produkten - welis
waar verbonden met drastische wijzigingen in de pro
duktiemethoden - niet mag elimineren als men de kapi
talistiscbe economie wil begrijpen . Joan Robinson 
staat niet alleen met de 11abstractie" die ze door
voert . Ze ,is zonder meer een schoolvoorbeèld . In 
fe ite heerst de opvatting dat alles wat binnen het 
economisch systeem functioneert zonder meer nuttig 
is, of zelfs. het meest nuttige is dât men op een 
bepaald ogenblik kan hebben. 

Moet niet hetzelfde gezegd worden over de schaal1;ep
grotingen die s t eeds en altijd als schaalvoor>del.en 
worden opgevat - ook bij Joan Robinson , die ter wille 
van de e~nvoud van de economies due to total scale 
abstract ie maakt? l<an men die abs t ractie wagen? Het 
is niet zeker. Is het zo duidelijk dat schaalvergro
ting s teed s een goed is , zowel voor de individuele 
kapitalist als voor de maatschappij ? Dat ze een uit
stekende zaak is, is alvast algem·ene consensus . Al
licht de eni ge uitzondering is Schumacher in zijn 
boekje Good Work (6) . Hi j wijst erop hoe .de schaal
vergroting gepaard gaat met een enorme uitbreiding 
van het transport, en dus van het energieverbruik, 
voor een nuttige opbrengst die in geen enkele gezonde 
verhouding staat tot de bijkomende inspanning. Als 
voorbeel d geeft hij het leveren van koekjes van Lon
den naar Glasgow, of bet leveren van wagens van De
troit naar Tokio - en omgekeerd. I s het zo zeker dat 
maatschappelijk gesproken die uithreiding van de pro
duktie een evenred ige ui tbreiding van de nuttige 
eindgoederen is? Alvast voor Denison is da t zeker. 
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In ziJn Why Growth Rates Differ uit 1967 is hij van 
mening dat de invloed van de schaalvergroting op on
geveer 10% van de produktiegroei kan geschat worden. 

Alle gekende variabelen worden steeds in de richting 
van het betere geviseerd . Zelfs de toename van de 
afsehri jvingen houdt een groe i van de nuttige opbreng
sten in. Enzovoort. Men denkt nooit ook maar eeri 
ogenblik eens ln de omgekeerde richting, men denkt 
er geen ogenblik aan het perspectief eventjes om te 
keren . Men heeft ooit eens "besloten" dat de feiten 
positief zijn - en .we betwisten niet dat tot op zeke
re hoogte schaalvergroting, toename van afschrijvin
gen, enzovoort , gunstig kunnen zijn - maar men houdt 
het nu definitief daarbij . Betzelfde geldt voor de 
aard van de eindgoederen . Men heeft ooit vas t gesteld 
da t consumptiegoederen nu eenmaal consumptiegoederen 
zijn, en men kan daar nu verder gerust over zijn. 
Men kan dus al zijn aandacht laten uitgaan naar de 
grote aggregaten zoals inves t eringen, sparen , consu
meren , nationaal inkomen , enzcv00rt . 

4. Jan Pen over de mi lieuvervui ling 

Nadat Pen in zijn boek d~ Maaro- economie het thema 
van de milieuvervuiling aangesneden heeft, preciseert 
hij het doel van het kcynesianisme . "De kwestie 
krijgt een zeer scherpe kant zodra we gaan nadenken 
over de rnilieuvervuiling" (blz . 2 1) . De bedoelde 
kwestie is de betekenis van het begrip nationaal in
komen - het centrale begrip van de macro- economie, 
zeg t Pen (blz . 18). 

"Het werd vroeger wel eens gedachteloos gebr uikt als 
een maatstaf voor de welvaart. Welvaart, dat is men
selijke behoeftenbevrediging door schaarse goederen, 
een vorm van geluk dus" (blz. 21). 

Het gaat over het volgende dat Pen eerst met een voor
beeld verduidelijkt . 
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''Er is een fabriek, die o:verstapt op een nieuw pro
dukt, dat brandgevaarlijk is. ·ne plaatselijke brand
weer moet worden uitgebreid. Onder de traditionele 
benadering van het nationale inkomen worden de sala
rissen van het brandweerpersoneel opgeteld bij het 
nationale inkomen. De kritische benadering vindt dit 
verkeerd; zij ·wil de uitbreiding van het brandweer
corps zien als een interrnediaire levering, die buiten 
beschouwing blijft (of, als de salarissen eenmaal 
zijn meegeteld bij de overheid, moe·ten ze worden af
getrokken van de toegevoegde waarde bij het nieuwe 
industrië le produkt). Dit voorbeeld is vatbaar voor 
een enorm aantal uitbreid_ingen . Kleine overzichte
lijke steden worden groot en stichten bui t enwijken. 
Wie daar woont moet een auto hebben. Hè t verkeer 
vereist meer wegen en stoplichten, politieagenten en 
ziekenhuizen. De activi teit neemt zienderogen toe, 
maar of het reële inkomen zoveel groeit - dat kan 
men in twijfel trekken. Iemand kan volhouderi: het 
zijn vooral de intermediaire leveringen die groeien 
en bloeien, niet de ui teindelijk P. rr-n .'mmpti !'>.11 (hl z. 
20-21). 

Pen vindt dus : 
11 Volgens sommigen moet de schade aan de natuur worden 
afgetrokken van de groei van het reële nationale in
komen. Daar is veel voor te zeggen als we het natio
nale inkomen opvatten als een welvaartsindex.· Zulke 
berekeningen zijn wel eens gemaakt o.a. voor de Vere
nigde Staten;" (J. Pen verwijst naar W. Nordhausen 
J. Tobin, "Is Growth obsolete", 1972) -"er kwam uit 
dat de groei van het inkoroen tussen 1950 en 1970 on
geveer half zo groot is geweest als de traditionele 
cijferopstellingen aangeven. Voor Nederland worden 
soortgelijke correcties bepleit door R. Hueting; hij 
is van mening dater bij ons geen echte welvaarts
groei meer mogelijk is" (blz, 21). 

(Hoe dui<lelijker moet dat sedertdien nog zijn, gezien 
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de "spectaculaire '' toename van de milieuschandalen ! ) . 

De conclusie van Jan Pen luidt 

"Wel vinden we, dat welvaartsindices met al deze ne
gatieve dingen rekening rnoeten houden~ we mogen niet 
aannemen dat een hoger nationaal inkomen vanzelf tot 
meer welvaart leidt" •.. 

Toch wenst Pen de traditionele berekening te handha.:.. 
ven. 

"De reden daarvan is, dat deze cijfers van betekenis 
zijn voor de activiteit in een land, voor de werkge
legenheid, en voor het samenspel van de macro-econo
mische variabelen in het algemeen. Speciaal de key
nes iaanse theorie rnaakt gebruik van dit soort varia
belen - dat is dan weliswaar haar zwakte als theorie 
van het menselijk geluk, rnaar zo is de keynesiaanse 
macro-economie ook·nooi t bedoeld geworden" (blz. 22). 

(Kan Pen die laatste zin werkelijk menen ?) Pen zegt 
het overduidelijk: het grondbegrip van het keynesi
anisme is niet geschikt om de welvaart te bepalen. 
De theorie zegt eventueel ie ts over de werkgelegen
heid en over de ac tiviteit , maar weet niets over het 
verband tussen deze beide en de welvaart. Ze heeft 
dus, zo menen we, ook geen verhaal tegen de bewering 
dat we dus "werken om te werken", actief zijn om ac
tief te zijn, dat we produceren om te produceren, en 
dat ze al s theori e zelf zich om de verdraaiing van 
doel en middel beijvert. 

Hoe zit het dan met de vaststell i ng waar Pen hoog 
mee oploopt dat zelfs in de crisisjaren de welvaart 
nog toegenomen is? Steunt Pen zich op de nationale 
rekeningen? We begrijpen het onbehagen van de men
sen die zich bekocht voelen als men hen op die cij
fers wijst, 

5. De bijtende spot van MaPx op het nut van de kapi 
talistische produktie 
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In een niet door hemzelf gepubliceerde korte tekst 
("Abschweifung Über produktive Arbeit", HEW 26.1, 
blz. 363-364) steekt Marx de draak met de "produkti
viteit" van de kapitalistische economie. De tekst 
is helaas te weinig bekend. Hij toont spottend aan 
wat bedoeld kan zijn met "de groe i van het nationale 
inkornen" . We citeren een gedeelte. 

"F.en f ilo soof produceert ideeën, een dichter gedich
ten , een dominee preken, een profe ssor compendia, 
enz . Een misdadiger produceert misdaad . Beschouwt 
men nader de samenhang van deze laatste produktietak 
met het geheel van de maatschappi j, dan zal men vele 
vooroordelen moeten opgeven. De misdadiger produ
ceert niet slechts misdaad, maar ook het strafrecht 
en daarmee ook de professor, die colleges geeft over 
het strafrecht, en daarbij het onvermijdelijke com
pendium, waarin die zelfde professor zijn voordrach
ten als 'waar' op de algemene markt werpt. Daarmee 
gebeurt een groei van de nationale rijkdorn". 

"De misdadiger produceert verder de gehele politie 
en de rechtbank, gerechtsdienaars, r echters, beulen, 
beëdigden, enz. en al die verschi llende industrie
takken, die even zovele categorieën van de maatschap
pelijke deling van de arbeid zijn, ontwikkelen ver
schillende bekwaamheden van de menselijke geest, 
scheppen nieuwe behoeften en nieuwe wijzen van hun 
bevrediging . De foltering alleen heef t tot de bete
kenisvolste mechanische uitvindingen aanle iding ge
geven en in de produktie van haar werktuigen een 
massa eerzame handwerkslieden werk gegeven," 

Marx zegt verder dat de rnisdadiger ook literatuur 
produceert, en kunst, tragedies, enz. Hij zorgt 
voor het doorbreken van de monotonie van het alle
daagse bestaan .•. 

"Tot in het detail kunnen de inwerkingen van de mis
daad op de ontwikkeling van de produktieve krachten 
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aangetoond worden. Zouden sloten ooit tot hun hui
dige volmaaktheid gekomen zijn, als er geen dieven 
zouden zijn? Zou de fabricage van bankbiljetten tot 
haar tegenwoordige volmaaktheid gekomen zijn al s er 
geen valsmunters zouden zijn? Zou de microscoop 
zijn weg in de gewone comrnerciële sfeer gevonde~ heb
ben (zie Babbage) zonder bedrog in de handel? Dankt 
de praktische scheikunde niet evenveel aan de waren
vervalsing .en aan het streven ze te ontdekken, als 
aan de eerlijke produktieijver? De misdaad, door de 
steeds nieuwe middelen van de aanval op het eigendom, 
roept steeds nieuwe verdedigingsmiddelen in het leven 
en werkt daarmee even produktief als stakingen op het 
uitvinden van machines. En verlaat men de sfeer van 
de individuele misdaad: zou zonder nationale misdaad 
ooit de wereldmarkt ontstaan zijn? Ja, ook de naties 
zelf? En is de boom van de zonde niet tegelijk de 
boom van de kennis sedert Adams tijden ?11 

Ongelukkig maar dat Marx zijn spot niet voldoen4e 
ernstig genomen heeft ! Dan zou zijn geloof in de 
ontwikkeling van de produktieve kraahten, een andere 
versie van het geloof in de groei, of in het nationa
le i nkomen , misschien aan het wankelen gekomen zijn . 
Dat leidt naar ons besluit over, 

6. Be sluit: Jean Fourastié liaht de sluier wat op 

6.1. Maar hoe is het in godsnaam mogelijk <lat na al 
die niet mis te verstane ve.rklaringen en uiteenzet
tingen - die al oude koeien zijn - de econom~e (en 
hier in het bijzonder de economische theorievorming) 
zo onbewogen blijft? De reden is vermoedelijk dat 
er een diepere motivering is die het oprijzen van 
een praktisch en theoretisch alternatief bemoeilijkt, 
om niet te zeggen tegenwerkt. Voor ons is het duide
lijk: het is het coroplex motivatiegeheel van het 
produaeren om te produaeren, dat zo stevig wortelt 
in ons westerse cultuurpatroon. 
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Om te eindigen t onen we enkele essentiël e trekken 
hiervan aan <loor een kampioen van dit denkpatroon in 
een zekere zin gewoon aan het woord te laten. We 
zullen zien dat in onze economie alles draait omheen 
de stijging van de arbeidsproduktiviteit - d i e tome
loos ve rheerl i j k t wordt - rnaar dat: het geloof i n die 
stijging uiteindelijk s t eunt op het geloof in de on
uitputtelijkheid van de natuur, op basis van de on
uitputtetijke vindingr ij kheid van de wet enschappe
lijke en technologische kennis. 

6.2. Fourastié gaat van de volgende bedenking uit 

"De economen en het gezond verstand zi jn het eens i n 
de opva tting dat produkt ie en consumptie de werke lij
ke fundamenten van het economische leve n zijn; de 
mens pr oduceert am te consumeren ; de con sumptie 1s 
het doel, de produktie het middel" ( 7) . 

De voo r naamste factor i n de ontwikkeling , zegt 
Fourastié, is de technis che vooruitgang , naast de na
tuur en de arbeid. Twee beginselen zij n daarbij be
palend : I. de groei van het ar beidsrendernent v an 
de producent, 2. de gedeeltel i jke verzadiging van 
de consument. Met dit laatste bedoelt Fourastié de 
waardeverschuiv ing nadat verzadi ging, bi jvoorbeeld 
in de voedingsbehoeften, opgetreden is. Dé groei · 
van de arbeidsproduktivi teit of het arbeidsrendement 
is echter de grondoorzaak (blz. 25). Er bestaan 
twee gr ote orden van zaken waarop de t echnische voor
uitgang werkt : er zij n de Pendementen in nature , 
naast de rendementen van de menselijke arbeid. Zo 
heeft de technische vooruitgang bijvoorbeeld de op
brengst per hec t are van de grand verbeter-d, door ge:.. 
bruik te maken van kunstmest, door diepere beploe
ging, door selectie van zaden, enzovoort (in Frank
rijk in 1810 8 à 9 kwintalen pe r hectare, heden 35 
à 45 kwintal_en, ofwel vij f maal meer). Men kan ook 
vooruitgang boeken door op grondstoffen te besparen. 



122 

Zo wordt heden (1947) een auto met minder staal ge
maakt. De hoeveelheid steenkool om I kilowattuur 
elektriciteit te verkrijgen is sinds 1920 verminderd 
van 1.500 gr. tot 350 gr. voor de beste centrale (in 
l 960). 

Maar er is vooral het aY'beidsrendement, de relat;Ïe 
volume goederen/uur arbeid, zégt Fourastié. In 1941, 
zo berekent Fourastié, voedde.een Amerikaanse boer 
ongeveer 15 personen, een Franse boer nauwelijks 4 
tot 5 personen, een Chinese boer slaagt er nauwelijks 
in 1,5 tot 2 personen te voeden, de Nieuwzeelandse 
boer voedt er 40 tot 50. Het is duidelijk, zegt 
Fourasti~ (blz. 19), dat het arbeidsrendement direkte 
invloed heeft op het levenspeil van het individu. 

De beide rendementen staan vaak tegenover elkaar, 
zegt Fourastié. Men kan door verspilling van grond
stoffen, enzovoort, een stijging van de opbrengst per 
arbeider bekomen. Maar de werkelijke vraag, zegt 
Fourastié, is te weten welk van beide rendementen 
voor de mens de belangrijkste factor van vooruitgang 
is. Het arbeidsrendement is de beslissende factoP 
(blz. 29). 

11Het rendement in nature lijkt slechts van het groot
ste belang in een periode van gebrek, en indien het 
gebrek zodanig is <lat het. ontbreken van de grondstof 
de technische vooruitgang afremt. Maar het voor ie
der van ons belangrijkste verschijnsel is niet de 
economie van de gro.ndstof, wanneer de grondstof uit 
een menselijk oogpunt bekeken, praktisch onuitputte
lijk is. Het is vanzelfsprekend goed op de bronnen 
der gronditoffen te bezuinigen wanneer men vreest 
dat ze op de lange duur uitgeput zullen raken" 
(blz. 29). 

Zo zijn steenkool en ijzer, zegt Fourastié, voldoende 
voor enkele eeuwen, en over 200 jaar zullen we de 
rniddelen gevonden hebben om ze te vervangen. Dat 
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wordt geschreven in 1965, datum van de Nederlandse 
vertaling, zeven jaar v66r het verschijnen van het 
eerste Rapport aan de Club van Rome . Men leert er 
uit hoe de voorwaarde voor de kapitalistische ontwik
keling de onuitputteUjkheid van de grondstoffen, en 
zonder meer de onui~putteZijkheid van de mogelijkhe
den van de natuur, is. De natuur is zonder meer de 
oneindige stuff, de universele kauwgom, die door mid
del van wetenschap en technologie tot all~ wogelijke 
nuttige opbrengsten kan worden omgevormd, zodat in 
fe ite slechts arbeidsrendement van tel moet geacht 
worden. 

Wat zou er gebeuren als de begrensdheid van de natuur 
zicb toch zou opdringea, als ook wetenschap en tech
nologie met deze grens rekening zouden moeten houden, 
gedachte die meer en meer begint door te dringen? 
Het rninste dat men kan zeggen is dat de economische 
theorie radeloos zou staan . Immers, haar principes, 
haar begrippen zelf, zijn gebaseerd op de principiële 
voorradigheid van gron<lstoffen en op de onuitputte
lijke mogelijkheden van de natuur, en correlatief op 
de principiële macht van de wetenschappelijke en 
technologische kennis. Tot ongeveer op het ogenblik 
waarop Fourastié schrijft, is hij zonder meer de ver
woorder van wat algemene consensus is. Ook Marx en 
het marxisme delen zijn uitgangspunt. Het centrale 
begrip waarde. bij Marx heeft nie ts met sahaarste te 
maken , het heeft alles met arbeid vandoen. En het 
is door middel van de stijging van de arbeidsproduk
tiviteit dat "de produktieve krachten" tot ontwikke
ling gebracht worden. De consensus zegt dat meeT' 
principieel mogelijk is. Het problematische van de 
opvatting is grosso modo nog niet tot de economische 
theorie doorgedrongen. Waarop het in die theorie 
blijf t aêillkomen is de aPbeidsp1.>odukt ·iv-i te·it die borg 
moet staan voor de vooi-•uitgang , <lie geacht wordt een 
meer aan nuttige opbrengsten op te leveren. 
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TOT BESLUIT 

Rudolf Boehm 

Waarover gaat het in dit debat over ' groei of geen 
groei' - of omstandiger gezegd over de vraag of de be
dreiging van onze leefwere ld te wijten is aan een ' on
gebreidelde groei ' of aan een wanverhouding die ikzelf 
tracht aan te duiden met het begrip van een 'technolo
gische produktiewijze' ? Dit debat zou zonder beteke
nis zijn indien het antwoord op de geste lde vraag geen 
verschil zou maken aangaande de vereiste 'groene ' stra
tegie. 

Volgens mij - en ik mag veronderstellen : volgens allen 
die aan dit deba t hebben willen deelnemen, waarom zou
den ze dat anders hebben gedaan - maakt het wel een 
groot verschil . Aan iemand die elk jaar meer van zijn 
kapitaal opgebruikt, moet men enkel de raad geven dat 
hij niet v olgend jaar 1LOÇJ meeY' van zijn kapitaal opge
bruikt. Aan iemand die jaar in jaar uit een onveran
derd groot gedeelte van zijn kapitaal opgebruikt, zal 
men daarentegen de raad moeten geven zijn Zevenswijze 
te veranderen en eindelijk werk te zoeken . 

Meer i nhoudelijk. Wie de oorzaak voor onze ' milieu
problemen ' enkel zoekt in het ver~chijnsel van een 
'ongebreidelde groei' za l er enkel een louter negatie
ve conclusie uit kunnen en moeten trekken : de groei 
afremmen, de groei terugbrengen tot zen nulgroei of 
een negatieve groe i, en een 'versobering ' aanvaarden 
van zijn levenss tijl. Hij moet enkel tot deze een
voudige conclusie komen: het l i jkt nogal simpel. 
Maar hij kan ook enkel tot deze conclusie komen hij 
kan geen enkele 'positieve' aanbeveling doen. 

De voorstanders van deze hypothese hebben dan ook in 
feite tot nog toe nauwelijks iets anders weten voor te 
stellen dan het aanwenden van middelen om een kunstma
tige 'recessie' te veroorzaken. ('Recessie' heet in 
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de economische terminologie het verschij nsel van een 
aanhoudende nulgroei of negatieve groei van het ' bnp '; 
een verschijnsel dat weliswaar tot nog toe, daar waar 
het zich ongewild heeft voorgedaan , geenszins beeft 
bijgedragen tot een vermindering van onze ' mil ieupro
blemen' .) Immers, waarop anders zou het toepassen van 
bepaalde ' normen ' inzake toelaatbare vervuiling en het 
opleggen van bepaalde belastinge.n of ' ekotaksen ' voor 
vervuilendc produkten of produktiewij~en neerkomen dan, 
heel logisch, op het veroorzaken van zo'n 'recessie ' 
of , erger, 'depressie ' ? 

Sommigen hebben het nuttel.oze van de groei-hypothese 
ook wel goed aangevoeld en hebben wi l len plei ten , niet 
enkel voor een stopzet ting van de groei, maar voor een 
' ander groei-model' of een ' kwal itatieve groei'. Maar 
wat betekent dat anders dan in feite , zonder zich er
van bewust t e zijn, de groei-hypothese als dusdanig t e 
laten vallen. Meer bepaald hebben voorstanders van de 
groei-hypothese ook , naast de louter negatieve eis van 
een afremming van de groei, een ' meer effic iënt gebruik 
van grondstoffen en energie ' voorgesteld. Het is ech
ter zeer de vraag of di t voors tel kan afgeleid worden 
van de groei-hypothese. Vele groei-entoesiasten zouden 
van elke methode van besparing van energie en grond
stoff en heel graag gebruik willèn maken. En zolang 
als men in dit verband enkel van ' efficiëntie' spreekt 
(een louter formeel begrip, in tegenstelling met ' doel
matigheid ' ! ) , zi t ook een bevm•dering van de groei 
(in plaats van een afremming ervan) er dik in : een 
vermindering van het benzinever bruik van de auto ' s per 
honderd kil ometers zou gemakkel ijk een vermeerdering 
van het au t overkeer in de hand kunnen w'erken (die uit
cindelijk de besparing meer dan teniet zou doen) . 

Als daarentegen voor de bedreiging van onze leefwereld 
nie t zomaar een ecooomie van ongebreidelde groei moet 
verantwoordelijk gesteld worden maar wat ik noem onze 
'technologische produktiewijze ', valt de uitweg welis-
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waar minder eenvoudig aan te du iden, maa r op een meer 
'positieve' manier : we moeten niet (enkel) verzaken 
aan een 'ongebreidelde groei ' maar ons toeleggen op 
het voortbrengen van steeds meer duurzame gebruiks
goederen en produktiemiddelen en op de aanvaarding 
van een toenemende spr eiding van de produktie van 
(echte) verbru.iksgoederen zoals voedsel . 

Toch moet ik op dit punt even blijven stilstaan orndat 
sommigen moeite hebben met mijn begrip van een ' techno
logische produktiewijze' waar van ze vinden dat ik het 
niet voldoende heb uitgelegd. Welnu, enerzijds is aan 
die bewoording natuurlijk weinig gelegen ; de meest dui
delijke uit l eg van wat ik errnee bedoel heb ik wellicht 
gegeven in mijn stuk get iteld ' Verrij king door ver
woesting? Het produktiviteitsprobleem' (verschenen in 
Eao-Groen, jaargang 13, nummer 6, juli 1991) waar de 
uitdrukking 'technologische produktiewijze' zelf s niet 
in voorkomt. Toch heb ik ande.rzijds wat ik me t een 
' technol ogische produktiewijze ' bedoel elders, en her
haaldelijk, uitvoerig uitgelegd. Ik noem 'technolo
gisch ' een produktiewijze die het één en al moet heb
ben van het produceren om te produceren, en dit in de 
veronderstelling dat één of andere 'onzichtbare hand' 
er wel zal voor zorgen <lat dit zal ui tkomen op een be
vrediging van de behoeften van de mensen> liefs t door
dat het aanbod zelf de overeenkomstige behoefte zal 
creëren , Of met andere woorden, een produktiewij ze 
die gekenmerkt is door een omkering van de verhouding 
tussen doel en middel doordat ze in plaats van te zoe
ken naar geschikt e middelen (of 'technieken') om voort 
te brengen waaraan een behoefte bestaat (wat toch wel 
het doel van de ' economie ' zou kunnen heten), enkel 
produktiemiddelen ('technologieën) zal ontplooien, 
zonder enige op voorhand gemotiveerde doe lstelling, 
waarvan de 'aanwending' in de plaats zal treden van 
vooropgestelde doeleinden. Ik noem zo ' n produktiewijze 
'technologisch ', ten eerste in aanleuning bij een ouder 
taalgebruik dat 'techniek ' definieerde als de kennis 
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van geschikte middelen om een bepaald doel te berei
ken, en 'technol ogie' als de kennis van mogelijke aan
wendingen van een beschikbaar middel (grondstoffen , 
ook verworven technieken, of verworven kennis); zo 'n 
' technologie ' speel t wel in elke economie 66k een l e
gitieme rol, maar een 'technologische produktiewijze' 
is er één waarbij de 'technologie' een dominerende ro l 
verkrijgt t. o .v, de 'techniek '. Ten tweede noem ik 
zo'n produktiewijze 'technologisch ' omdat men onder 
'technol ogie' tegenwoordig meestal een 'techniek' ver
staat die één en al gebaseerd is - of neerkomt - op 
'toegepas t e we tenschap', d.w.z . op de toepass ing van 
een wetenschap die reeds op haar beurt gebaseerd is op 
een volstr ekt ' vrij ', nl. niet doelgericht onderzoek , 
en niet op een navors ing naar de kennis die nodig is 
om een vooropgeste l de doelstelling te kunnen bereiken . 

Waarom moet ik da t nu nog eens herhalen? lk kan het 
natuurlijk verkeerd voorhebben wanneer ik stel da t in 
zo'n 'technologische produktiewij ze' de oorzaak moet 
gezocht worden van onze ' milieuprobl emen '; maar mijn 
stelZing moet toch , juist of verkeerd, reeds lang dui
delijk zijn ? Ik begin me af te vragen of het feit <lat 
zelfs mijn stelling voor sommigen nog steeds ' onduide
lijk ' blijft , wellicht enkel te verklaren is doordat 
deze mensen z ich een àndere dan een ' technologisc he 
produktiewijze' gewoon nog steeds niet kunnen (of wil
len ) voorstellen. 

* 
Zoveel over de betekenis van het debat . Blijft natuur
lijk het louter intellectueel vraagstuk . Want zeker 
kan daa rover (over de vraag van de juiste diagnose) 
niet beslist worden uit naam van een bevoorrechte stra
t egie (of gewenste the rap ie) . 

Op het intellectueel vlak rnoeten m.b.t. elk van de te
genovergestelde stellingen - een 'ongebreide lde groei 1 
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als de oorzaak voor onze 'milieuproblemen ' of een 
'technologische produktiewijze ' - drie vragen worden 
bediscussieerd : 1° Vindt er daadwerkeZijk een onge
breidelde groei plaats, of heerst er daadwerkelijk 
een technologische produktiewijze? - 2° Indien er 
een ongebreidelde groei plaatsvindt, of indien een 
technologische produktiewijze alles overheerst -
moet het één of het ànder onvermijdelijk leiden tot 
eeu ophoping van ' milieuproblemen' ? - 3° Zouden der
gelijke 'milieuproblemen ' zich niet , of enkel in min
dere mate, voordoen, indien er gêén ongebreidelde 
groei zou plaatsvinden, of indien er niet zo'n tech
nologische produktiewijze zou heersen ? 

ad 1 : De vraag of een ongebreidelde groeî daadwerke
l ij k plaatsvindt mag zeker niet ver ward worden met de 
vraag of de gevestigde beleidsmensen doeien op zo 'n 
ongebreidelde groei. Overigens, om betrekking te ne
men op de 'vij f groeitrends' van het ee.rste rapport 
aan de Club van Rome, een ongebreidelde aangroei van 
de wereldbevolking, van het grondstoffenverbruik en 
van de vervuiling ligt zeker oàk niet in de bedoe iing 
van deze beleidsmensen; enkel de industriële produk
tie en , in roindere mate , de voedselproduktie wensen 
ziJ zoveel mogelijk op te drijven; de aangroei van de 
wereldbevolking, van het grondstof fenv erbruik en de 
vervuiling nemen ze dan ten hoogs te 'op de koop toe', 
als ongewenste maar onvermijdelijke neveneffecten . 
Op het feiteiijk plan lijkt de exponentiële groei van 
de wereldbevolking zich nog steeds verder te zetten; 
van een exponentiële groei van de voedselproduktie 
lijkt daarentegen nauwelijks sprake te kunnen zijn. 
Of de industriële produktie (nog steeds) exponentieel 
aangroeit, lijkt eerder twijfelachtig; en ook daar 
waar dat lijkt het geval te zijn, neernt deze groei 
niet de vorm aan van een ophoping van steeds meer in
vesteringsgoederen en andere industrieprodukten, omdat 
de meeste produkten, voora l op het pl an van de inves
teringsgoederen, eerder ertoe besternd zij n oudere te 
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vervangen dan erbij te komen. Dienvolgens is het ook 
niet zo duidelijk of het grondstoffenverbruik en de 
vervuiling ten gevolge van de ontwikkeling van de land
bouwproduktie en de industrieproduktie, daadwerkelijk 
exponentieel _blijven aangroeien of zich gewoon handha
ven op een onverantwoord hoog niveau. 

Een technologische produktiewijze blijft daarentegen 
ongetwijfeld overheersen. 

ad 2: Ongetwijfeld zou een aanhoudende exponentiële 
groei van de wereldbevolking, de voedselproduktie, de 
industriële produktie, het grondstoffenverbruik en de 
vervuiling tot rampen leiden. De vraag is echter of 
zo'n ongebreidelde groei op al deze vlakken daadwerke
lijk plaatsvindt (zie ad 1). 

Een technologische produktiewijze (zoals boven beschre
ven) zal 'niet minder' tot ecologische rampen leiden; 
en ze overheerst duidelijk onze hedendaagse economie. 

ad 3: Volgens het eerste verslag aan de Club van Rome 
zou zelfs een stopzetting van d~ (veronJ~rst~lde) on
gebreidelde exponentiële groei nog niet voldoende zijn 
om rampen te voorkomen. 

Daarentegen zou een omwenteling van onze technologische 
produktiewijze een aangroei van de beschikbare gebruiks
en verbruiksgoederen kunnen bevorderen zonder tot mi
lieu-rampen te moeten leiden. 

* 

Het lag in m1Jn bedoeling om in dit besluit niet zomaar 
rn1Jn eigen gelijk te bevestigen maar eens te meer de 
gestelde vraag te verd~idelijken en daarmede de lezer 
aan te porren om in het licht van dcze vraagstelling 
de replieken om mijn stellingen nog eens opnieuw door 
te nemen. Ik besef dat ik dan toch in dit besluit 
mijn eigen antwoord op bedoelde vraagstelling, om zo 
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te zeggen onvrijwillig, 1.n het meest gunstig daglicht 
heb geplaatst. 

* 

* * 





Kritiek 7 : 

Kritiek l l 

Kritiek 15 

Kritiek 16 

K R I T I E K 

THEMA- NUMMERS 

Merleau-Ponty, Fenomeno togie als anti -theorie . 

Verwording van het gemeenschapsleven. 

Pere a tro-îka . 

De vziede ? 

Kritiek 17 De mislukte natuurbeheersing. (uitver kocht) 

Kritiek 18 Confliat Gewe ld. Deel 1 menselijke con
fZ.icten, 

Kritiek 19 ConfZ.ict Geweld. Deel 2 de omslag van 
conflict in geweZ.d. 

Kritiek 20 De twintigete 6euW ir. de fiZosofi<E. 

Kritiek 21 Ecologie en anti-hwnanisme. 

'Kritiek 21 ' kos t 200 frank, de andere nummers 100 frank. 
Te verkrijgen door stort i ng op rekening 448- 060000 1-57 
van Kritiek, Blandijnberg 2, 9000 Gent, 



1 

. 

~ 




