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Aan -de lezers, kritisie en leden van de examenkomrnissie,

Laa t ik voor de duidE:d.ijkheid een paar di:ngen kort op een rij
zetten.
~rijn skriptie "Woningbouw en Kapi taal, begin en einde van de
volkshuisvesting 11 heeft veel pretenties misschien. Niet alleen
de titel v::m het verhaal, maar ook de stijl WB.arin geschreven
werd suggereert v,raarschijnlijk meer dan waargemaakt kan
worden.
·
Van de ene kant is dat gewoon een beetje mijn ms,nier van doen,
die overigens ook zo
jn voordelen heeft: ik d·w:i.ng er mezelf
mee iets dieper te graven dan het geval zou zijn wanneer ik het
probleemveld komfortabel ingeperkt had en een gebruikelijk
voorzichtige lage toon had gezongen; de lezer eehter, zou nauvvelijks het gevoel hebben gekregen veel geleerd te hebben of
tot deWten te worden geprovoseerd.
Belangrijker dan bovenstaande rationalisaties is de omgeving
waarin de skriptie tot stand nwest komen.
t is nmnelijk nog
maar een paar jaar terug, dat overal en door iedereen gevraagd
werd naar de maatsehappelijke relevantie van de dingen vvaar
je mce bezi was of w:i.lde zijn. Dat was in de tijd, waarin
j
als techni e en aanJwr:1end technisie het technologies vermogen
van onze maatschappij vooral in de Vietnc:ll!l-oorlog konden bewonderen, en waarin we als bouwku:ndestudenten moesten konstateren
dat bijvoorbeeld de wonine;nood alsmaar onoplosbaar dreigde te
blijven. Er vrerd dan ook gevraae;d om een kritiese reflcxie,
om eerst een maatschappij-analiese te maken, alvorens blind
door te hdlllen aan het lijntje der kapitalistiesc geleidehond.
Vooral studenten aan 1mi versi teiten en akademies, middelbare
scholieren ook, zagen
ch gekonfrontcerd met een ineenstDrtend
'kaartenhuis van gegarc::mdeerde leidendc posi ties in de rr;aatschc'ippij: hun aantal was dusdanig aangeg:roeid, dat zij zich
begonnen af te vragen wat dat dan wel voor leidcnde posities
zouden zijn wac..rvoor ze werden opgeleid, en wo/G
,; de daarbij
behorende vere,ntwoordelijkheid dan wel zou rnoeten inhouden, als
ze tegelijkertj.jd ontdekten, dat aan de leerinstellingen slechts
eng techniese keil.nis werd gedoseerd en militariaties getentamineerd .. De ?.elclzame "verdergaonde" verhalen~ werden gemakkelijk
als doorzichtige ideologic doore;eprikt •••
Ee:n meer fwu1a.mentele maatscha1Jpjj-analiese bleek evenwel toch
moeilijker dan we gedacht haddcn; voor velen scbeen het een
volslagen onmogelijkheid. De ons omrin.gende wereld was veel te
ko:r1plex gevwrdcn, en trouwens, wat kon je met event"Lwle inzichten
in de maatschappij-struktuur in de prco.kt:i.jk van je vverk doen ?
Vet het inzicht en besef van het lm1)i talisties karakter van
onze maatsehappij, is het kapitalisme nog niet verdwenen.
verder is het zo, dat natu_urlijk niet alles en nog wat teruggebracht moet worden tot de ~eschuld van het kapitaal".
In ieder geval werd snel duj_delijk da.t er niet zo 'n beroep
bestaat als "maatschappelijke omwentelaar", en dat de meeste
idee en over een revolutionaire beroepspra.ktijk fei telijk naar
het
jk der fab
en illusies moest worden terugverv.:ezen.
De wereld is niet in wordine; omdat er mensen zijn die een hetere
maatschappij-struktuur hebben ui tgedaclJ.t of die er demokratiese
idealen op na houden, maar do'0r strijd binnen. en tegenbeJmalde
maatschappelijke verhoudinger:q goed georganiseerde strijd, doo'i"'

-2belfn1grijke maatschappelijke groepen met een duidelijk perspektief ! Zeker
s student in de bouwkunde loop je daar tegen
aan als je je ogen iets verder opendoet dan de dag van vendaag
lang' is. lfet een paar desennia tex'ugzoeken in de geschiedenis
en studie in de basisprinsiepes van onze ekonomiese bedrijvigheid, wordt al gauw duidelijk dat de V!Oningnood niet opgelcst
wordt met een beter ontwerp voor een woningwetwoning, zelfs niet
met ·een betere ontvmrpmethode; dat architektuur niet in alle
tijden hetzelfde betekent, maar dat het ~vel meestal iets is dat
door de rijke en machthebbende lieden in de maatschappij wordt
beoordeeld en betaald. De maatschappelijke vv-erkelijkheid blijkt
banaler dan hij leek. Dat levert een paar illusies minder.
Nu was ik zelf op een gegeven moment,hevig geporteerd voor de
idee, dat met name in de vmningbouVJ toch nog he
vva t goeds
geda.c;_n kan worden ook v66r de grote maatschappelijke omwenteling een fei t geworden was. Woningnood b:i.jvoorbeeld, dat rvas
wel du:i.delijk, dat v1as niet zomaar een kwanti tatief probleem
van te weinig woningen, noch het gebrek aan voldoende kwa.li tei t
van de woningen, het vvas het beiden tegeli jkertijd. En in die
zin vras het allereerst een banale kwestie van geld.
Uiteraard moest dat histories relatief worden opgevat: het moest
gerelateerd worden aan de maatscha,:;pelijke geschiedenis, aan
de mensen die in de verschi1lende perioden van de ontvvikkeling
der maatschappijvorm ook werkelijk van iets als het woningvraagstuk last hadden, voor w:i.e het prc)bleem een probleem was. In
de maatschappijvorm waarin de kapitalistiese produ_1c'cj,ewij ze
heerst en waarin dus ook de woning een waar geworden is, l:i.;jkt
voor het gros van de bevolking het vYoningvrD.agstuk erin te
bestaan, dat die woning te duur is (of wanneer
edkoop, te
slecht van kv1ali tei t).
Maar waarom dan niet aangesloten bij de tendens die in het totaal van de kapitalistiese warenproduktie zo kenmerkend was
gebleken: :i.ndustrialisatie va.11. de produktiemethoden ? Had die
tend ens niet elders, als ui1hkomst van de konlmrrentie tussen
de kapitalisten, de waren goedkoper en dus voor steeds neer
mensen bereikbaar gemaakt? Natu.urlijk kan men er die kaDitalisten tegelijkertijd van· beschuldigen die prochikten ook steeds
·slechter te willen maken, maar miroschien dat daar wat met
overheidstoezicht en konsmo:entenorganisaties wat aan te doen
zou zijn. Maar ook een kv1ali tatief goed produkt kan, indien
lanes industriele weg geproduseerd, best betaalbaar zijn.
En bet had er voor mij alles van, dat niet a11ecn het onbetaalbare l!laCU" ook de slechte kwali tei t van de gewone woningen, erg
veel te maken had met het verschijnsel, dat ik gemakshalve
onder-industr:i.nli~>ering van de woningbouw noemde. De inclustrialisatie van de vvoningbouw moest eindelijk maar eens ui t het
verbale stadiwn naar de praktijk gebracht worden. En zo beklom
ik het p2.ard dat richting revolutionering van de produktiel;:rachten in de volkswoningbouw moest galopperen, om zo nog v66r
de grote maatschappelijke revolutie al mee te werken aan een
betaalbare en goede volkshuisvesting •••
Gelukl::ig echter, v::.::tren er nog andere mensen op de wereld. Anderen hadden zich ook al over dit perspektief gebogen en uit
hun verhalen, ui t dishussies binnen de eigen studiekring en
ui t konf'rontatie met industriEHe produ1r.ties elders, moest j_k
op een gegeven moment wel konl-::luderen dat maatschay)p:i.j-analiese
nog steeds noodzakelijk. gebleven v7as. Voo
ook analiese van
wat een :i.ngenieur, een menselijk individu liberhaupt, van zijn
ideeeh, plannen en voorstellen in praktij};;. zou kurmen brengen.
Dat gekombineerd met wat persoonlijk optimisme deed mi ·j
·
geloven dat analiese van de maatschappclijke rol en betekenis
van bouvrkunde, van volkshuisvesting en van bouwkundige arbeid

-3ID.isschien toch minder onmogelijk zou ZlJn dan ik was gaan den}::en.
Het moest ook gewoon gedaan worden; dingen
s il:dustria.lisatie van de vvoningbouw en het ver2,nderend bouwkunde beroep zijn
nou een maal niet zulke vanzelfsprekende zaken, laat staan
onverkort gunstige.
Ik zou me op z'n minst moeten beginnen afvragen of industrialiBa ti.e van de vmningbouv1 \Vel ooi t zou k:Unnen plaa ts vinden, nog
afgezien van wat industriEHe bouw voor de bevmners ve~ de
woningen zou e;aan inhouden, als het het resultaat zou moeten
zijn van kapitalisme eigener bewegineen. Als bijvoorbeeld vvaar
was, wat zovelen vv-illen doen geloven, dat de plaatsgebondenheid
van de vmningen, de wisselende bouwomstandigheden en klimaatgevoeligheid, etc. tot nu toe het industrialisatieproses in
de v1oningbouw hebben verhinderd, dan zou er voor de tookomElt
slechts door cen of ander geniaal wonder iets kwmen veranderen;
en ik kon toch moeilijk gaan zitten wachten op de komst van
een dergelijk individu, om vervolgens mijn hoop te vestigen op
een bescheiden plaats in zijn buroo ?
Ik ben er maar vanui t gegaan, dat vrctar in andere produktiese1ctoren het industrialisatieproses, de ontwikkeling va..n de produktickrachten, het resultaat is V&'l maatschappelijke krachten,
dat de onder-ontwikkeling van de bouwprodu.lctiekrachten evenecns
de resl'll tante is van soortgelj.jke maatschappelijke krachten of
juist tegen-krachten.
.
.
.kj..;..- ... _ .u.,._
Zo ligt dan voor u een ~ analiese van het maatschappelijk
fenomeen der volkswoningbm.lw, de bouw van woningen in het kader
van de volkshuisvesting; en in die zin is het verhaal een stu}:-je
in de grate legpuzzel der totale maatschappij-ana.liese.
Ik heb het voor mezelf nodig gevonden een keer te proberen in
de hele komplexe materie rond te gaan. Dat wil zegc;en, dat volledigheid voor mij beiliangrijker geweest is dan finesse of
nuanse. Zoveel mogelijk wilde ik het hele patroon schetsen,
liever dan een aspelct of element eruit te lichten. lbogui t kan
gezegd vmrden dat de skriptie meer bedoeld is voor bouwinu1digen
die
· in de produktiesfeer van volkswoningen willen bezig
zijn, dan voor opbouwwerkers in de renovatie van oude volks,buurton. ·
Door het primair stollen van de totaliteit van het patroon
(kart a[mgeduid als poli tieke-ekonomie van woningbouw en volkshuisvosting) boven de meer diepgravende analiese op de elemen-ten daarbirmen (bV staatsinvloed op de VoJ;Jr.ErWoningbouw) is het
zo, dat sornrdge hoofds-LuJ~:ken en passaees we. t abstrakter zijn
dan andere; mecr fouten bevatten, uitvoeriger zijn dan noodzakelijk of minder fu:..'1.damenteel; dat alles is dan ui ting van
mijn streven om in de eerste plaats alle elementen, die bij
dech:lli:tic van het marxso vraren-begrip naar de volksvroningbouw
ch o.anclienen, in cen verklo.rende samenhang aan de orde te
stollen. In die zin voert de skriptie de pretentie van volledighcdd en booogt ze tegelijkerti;jd te laten zien wat er allemaal nog bestu_deerd en gedaan moet worden.
Die verdere stu.die, is niet iets wat ik van pla..n ben in m 'n
eentj e te gaan do en. ])at zou ik ook niet kun.nen ( overigens z.al
ik het ook niet hoeven, v,rant er is een steeds sterker tendons
waarneembc:.ar onder politiek-ekonomen om van het algemene nivo
af te dalen naar
bijzondere gel)ieden) aangezien ik geen
ekonoom ben of zou willen worden; Uc vdl mezelf veel verder in
de
chting van strategic en pr8.xis voor bouwla.:mdigen, vnor
bouv~produ.ktie
chnologe:n, gaan bewegen. Dat betoke:nt overigens
et, dat ik me kan permi·tteren de poli tieke ekonmie gedag te
zeggen. Vooral Earx' politieke ekonomie fungeert voor mij als
konsept waarmee de materHne vrerl\:eli,ikheid, bv de ontvJikkeling
van de produktiekrachten, ;t;ot begrip gebracht kan worden.

-4Korucretisering van een dergelijk begrip (dat in wezen een
abstraktie is) ne,ar de ontvdkkelingen in de bouvvproduJ::tie
(met name volkswoningbouw) en verbijzondering naar de (vooral
potentiele) rol van bouwkundige arbeid daarin, vind ik dan de
spesiale taak voor mensen van mijn soort.
Daarvoor, voor die taak, is deze skriptie gewoon de eerste
ronde. Er moeten nog een heleboel fouten uitgehaald worden,
dat is zeker; er zal door anderen op bepaalde punten ook zeker
dieper gegraven gaan worden; daardoor zal misschien het aksent
in de problematisering v.rat verschuiven; vooralsnog meen ik
echter dat hier een geldige en min of meer konsistente optiek
wordt gepresenteerd, die gezien het belang en de aard vande
problematiek en de opdracht die ik mezelf op een gegeven moment
moest stellen, een noodzakelijk pretentieus karakter heeft
gekregen.
Aan de leden van de examenkommissie bied ik dan mijn exkuses
aan voor de omvang van de teksten, die ik ze ter beoordeling
in handen gegeven heb, voor de slordige en soms ro1nmelige prescmtatie tot zover. Maar het lijkt me weinig vruchtbaar, wanneer
ik nu in m'n eentje ga proberen tot een perfekt oogbare publikatie te komen; de skriptie is bedoeld als werkschrift en wordt
reeds als zoda..i'lig zeer kri ties gebru51ct. Onder druk van het
examen da t aan het schrijven vrm de skriptie was verbonden en
vanv1ege de vervreemding van anderen en de praktijlc die optreedt
wanneer je je in een studecrkamer terugtrekt om een skriptie
te schrijven, ontstaan soms absurde verschrijvingen en dor11ne
fouten. Die ben ik er op di t moment aeJl het ui thalen.
Verder hoop ik, dat een korte samenvatting van de belangrijkste
moot, deel B 11 Woningbouw en Volkshuisveating", voorafgegaan
door een beknopte herschrijving van het deel A 11 'Naarom bouwlmndic;en poli tieke ekonomie nolfiig hebben" en ee:n srunmiere opzet
van dcel C 11 Bouwl::undigen in 1984" de leesbaarheid en beoordeling
zullen vergemakkelijken.
Misschien blijft u rn.et het gevoel zi tten, dat het allemaal wat
veel geworden is, ikzelf heb steeds meer het gevoel gekregen
dat Brecht eens zo fraai onder vworden bracht:
,steeds meer weet
hoe wei:nig ik weet,
en daarvan word ik haast gek.
Dat was dezelfde J3recht, die ergens anders gezegd lweft:
het lean ook anders,
maar zo kan het ook •••
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het remJ.l te,2- t is van en ui i_;:i_:r_:g gecf-t aan de ont,,d_kkeling vr~~n de
maatschc::melijke ·p:coclo.l;::ticvc vcl'I.'.ot_;cns, in hct bijzonc~er (ie
in de bci.1.~rsektor)-~ zor,-e1 01) hct nivo van de epi:Jtemo1ogiesc 2.1s
de ethieDe c.1Jstrc.l=tie. De rJouwlcuDcL~ dreigt c1ae:!.rdoor steeds neer
te verYJOl·clen tot hetzij ee:n spesie.le l::Qn.st, hetzij een serie
spesia1i ::; ticse kL.m_s tj es. A1lcr::n veT\':c~tcnsch2.}J}X.:li jl=ing vr:J:1 de
bouwl::w-1dc biedt eEm ui trJeE; ui t c.1.e i:-,:;;:c:cs::;e, waoTmee allerecrs t
bedoe1d rmrd t 88!.1 rJev:ustvw:c6ing y·c:<.~., de eigcn hi Eo toriese ic1entmtei t.
In die bermstvmrdi:lJG speclt de lJcJ.itiel:::8 el~onor:de eon S8ntrale
ro1. _
lt?S ovti7<. /5twks7?c-;~, wfiiFttsc.HfrP &H pR._f1;>0!S ~
r:;::--, Uit1 de ontvdkh::li:c_g V<ciJ. het p:cc:~.kties-konk:cete, uit de ont~ ''rl" .;}-~n1l"J-,_a- V,..,,, fl'-.,.t I"'!'>r,+c:c't1'l 1 )1JF'l-i
·1'!-:·
(de- -nr~od,,lr_
·:-"--t_
... _ <JY•r-aluJ-~+-i "'·oru~ce~
tieve ven'::oge:ns) o:r~trr:LI:::l: elt zi ch de nogeli ;jkheid van he t theore-5
ties-abstrc::.l::te (wetenschap ''~011ur; 1 ). De fi1oDofie van di t proses
(hier wordt bedoe1d het dialekties-~a-~erialisme) ste1t echter
dat men dit proses niet ide:ntiek ncct stel1e:t' <:;.an X!K:a:R::-:e::i:::g2:X de
~ethode vnn wete~schap, ~aar dat,~~s D~thode eerder b~t"omgekeerde
lS (onder vooronderstelllrg van dl~ rce1e ~roses), da~ Ior~ee1
na:me1ijL de wetenschappe1i:j} e rn.ethcde lhe tS, die "opstijgt van
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konkrete f2J;:torc:c1 i:-r. abstreJ<ties te laten overvJ.oeien (mfm kont
dan niet verder dc:u:1 bs:na1e ve:r:·c-J.lr;:::.:::c_e:: 1Jngen), mcl.[JT on lm:Jgs de
weg van het denkml cle a1)st:cc_1c te bc:n:::·l:i.''-C;Cn tot een reproduJ:_ tie
van het konkrete te lc:d:;en "lio:rdE;n.
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zich
koDkce
\Vel~l;:elijke toe te eig=;:nen zo:nder abstraJ~ties);
verder bekr:L tisee~t zij
beperktheid vnn
formele logiko_
(
t die op het ab;:;
te :ni vo de v.rerkelijl;:heid VLU1 prosesraatige
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: het
t van het zijn boven het den.ken.
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l'ol:Ltir2kc el;:onor;:Le is nl de 'I.<Vcd;onschap die zich bezighoud·c ne·~
de :;o;;chiodc:n.i;::; (ont\TE l~eli:n(!;) vo.:n de materielo voor>.·ro.2.rdm.J. voor
de bc'ITodiGir:{; van de mensolijko behoeften.
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ekononie ~ovordt omochreven als de .stL.ldie van
meJ.J.selijl:: gedrag als een betrel;:ldn.r-; tusse:n cloeleinden en
sch;-;,c:_r;c;o riddclen, die 2.1 torn:::~tiof gebruikt 1:-:u:nnen worden.
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madX' is i:.r'l v,r2zen vol.strckt subj e:,ti via ties. Tegenover de subj ekticvs YJ8)J_rcJ.el:::er (nuts-theorie) stc::.at Ricardo's objektieve of
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vz::~: )TOdu'~t:Le en rllil, ee:n.heid v;_E1 het 2.bstrakt2 en het sto:ffelfjlte
d.f:"J.1ckb.el:: ve. n wo.atGcha~J:oeli jke ontvrikkeliD..g. I>.=et l.:c;.rx ku"'!'men ne
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c:;.n:\~_y::-Jo dL:; in de eerste plaats de 2..nalyse is van het kGpitalis·bc::.; :J.r"oe:L ;::;vel~delingf.:;~proscs, toecsesj?i tst op de arbeidsverdelin:;
i,:<· hc:·c l:<?.]';::'. taJ.ir:;ties bourrlJl'oses. Het valt niet te bet·ir:~;jfelen,dat
dcl·L; -C;yiJies e:;,;:l politieJc-e}::ononicfJe e.:rJ.CJ.lyse heet te zij:n.
I'olit:i_,:;k-G!:ononie~;c 2.11al;yse ontst[·.~at, Ylc.n.neor nen. door histol~ic e cU18J_y:-.::;e tec~el:Lji=cl~tijd in de proclu<;:tic;sfeer 2cfus in de
siri:tJJ_c:::..t:i_eTE'ecr de :maatsch:::r.)polijke v2rhm.1dinge:n theoreties rrec-c
te T·3procln'Jc~cen LJ. do vc:cschille:nc!.e :3oorten bouvvvve:d::en. Dwz docn"
1.;:;:::;::: a:,l.f::.lysG \'an het histories pro3es va~1 ont·HD::J;:elfuD.g der procJ.c:_~:t'i..el;::ccchteE on de DE.atschappelj_j}:e geb:L~o.ilrTl1akinc.; vc.:.n de onder:Jch,:;:ic'Lon bcn;_-,7\'!2l'kc~n. Daar liG;t cl.2:.n de st~:;.rt vc;or het vmrc1Gn tot
Hetc::c:_;JChC1J), een stuJcje •:.'eten:Jcha) zel:f: het brengt de historiese
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overstijge:r.'l vc:.n cle poli t~Leke en ekonmr:iese karc'll:-i::e:c:i_c·s~i_ek (inho'J_ec') al·i e }18'·ll~ clnO.,..J.. de ·•rc·OT"":l,0 )~t-1 P1l Vr'oc·,~,,-,,:·)c::;;·• ':"',i.;(...j
.L
dell. J·lre C'~l'Y:'"'..,"'l'
in hae.r al2;emeenhc~id. is ger;roeid, ac:n-licleo:':'t. D2~~c VT: ., ,. Je<:'.t
zich ni et in zi j n D.lgG:meenlll:;:L cl bee.ntrro orden, rr::-:. r:c rrw e.:·c ·i/::~,~tJ.,Z3
vrorde-,-, 11~l;c:r c"e
11•i
ir~le-·l·•~"-i
~~
bn-e'o~<>c1-1·:c
.le<.
.L
- __ e>+n;~i
uv __ C)I~Tr,yr•"(;".'':;;_"/Q
L ... pC•c;
1
va11. de bi j zondere technologieen.
~ Bomvl::.u.nde o:pgevs,t als bOUI'lpi'Oclvlct:t.8tecl1.noloc,ie c:u. c':Yl~ cL:w.rCii"t
~te r)ec;im1eD met een plc::.c-:t~:!bc::Jc:'.ling vo.n zicl1:6clf iL 1Jct tots.:::.l
v2.n cie \vete::'lscha:o en over te ga,-:;.n tot llisto::(·ic:.::c c:u:J2.1:-;so va21
de konl;:rete ontwiLJ:eling van de p:rc d-L_,_1::ti ekrc:tCJl :~em -..vc1Le hc::.:?3'
l::el'Ln:is- en ·oraktijk-veld vornen.
1),. ?
0 l' k Q p 'o' 01'1',·: ....,., ..,~,-, r'uk·'·-j
Ul' t [Jc·aaY\.de "<T;-:,.,1 \" G Il.'J- e·;>vo or l' c• brpe +elc
u
lr..J... .....
technologic ( zo2ls 2.Jle tech~1ologie) nillen plc:',''.tsc~::l :; ;. .-:-;~~:c~
modelletj e, dat pret-2ndee:c·c de een.he:Lc1 te vi::.m_:oJ:i_so:cc;:~~
:3e::.1
reele (ui.teindelit'k ethieS.~. :p·Jlitie2~ o.bstrr.:J.ctie en :':'o:~·,:c~le
e~·
.·,_ e C • Q'i nl elc+l'
ek''
(e .l)l' oa-Lc>,o-fologl'
Lrv-11
v
--Jj c~,},ro-'-T'":<k+·'J
....
V_v;, __ u_ e
:n·
1
1
t
'
• -l
cl
, • d •3\:l2:'ou.u.c.::.~'-2;:,~lJI;_tcc:::!.es
/
l ' ' .
\ -~
'
1 . •
we xorme e a:Js ra.tCCle ga.::n:; L.U.C vs.:r1. .c o.ruel
e:o
loopt 1Tia nethode;1 en tcch1iekc!.l., resrJ. forr:1l'-~.eD en_ ::. Jldellen de::.'
\Ve tenschc:q_J~'Jen e11 de mathelr~e.tikc;:,, naa~c de epi s te:c:loloL_':::~ o;
JJe re8le ctbstrs. ~~~-t~ie 'terJcreT~-G \ral1.11i t cle 2~rbeicJc;~;~r~~~odvJ·::_!~;s::~.l. J~:_?_0__ r de
·:;·rJ"" ll' J·}:-n
(" . . ·e'r'
,.:;, , 1,--'··j •ri........ +n
-n
l a·:-~·_,_ cl·i
uO Cll'='
__ o ... _.._...:._"-"-V
- J el·__ d- ~\ . ~. -,~n
__ .._.v_v_..__l.J_\
u'-"--·L +
u'
l:'--0...__ ,.,
v
mc8 .. a+c'
c~e geschiedeni:::.; Vcm de Ele:c1selijJ~c maatsch?~-,)~;:Lj en oola11d
c1e 2..l:·LJ_ali tei t v2.n maatschr1lJlJelij1~c bchoe:f'ten CTt frL~t:Les Of!
van de :filosofie, \I2c t g::.~e:n [L1c1er rri. vo 1;:[).~'1 zijn 9 dc:x!.
-.
o e-::, . LlS -c. e
kri tiese eth:Lek, nc.t op hao.r beurt slcc>.:.ts mcc::~:
poli tieke stellint:;l.12Ee :Ls.

r:i"h1

!.~c:._:l

1

L ... __

-

_,_~~..i..L,:J

;o..

J.

.Ll.

v

~~

~_:;~

.'...1.

VC;.._

_

0
V<..)... ·'·

0

-(: .. -::-::)

,L~ ... ~-

_

.......... _.., _

0

_._c:.,.... ___

_.__

co

--

V

c'o

_____

.. L,_;.-·-·

.• L.v

--~

-..{ ....,

17
L.J

Q
~--

\..;-,·-

'.tL-.1'--'-

t..:;...>~:Lilh-~~~6..

0

.J..

--V

~

1

~,

.l:

...

...,_

'-··--~·-~-'-

···-

......

'.........

._. _ _

~

.._.,;.:J'-

0

1'
Ll~

,,

;.} __ '-' ~)~

10' -

--~

et

.J,...J

.0

J

,t..~

~i)_.J

Q

V~)lJ

-~

•

filoso~ie

et~ic~

(k=itiese

politi~~e ~egripsbep2ling)
aktuali~eit 'l~n

en

-e--n
rr1{K•t·A1·

mnatschappelijke behoe[ten

hiEtoricse e:J:>irie

(plaa:~~n ~on-ko&krcte

vc~s:~~:ns~len

:sc:,J::·-~·J j- --j _W_·f~~~~-~-} :1:/ "1·~J-

~

-

--- - in pr~ses van ku!turcel-

I

a:i~ropolot;ieb e:1 sosiu~l-c.{O::>D.::licse ges.:htec~n1s)

ont·•:i.~:E.eli:>£_ va:;. ~.et

arbeid5p:-odut::ter~;

:maa.tscha.ppelijk

-

prodl.i~.:it:'f-Y"':!'mo.-nr
--[

2J

SIAMI<AftR...I
\JAN

~'2"

l:>ouvv 'PR..o't:)I.A K.\IEZ T"'Q"<...t11'\ ot_ oG1 tc

IC · >~

~' ~-

r1

r

-)

--t

1---- - -;i

I
1---1

--t- ---- -~----- _J------- j'
-~--

,,.,.---

1

.,., "
,."'

;-g

n.

~a

<;;

C"

"....

.,
"'

E

,,~

.....

c

0

"""'
"
(""'!

r.

~

:')

I.

"'"....
"'
"::S"'

:.:1 n

;:; ~....... ()

n-

~

P·c'"
tC ~-

:-::-~
0

~~

.....

r~

£.j ;.y
1.:- 0

c:

Q

~

t, ;,." "U .-..

"?

;l

., .:

···.";)

;~ 'i

,-; :J '": :-.;
C"~

r.:

~

~-

...._..o

.~

c ;,)
....
~)

-~- ~ ~?.t ~ <
~

r. r:
.....
.,
~
n. ,,

....... ..,
CJ...:

:t :--,
~--·

.

~ ~

....
"C
~

I

i

I

UJ 0 K 11'-l C1 &OCZ \,t} 8i k. ~ ITttftL
(

~

<"\)

~~l.c-

7/(7"\.

~ ~.rJ.:A-;h_

'\..>....,.__

cU.. "'\)~11-v..,....,...,~-

to~~)

WONINGBOUW EN KAPITAAL
B
begin en einde van de volkshuisvesting
SAMENVATTIFG
::!!SIIIlll!llll.--lllllllllllllllllll:m£:C·D!WIIIIII!III&aRJIIII£

B a

september 74
maart
--rr5"
willum Cornelissen
~

r

i'IB:LL Ia·~.~,'!~

ONTWIKYEIJHTG :S'N OND8R-ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIEKRACHTEN
IN DE WONilTGBOUW
Onrustbarende berichten in kranten en rapporten, tonen ons de
statistieken, waaru.i t vlij ku...nnen lezen dat in de bouw de prijzen veel te hard stijgen. Als het gemiddeld prijspeil in
Nederland gemiddeld 8 tot 10 % toeneemt in ecn jaar, dan stijgen
de bou\vprijzen misschien wel 12 of 15 %.
Wat veroorzaakt die buitenisssige prijsstijging in de bouw?
Wel, zo zegt men veelal, die ontstaat omdat in de bomvnijverheid de bouwkosten veel harder toenemen dan elders, wat op
haar beurt veroorzaakt wordt door een achterblijvende techniese
ontvlikkeling ( ook wel produkti vi tei t genoemd) in de bouw.
Een eenvoudig rekenmodel toont dat onomstotelijk aan:
prodwct
prijs
prodwctivit.
inflatie nieuwe
stijging over
over
prijs
10 jaar
10 jaar
f
195,koelkast
110 %
75 %
f
300,f 5.000,automobiel
f 5.000,75 %
75 %
f 81.000,waning
f 60.000,30 %
75 %
Waar het gaat om bouwvrerken met een produktiemiddelkarakter_
betekent tendentiele prijsstijging een permanente verhoging
van de produktiekosten; diezelfde tendentiele prijsstijging
in de woningbouw, resulteert ofwel in een daling van het reele
gezinsbudeet, ofwel een noodzakelijke d:r'lik op de lonen die
doorv;erkt in een druk op de winsten ••• Ret lijkt erop dat niemand gebaat is met de tendentiele prijsstijgineen,en verder, gasnde produkti vi tei tsstijging ofwel ontwikkeling van de
produlctielcrachten (vaal..: aangeduid als industrialisatie) in het
algemeen belang is.
We zullen dan wel eerst na moeten gaan of de stigende bouwprijzen wel veroorzaalct worden door stijging van de (objektieve)
bouwkosten; ten tweede hoe het dan wel komt, dat in de bouw
de prodwcti vi tei t achterblijft bij de gemiddelde ontwikkeling,
en vervolgens nog maals goed beldjken of verdere industrialisatie ook werkelijk een algemeen belang is. We beperken ons
daarbij tot de woningbouw in het kader van de volkshuisvesting.
B a
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momenten van ontvlikke1ing
De kapi talistiese prodwdievlijze staat bekend om haar eigenschc.'lp de maatschappelijke produ}~tiekrachten permanent te ontwikkelen. Kapi taa1 im.m.ers, h.ls geld dat in staat blijkt meer-geld
te worden, is ui teindelijk de in de geldvorm ui tgedruJcte
private EIGE1WOM van PROt*X,riEJ1rTDDl{fJEH. Daardoor is het kapi taal
in staat het totaal van ~ PRODUKT:C:8KRACHTEN in BEZIT te nemen
en ten bate van· de pri vat'e r.mERV!AARDEVCRMING te gebruiken.
De verschillende onderdelen in de produJ::t:Lelcrachten (het geheel aan maatschappelijk produJ-::tie:L' vermoeen) korresponderen
zodoende met de verschil1ende bestanddelen van het kapitaal:
• de menselijl<::e arbeidskracht
- varia1Jel (sirlrnlerend)
kapitaal : v
(waJnt meerwaardeprocluserond)

- 2 • de produktiemiddelen :
arbeidsmiddelen
arbeidsobjekten

- konstant vast kapitaal : cv
(waarde-overdragend)
- konatant sirkulerend kapitaal

.: c

-(maatschappelijk konstant s
vast kapitaal; verdeelt
ch
in het private bedrijf over
de·verschillende kapitaalbestanddelen in de vorm van
verbeterde kwaliteit ••• )
Ret kapi tali sties produJctieproses (en in bepaalde mate ook het
distributieproses) als eenbeid van ARBEID'3PROSES en PROS
VAN
MEJ!!RWAARDEVOPJEING, onder de voorwaarden van PRIVATE EIGEHDOHI
DER P:l:~ODUXTD3.J\1IDDELEU, vor:mt. dan een siesteem van KCNKU :ffiENTIEVEHHOUDINGEN. Deze lmnkurrentieverhoudingen, welke zich op
alle nivoos van het maatschappelijk zijn reproduseren, dwingen
de afzonderlijke kapitalisten de gevormde meerwaarde terug in
kapi taal om te zetten, dv:ringen tot KAPITAALAFFIJ!VillLATIE.
Achter de maatschappelijke tendens tot ontvtikkeling van de
produlrtiekrachten schuilt dus het geheim van de konkurrentie;
de vorm die di t ontwikl~elingsproses aanneemt ten tijde van de
kapi talistiese produktievr.i. j ze is de kapi taalakku.mulatie.
De these van onder-ontvvikkeling der produktiekrachten in de
woningbouw komt dus neer op de hiepothese van een vervorrnde
konlrurrentie in de v10ningbouw (of op de ·woningmarkt) en een
daardoor stagnerende kapitaalak1GUnulatie. Konlcreet technics
gezien moet in de v.,roningbouw dan sprake zijn van een achterblijvende ontwikkeling op de volgende zes momenten :
a arbeidsverdeling en arbeidskooperatie; kwalifikatie van
de arbeidskracht.
b mechanisering en automatisering; konditionering van het
werkklimc.at.
c optimalisering va.n het matoriaalgebruik •
. a-b stroomlijning van het produktieproses, optimalisering van
de bezettingsgraad.
b-e optimalisering van de verhouding produktvorm / techniek.
a-b-c plamring, onderzoek en ontvvikkeling.
• wetenschap
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konlrurrentie en produkt·i v-.1_·_t_e.i_t_s_v_e_r_b_e'-t
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Algemeen maatschappelijl: kan men de meerwaardevorming :Ln een
f ormule ui tdrukken: rn/v ; vergroting van deze M:~E:'H.WAA.c'tDEVOET
dwingt tot revolutionering van het arbeidsproses, ofwel:
opvoering van de formule
gebru.ikswaard~np:ro~~tie
,
,
maatsch .. noodzaK.el1Jke arbe1dskrach"E
Beide formu.les kon men opvatten als formules van de
ARBEIDSPRODUTCTIVITEIT. Ai vorens echter met deze forrnules te
kunnen gaan werken, moe ten we ze verder ui ti..verken. Daarom gaan
Vle eerst kijken 1va t bedoeld wordt met begrip maatschaupelijk
noodzakelijl:e arbeidskracht.
• voor de maatschappij in haar geheel, gaat het bij de bepaling
van de 'maatsch. noodzakelijke arbeidskracht' (uiteindelijk
te berekenen in arbeidstijd) om de arbeidskracht, die, gegeven
een bepaald ontvviklcelingsni vo van de rest der produ}::tie1n·achten, die no dig is om de gebruil::wrrcw.rden voort te brentg;en,
welke nooc1zakeli~jk zijn voor haar instandhouding;
• voor de afzonderlijke ka:pitalisten gaat het evenwel om het
verschil tussen de arbeidskracht die gemiddeld in de maat-

,.

- 3 scha:ppij nodig is om een bepaalde gebruiksvJaarde te produseren en de arbeidskracht die daarvoor, gegeven het prodl.:L'l{tief
vermogen van 'zijn' produktiemiddelen, in 'zijn' bedrijf
nodig is.
Op beide nivoos van beschouvving speelt dan nietemin in de bepaling van de maatschappelijk noodzakelijke arbeidskracht naast
de hoeveelheid arbeidstijd die door de direkte produsenten aan
een be:paalde produktie besteed moet worden, ook de indirekte
arbeidstijd in de vorm van vJaardeoverdrcht ui t de produ1:ctiemiddelen (sommatie term) en de indirekte arbeidstijd uit vroegere
kwalifikatie van de arbeidskracht (vennenigvuldigingsfa'l{tor)
een rol.
In feite gaat het dus bij de bepaling van de arbeidsproduktiviteit, maatschappelijk zowel als voor de afzonderlijk kapitalistiese bedrijven, om de verhouding tussen de waarde-bepalende
arbeidskracht (gekumuleerde en vermenigvuldigde arbeidstijd) en
de maatschappelijk noodzakelijke arbeidskracht, welke we in .
respektievelijk de PRODUKTIEVE en REPRODUKTIEVE arbeidstijd
ku....nnen ui tdrukken:

I

resultaat van direkt prodwctieve
arbeidstijd + overgedragen
,·
·
waarde der produktiemiddelen
verbruik van direkt re-prodwc'
tieve arbeidstijd + overge.,
/
dragen waarde der produktiemiddelen
technies konkreet :
waarde-abstrakt

I

gebruiksyr.~£!:2='clen

= ...G-'-~

ruilwaar_d~ro~dli!ctie

=

w
___

reprodwctietijd
Ar + .Pm reproduJctietijd
c + v
Ar ::: direk.t reproduJctieve
W=
ruil- waarde = c + v + m
ar1)ei dstij d verrt:enigvuldigd met noodzaJce\ve kunuen dus ook schrijven :
lijk kwalifikatienivoo
(uit te drukken in op(arbeids)Produktiviteit = 'c+V+nf
c + v
leidingstijd en voor
oplei.ding__noodzakelijke dus (a)P = 1 + m
c
+
v
arbe i d.swaarden1consump tie)
Pm = voor gebruikswaardenofvrel (a)P = 1 + m/v''
'c/v '+ 1
produktie noodzakelijke
konsum~ptie van produJctiemiddelen.
m/v
noemen we de meerwaardevoet
c/v
de waarclesamenstel1ing van
het kapitaal

~ + v de ~~nstvoet (p')
Aangezien onder konku:rrentieverhoudingen de afzonderlijke kapj.talisten moeten proberen hun arbeiclsnroduJctiviteit boven het
maatschappelj.jk gern.iudeJ.de ui t te trekken (mogelijkheid van het
bilmenhalen van tijdelijke overwtnsten) ontstaat de voor het
kapi taal eigenae.rdige tendens van vergroting der gebruikswaarden
produktie per eePJ1eid van arbeidskracht, ofvrel van ontwikkeling
der produktiekrachten. In vvaarde-abotrakte termen spiegel t zich
deze tendens af in het drieledig streven der kapitalisten om
• m/v te vergroten
• m/v te verme,nigvu1c1.igen
te ver~einen
• c
Ui t di t stre.;~ volgt evenwel, juist omdat het onder konJ.;:urrentieverhm.ldingen zich afspeel_t, theoreties het tegendeel:

- 4m/v vergroten verkleint de koopkracht van de bevolking (dwz het
proletariaat) zodat nog sneller overproduktie
ontstaat, hetgeen een rem is op :
m/v vermenigvuldigen, Gangezien 'rendabele' produlcties (afzet)
niet meer mogelijk zijn.
c verkleinen lijkt dan al heleme.al moeilijk met vergroting van
m7v te ve:renigen, omdat daarvoor nu juist steeds
gekonpliseerder en effisienter machinerie etc
vereist wordt.
In hun paging de afzonderlijke vlinstvoeten tijdelijk te vergroten, zo luidt bijvoorbeeld Ftarx' verhaal, ontstaat een maats chap~pelijke tendens tot
jging van de~ waB,rde samenstelling
van het kapi
, welke slechts (uiteindelijk) door opvoer:Lng
van de meerwaardevoet
worden gepareerd op de ~. negatieve
invloed die van een gestegen c/v uitgaat op de winstvoet •
Waar de stijging van de samenstelling van het kapitaal in prinsiepe oneindig is, daar is opvoering van de meerw<:>,ardcvoet wel
degelijk begrensd, zodat tenslotte de gemiddelde vvinstvoet zal
mocten gaan dalen.
De TEHDl~HTIELE DJ'iliiKG VAH DE GEr,'fiDDEL])E wnmTVOET gaat echter
slechts op onder twee voorwaarden:
• de Vlaarde Van de arbeidskracht Op een gegeven moment niet
verder kan o:f mag dalen terwijl ook de produktieve arbeidstijd
niet verder kan worden uitgebreid,
• de opvoering van de tech:rd.es-ko:nkrete samens·telling van het
kapilaa1 zich daadwerkelijk. afspiegel t in een stijgende
waardeBamenstelling.
Tv,ree dingen dus, die in het korlli:rete vlak (loonstrij d, imperialisme, gastarbeiders etc en industrialisatie van de produlctiemidclelen sektor bv, en niet te vergcten de permanen.te inflatie)
lange tijd door het kapitaal kunnen worden ge\>veerd. Waarschijnlijk echter niet eeuvv":i_gt.
Het is nietemin nog te vroeg om de woniEgbouw te analieseren in
termen van de tcndentiele daling
vdnstvoeten; hoev,rel daarin
natv.u.rlijlc een ontzettend mooie probleem:-:>telling vers cholcn zit.
Een onder-ontv1ikkelde bouwsektor irruners is een bron van meervvaarde produktie, die elders gerealisecrd kan vvorden. Van de andere
kant veroo r-zaa}~t zij een droJr. op de lonen, dwz v hetgeen de
gereali:::;eerde meerwaarde vvcer vermindert •••
Vruchtbaarder li;jkt het claarom, eerst maar eens te kijJ-;:en hoe
de bijzondere prod,JJ-~tietal: der woningbouw zich verhoudt tot de
rest van de ekorrrnoiese bedrijvigheid: hoe hGt vJOning-produlctiekapitaal zich pla::!,tc:t ;iln de totale produktiewijze.
Dan is hot 1consept van r.~a.rx' wet van 1ITVEiJJJa<~RI11JG DER WINSTVCETEN
allereerst aan de orde. Ken
zich nl afvragen of (ekonomief:J
ge e:n)bedrijfst<:L~J;:en rnet cc:n hoge c/v geen perrnanente behoefte
hebbe:n aan het voortbestaan van bedrijfstakken met een lage c/v,
belang he1Jben bij perrnanente onder-ontrdkkeling in bepaalde
sektoren. Volgens de wet van nivellerir~ der winstvoetcn k1mx1en
bedri~j
tsJ:ken (geldt ook voor afzonderli;jke bedrijven, gebieden
en zcl:fs hele sel:::toren) de in onder-ontvd.kkelde bedrij:fstaJ::ken
(beclrijven, gebicclen, sektorcn) geproduseerde meerw·aarde realiseren teneinde ook daar de gemicldelde vvinstvoet te bereiken.
Dat vooronderstel t dan natuu.rlijk vrel het bestaan van me.cht of
andere spe:::}ialc oorzaEuc, die die oncler-ontwiJJ;:eling kan bestendigen; het ontbrE)l::en VB.n kwalijke neveneffekten voor dat zelfde
kapi taal met hoge waardecmme.natelling; en ten derde, vm:nneer we
van ee:rl dergelijk theoretiea konsept vdllen ui
voor de
woni:ngbouw,
toeh op z'n minst moeten worden nagegaan of
in die vJon:Lr.chouyr sprakc.; is vc:m lage wac,rde;,;amenstel1ing en
onder-ontwikJ::eli:ng en of de woningbouvNvinsten meegaan in de
nivellering der winstvoeten •••
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Uitgaande van het feit, dat industrialisatieprosessen niet
ontstaan ondat de ondernemers industriele prodw(ties zoveel
fraaier, beter of mooier zouden vinden, maar veroorzaakt worden
door ko:nku.rrentieverhoudingen in een kapi talistieseprod1..uctie·wij ze, zal een eventuele onder-ontvvikkeling van de produktiekrachten in de v10ningbouw, zich moeten manifesteren in een
achterblijvende arbeidsproduktivi tei t; op hae.r beurt moet dan
presies worden :rr...agegaan hoe die achterblijvende arbeidsprodw\:tiviteit res:pektievelijk waarde-abstrakt en technies-konl\:reet zich
afspiegel t, da t wil zeggen: in de a1-::kurrnlla tiegraad van het
woningbouwkapitaal (we nemen daarvoor de waardesamenstelling c/v)
respektievelijk in het achterblijven op de zes momenten van
ontwiklceling.
B a
~ntwikk,eling

van

3 •

de~oduktiekrachten

in de woningbouw _ _

Is er eigenlijk wel reden om aan te nemen. dat de woningbouw
onder-geindustrialiseerd is, dat de produl:tiekrachten er
minder ontwikkeld zijn dan elders ?
De bestaande literatuur over de achterblijvende industrialisatie
in de woningbouw en dergelijke, kan hoogui t beschouwd vvorden
als vage bevestiging van een feit. Zij geeft dan voornamelijk
de simptomen weer. 06rzaak en gevolg worden veelvuldig door
elkC:tar gehaald. Historiese verklaringen en diepgaande anEt.lieses
treft men nauvwlijks of eigenlijk helemaal niet aan. Vaak ook
heerst een babyloniese spraakverwarring en worden tegnstrijdigheden op elkaar
stapeld.
Wel lean men tu;::Jsen de regels door ontdekken we.ar voor het kapitaal da t zich met woningbou~:v vlil bezighoudent de prcdctiese
moeilijkheclen schuil gaan:
• de finansiering van een komplex en maatschappelijk belangrijk
produkt (de bepaling van produkt en prodillctiemethoden geschiedt
door de opdrachtgever die meer dan koning-klant is ••• )
• de strJktuur van de bouv~rodllictie, die nog een kwalitatieve
fase achterligt bij de struJd;urele ontwikkeling in andere
sektoren (er ontstaat eon sirkel, die moeilijk te doorbreken
is).
·
Nergens ~chter wordt het verschijnsel (volks)woningbouw sieste~2ties in terraen van algemene en bijzondere meervvaardevormings
kriteria onder de voorv.raarde van private eigendom der nlaatschappelijke produl;:tiemiddelen, geanalieseerd. Daardoor worden de
verhalen die de onder-industrialisatie v.e.....11. de woningbouw moeten
aantonen, laat staan de praktiese voorstelJ.en tot verbetering
van de toestand, hoogst onbetrouw·baar en slecht te kontroleren.
Daarom moet onze analiese zich richten op het schijnbaar enige
kri teril.li1l v;at dan nog overblijft: de ontvd.kkeling van de
(arbeids)produJr.tivi tei t in de (volks)woningbouw.
B a
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Uit de bu.rgerlijke·statistiek krijgt men het volgende beeld
van arl)eiP,~produl::ti vi tei t-ontv,i.}:}:::eling gekwantifiseerd:
7
7
..,.,.
1°r.::
1964- 1°77.
.
".
...~ 'J :.;- 196 :.;
,..~ :;
sti j gJ.ng
aP
bouvm.ijverheid
1, 5 %
4 %
.
nijverheid
(exkl.bouw)
4,5 %
9 % (inkl.bouw)
alle bedrijven
3,7 %
5,5 %
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Gezien de hoogst dubieuse defini tie van arbeidsprodukt.i vl tci t
die hierin gehanteerd wordt, kan men met de gegevens uit de
koke'rs van de burgerlijke ekonomie en statistiek niet veel anders
doen dan ze op zo groot mogelijke schaal en over zo lang mogelijke periode verzamelen en met elkaar vergelijken. Zodra we
nu kurmen konstateren, dat ui t alle materiaal steeds min of
meer hetzelfde gekonlcludeerd moet worden. kan men het vermoeden
gaan staven, dat in de woningbouvv
inderdaad sprake is
van achterblijvende industrialisatie. Da t betekent dan dat
een relatieve produl<.::tieprijss:tijging in de volksvJOningbouw
zichtbaar moet zijn (korresponderend met een lagere waardedaling
van deze Ylaar, vergeleken met de waardedaling van andere waren).
Gezien het lange tijdsverloop dat erin wordt bestreken, mogen
deze grafieken
Jan misschien wel als de meest duidelijke erkend
worden ( oncler vooronderstelling van werkzame konkurrentieverhoudingen natuurlijk) :
Jbpv •

19f •
lljoo •
I \60 •
~~~~p.

• • • • • • • stijging konsumptieprijspeil
1915 ::: 100
stijging bouwkosten
arbeiderswoningen
(gewogen arb.woning 1938/39)
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"Aa:ngezien "Lli t deze graf:Leken alleen een tragere proCl:D.kti viteits~ ontwikkeling (in marxse zin) blijJr:t, door als het ware terugui t te redeneren: onder-eJdrurrrulatie van kapi tae"l en onder-ontvr.i.Jd::eling van de :produJ.r:tiekrachten leiden tot relatieve stijging
van de produktieprijzen, dus dan zal stijging vm1 de relatieve
produldiep±ijzen
veroorzaa.kt worden doo1· onder-akk:D.rnulatie
en ondor-industrialisatie, is het nodig gericht op deze grootheden in te gaan.
B a

De aklnmmlatie voet van het kapitae~l is de verhouding waarin
het u:i t de meerr;e,arde gereserveerde kapi taal voor investeringen
(m.) staat tot de reproduktie van de konstante kapitaalgoederen,
(c2 ) : ~/c • Een stelsolmatig hoge akkv.Jnulatievoet, moet zich
op den duur ui te:o. in een hoge waardesc:unenstelJ.ing
van het kapi taal: c/v • Daarom zul1en vm, bij gebrek aan
sijfers betrefJende de akkl..unulatievoet, met deze waardesamenstelling pToberen te vverken ..
Ret hanteren van doze katee;orie bezit nog ecn aantal grate moeilijkheclen. Hiet alleen kan de betrouVIbaarheid vm'l de 1)eschikbare gegevens rnoeilijk worden e;el::.ontrolee:.rd en bestaat er een
enorm gebrek e.an sijfermateriaal'"ilberhaupt, ook hcbben we :niet
de becchikking over de direkt juiste soort gegevens. Men heeft

- 8 meestal te doen met statistiese doorsneden in plaats van met de
zo broodnodige stroomsijfers. Daardoor wordt een juiste kwantifisering, die feitelijk dienamies van karakter zou moeten zijn,
onmogelijk, en kvnnen slechts indikaties van proportionele
verschillen tussen bedrijven of bedrijfstal'ken worden gevonden.
De verschillende kapitaalbestanddelen zouden inuners allen nog
moeten vermenigvuldigd worden met hun respektievelijke 'omloopsnelheid'; dat maru{t d2n de volgende tabel,(berekend uit een
input-output tabel over 1968 bedrijfstakken nederland) maar
zeer beperkt, Cindikatief) geldig : (a)P 1 :
(a)P2 :
cv/v c 8 /v
c/v
(cv+v+m)/v (c+v+m)/manjaren
bouvmijverheid 0,05
2
1,95
1,58
0,034
nijverheid
0 18
3
3 31
2 18
0 064
( exklusief bomv) '
'
'
'
bedrijven ned. 0,19
2
2,26
1,94
0,068
Zeker wat betreft het quotient cvfv kwa.ntifiseert de tabel een
stuk onder-industrialisatie, in
fei te dus onder-alckumulatie
in de bouwnijverheid, Toch zou men deze bre"llk ook kunnen interpreteren als een indikatie voor veel langere afschrijvingste:crnijn
(lage omloopsnelheid) voor de vaste produktiemiddelen in de
bouwnijverheid vergeleken met andere industrietal-:::ken; een dergelijke hiepothese van veel langere afschrijvingstermiU.nen zou
dan ofwel wijzen op het volstrekt niet meer of nauvrelijks aanwezig zijn van tec!mieDe innovatie-mogelijlcheden (men wil wel
investeren, maar er is niks om in te investeren), ofwel op het
slecht funktioneren van de konkv..r.rentieverhoudingen. Voor dat
laatste zal men dan toch wel met zeer harde 1Jewijzen op tafel
moeten komen ....
De verhouding cs./v geeft, als men het zo zou willen interpreteren, slech-t;s
· aan of de betreffende bedrijfstak meer of
rninder afhanlcel:Ljk is van het bui tenland of leveringen ui t andere bedrijfstal;:ken .. Op een bepaald 1;edrijf toegepast, zou men
eru.i t kunnen lez.en op welke plaats in het to tale produktieproses
(vooraan of als montagebedrijf van reeds gekompliseerde elementen)
het betreffende bedrijf zich bevtndt·.
Nietemin e;eeft de eetotaliseerde c/v verhouding aan of we met
een arbeidsintensieve bedrijfstak(of bedrij:f)te doen hebben of
met eon arbeidsextensief, en of er potentieel sprake is van
mcervraardeproduJ;:tie boven het obj ektief noodzakelijke meerwaarderealisatie-nivoo uit.
De belangrijkste indD::atli7r in onze tabel, bli jft evenwel de
, ( )
to erwvo e.D·de VJaarde .
.
breuJ;: a P1 : ar't-;"e.~dsJ::~sten .1.n marxse waardetermen mln of
mecr te schrijven als (cv+v+m)/v (m opgevat als de gerealisecrde m, niet dus de
geprodlweerde, vvelke laatste immers
gelijk is aan v • m/v maatsch. gemidd.)
Deze (a)P1 dient, L'ldien de gekompliseerde '.vet van nivel1ering
der winstvoeten in de prBJctijk ool: werl;:elijk vrerkzaarn is te
korresponderen met de brouk c_/v. Aangezien een dergelijke
korrespondentie kan \'Jorden
v aangetoo:nd, lean enerzijds
worden eekonkludeerd dat :Ln de bouvnnjverheid inderdaad spraJce
is van onder-alclCLUJU1atie (voor de V/OIL'i:ngbou'v l:Lgt dat nog
sterker, zie volgende tahel) terwijl tegelijkertijd de wet van
ni ven.ering der \vinstvoeten op een of andere IC!.a.'1ier werkzac:un is:
uitgaande van een c/v == + 2 dus c = 2.v en van (a)P1 = + 1,5 dus
m/v ::: + o, 5 dw;;-.; m = 0' s-:- v ; terwijl via ee:nzelfde berekening
u:i.t (a}P1 voor alle bod:rijven in :nederl:.md een m.:::-:!:0,~ .v volgt;
J,iet andere \V<Jorde:n, volgens eon derr:;elijke berekerr.:L:'lf; wordt in
de bouvv.:t2 rc.aal zoveel meerwaardc geproduseerd dan gerealiseeTd,
ofwel :tde ·Jlelft van de geprod"Llseerde J11eervv-aarde wordt naar elclers
genivelleerd.(De produl;:tleprijzen i:n. de bou.w, liggen dus bencden
de produlctwaY.rden ••• )
.
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g_investeerd bedrag
loontrekker

nijverheid exklusief bouw
f 1885,bomnlijverheid:
f 1000,weg en waterbouw
f 2il40,burgerlijJ.::e en utili tei tsbouw
f 440,Op het nivoo van de bedrijfsanaliese evenwel is nag minder
relevant materiaal voorhanden, en nag minder betrouwbare gegevens. In fei te moet nag veel diep!tlrgravend -onderzoek ·worden
verricht voor dat werkelijk tot kwantifisering van de hier
getntroduseerde probelmatiek ka..n worden overgegaan.

a
3 ••••

B

de konkreet techniese kant van de onder-industrialisering

>

Pas na voorzichtige en abstrakte konstatering van onder-industrialisatie ( onder-alclQUllulatie) in de (waning )bO\JJNnijverheid
kan overgegaan worden tot benadering van de konkreet techniese
vergelijki:ng met andere bedrijfstakken.
Globaal kan men dan op alle zes momenten van ontvvikkeling
een tendentieel achterblijven ontdekken. Behalve misschien
op moment a (arbe:ldsdeli:ne; en kooperatie) en a-b (stroornlijning van het produ};:tieprose3) waar met name de laa tste j aren
middels orgm1isatietechnieken en betere produktieplanning (in
fei te aggressieve akwisi tie) een behoorlijke ontvd~ckeling heeft
plaats gevonden. Welliswaar moet het
telijke en historiese
onderzoek op dit vlak nag vol1edig worden aangevangen, maar
tach zou men kunnen stellen, dat 'Vooral het moment b-e (opti-·
malisering van de verhouding produktvorm / techniek) (tot en
met de konsekvmnties voor de totale produlctiestruktuur van
de woningbouwbedrijfstaJc) no9 zeer slecht geexploreerd is.
Pas met de ontvdkkeli:r1g op d~t moment, zo vmrdt in allerlei
toonaarden en in allerlei varianten overal bevreerd (meostal
impli et) kri jgt ontvrikl:eling op moment b (mecha:nisering en
automatisering) een Im.ns. Uu
t de bomvnijverhej_d nag met
ee:n u:l ten>t lage mechardsatiegraad, hetgee:n voeding gee:ft aan
de hiepothese dat in de bouw nag pas het moment bereikt is
van overga:ng van n:mu:faJ:tuur naar industrie. Cf de bouwnijverheid
cvenwel ooi t :nag eeno tot i:ndustriEHe tak van ekonomiese
bcdrijvigheid zal uitgro en, is niet allee:n (en
sschien
vml in hct mi:nst) afhankel:L jlc van inventies op di t moment b-e,
als wel van de bj.jzondcre aard van de waar woni:r..g binnen het
totaal van de kapi talistie:Je produktievdj ze.

~1(,,0:;?,1"-~.-:•.~~.c:......J.l:,':'l."l''l~
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VOLKSHUISV1~3CC'IIJG

Met het 1Jijzondere karakter van de waar v.roning binnen het
totaal van de kapi talistie<;e produktie\vijze, bedoelen vm de
waar VJoning in he-t kader van de volkshuisvesting, het verhaal
van de VOIJKSwoningbouw c • •
De volkswoni:ng e,ls wc:tar, die enerzijds beleggingsobj ekt is
en anderzijds een noodzakelijk ding in de reproduktie van de
vvaar arbeidskr2.cht ,
· brengt vele burgerlijke poli tisie ertoe
te s:prekcm -,ran de v1oning als ekonomies goed versus alf::l sosiaal
goed, in feite gaat het hier om de am1 deze waar eigene tegens telling -'co. Df3e:n h<:u1r rcdlv;a::1.rdeke.rakter en gebrtJ.iksvmardekaraktcr;
ecn tcgenstelli:ng die binnen elke WJ.<.:.r optreedt.
Hct is onze taak evenwel, het histories bijzondere kon:f:'likt
tussen ru:i.lwe.arde en gebruikswaarde van deze waar o:p te sporen
en te analieseren.
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de volkswoninP" als waar
Als we werkelijk vdllen analieseren waarom de woningproduktie
ondergeindustrialiseerd is, kunnen we natuu:rlijk niet blijven
stilstaan bij het konstateren van het verschijnsel. In een
vverkelijk verklarende analiese, die door het verschijnsel he en
doorstoot naar de kausale achtergrond, welke eigenlijk het
wezen va_n een verschijnsel inhoudt, moet de ekonomiese plaatsbepaling gemaakt worden van de bijzondere waar (volks)woning
in het totaal van de lca})i talistiese warenprodul<::tie en warenvvinkel. Het kapi talisties produJctieproses als eel'...heid van
arbeidsproses en proses van meervvaardevorming onder voorvvaarden
van private eigendom der produJctie (in bepaalde mate ook distributie-rriddelen), verschijnt voor de afzonderlijke kapi talisten
als ec:;nheid van meerwaardeproduktie en meerwaarderealisatie.
Hen interesseert niet alleen de objektieve arbeidstijd (ofwel
konsUJi1ptie van arbeidskracht) die in een bepi1ald produJctieproses
waardebopalend gepresteerd wordt, als wel de uiteindelijke
tijd die nodig is om een bepaalde noodzalcelijke kapitaalomvang
nodig heeJt om om-te-lopen, dwz van geld tot meer-geld te
worden. De produJctieprijs wordt in prinsiepe bepaald door de
hoeveelheid maatschappelijk noodzakelijke (produJctieve) arbeidstijd; de uiteindelijke marktprijzen kunnen dan objektief boven
de produlctieprijs ui tgaan, war"-11eer sprake is van een produl::tieproses dat langer is dan de arbeidsperiode of wanneer de di:stTibutieperiode (sirkulatiesfecr) langer is dan strikt noodzakelijk.
Op basis van deze overv·legingen plaatsen we de waar volkswo:ning
in het volgend schema
t-- sektor I

arl)eidsmid del

arbeidsobjekt

cv of m.l

cs of m.l

noodzakelijk leonsump tiemid del
v

luxe
konsumpo!..
t:Leartikel
mk

L

l

E

{
I

Het adjektief 'korte' of 'lange' produktietijd moet historiesrela tief vmrden o:ogevat, dwz in relatie worden gebracht met
de historiese omvane; van iets als de gemiddelde (en gewogen)
produlctietijd van 'de' Vl8.ar in de kapi talistiese produ.ktievvijze.
Uiteindolijk moet hij (ervan uitgaande dat de arbcidstijd
waardebepalend is) in verband gebracht worden met de tegenwaarde die uit v (het gemiddelde loon) ervoor bctaald kan
worden; ofvvel: hoe lane een arb eider moet werken om (gegeven c1e
voor dit produJct mogelijk te rekenen re-produJ::tieve arbeidstijd)
de arbcidsvJaarclet- van het produkt te bci'elken. Is die tij d 1angcr
dan de arbcidstijd nodig voor de produktie van het produlct, dan
spreken vre VCJ.l1 eon lange produktietij d en een relatief hoge
procl1.:uctv:aarde't-, en orn{:Sekeerd; lwrres:ronder~nd met. de beerippen
tt::::. (uiteindDl:Ljk produJctleprjjs)

f

t
'

- 11 betaalbaar en onbetaalbaar •••
Ik denk,'dat het schema verder voor zichzelf spreekt.
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De volksvmning, in eerste instantie getiepeerd als een waar
met een histories-relatief hoge produlctvJa.J_rde (uiteindelijk
dus produlctieprijs) en tegelijkertijd noodzakelijk konsumptiemiddel in de reproduktie van de v1aar arbeidskracht, wordt
begrijpelijkervlijs verhuurd.; het wordt
een belec;gingsobjekt.
Tussen de gebrtrlker en de produsent dringt zich nooclzakelijker'vi.js het'exploitatie'-kapitaal (ofwel: naast de wonin{:,:rrnarkt
ontstnat de bouw:markt .... ).
\'lanne8r we er immers vanui t gaan, da t het arbeidersgezin jaarlijks + 1/4- van haar inkomen (gemakshalve gelijkgesteld aan v)
aan een waning kan besteden, te:rvJijl die VlOning een prod"Ll.l>.tieprijs
vertegenwoordigt van + 3,5 • v (= 1 manjaar in het cigenlijk
bouwbedrijf' + 2 manjaren in de 'voorfase': c = 2.v + m = 0,5.v)
dan zou hot 14 jaar duren v66r de bouwkapitalist de meerwaarde
zou hcbben gerealiseerd en 12 jaar alvorens hij opnieuw een
waning zou kuJJnen bouwen. Ret 'exploi tatie '-kapi taal komt in
doze moeilijkheid te hulp door (als opdrachtgevem en finansier,
vaak gescheiden figu.ren) de verkooptij d ( sirkulatie, distrj_butie)
voor het bouwkapi taal te verkorten (betaling in terrnijnen o:f
anders bij gcreedkomen). De prijs die daarvoor rnoet betaald
worden is echteT' tweeledig :
.
• het 'exploitatie'-kapitaal is niet een gewone afnemer van de
door het bouwkapitaal geproduseerde waar, maar opclrachtgever
(bomvlllarkt = markt van opdrachten ••• )
Daa:r.mee wordt dan de dominante positie van het exploi tatiekapitaal over het produlctiekapi taal uitgedrul\:t.
• de eigenlijke konsumenten moe ten nu boven de produk:tiepri j s
renten gaan betalen, wclke de volgende drie geld-formules
(kapi taal vorming) mogelijk mal:en
G - G'
(interest)
G - vmning - G'
(handelsw:i.nst)
G - grand - G'
(grondrenten)
(de vlorrln{yrJ.arkt \vordt een voorraadma2~kt ••• )
De vmn:Lng wordt in prinsiepe verhuurd (bij verkoop vindt dan
eigenlijk gewoon kapitalisering van de huur plaats) tegen een
prijs (gekumuleerde marktprijshuu:e) groot :
lms~[.)rij s ( c + v)
vlin§_t (p'. (_c + v))
+
produktieprijfJ p
getotaliseerde marktprijshuur M
renten
R
+
interest
i
M =(P + R) = P + -p '·~ p • ( t + 1 )
handelswinst
h
t = sirkulatietijd, vvordt
grondrenten
r
ongeveer gelijk aan de
levensduur van de wo:"dng.

B b
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het terugdringen van de. _:erodu1ct~yaarde (uite.indel:L;jlf_I?rod.px·ijs)
De rentenlmlom, welke de ui teindelijke marktprij s Iii tot het
dubbele zelfs viervoud:l.c;e doet OJJd:rijven, bestaat duJ3 theoretics
bij de gratie van de histories relatieve onbetaaJb[w,rheid van .
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. v
de volks~voning, tot ui ting gebracht in. d e ..LOrmu_1 e p = hl
0 , 2~5 • v•
Naarmate nu:
• de ruimte toeneemt boven de primair noodza11:elijke reprod1..1.lc!:;iekosten van de arbeidskracht (het gezins1Judget), en
• tegelijkertijd de (arbeids)produktiviteit in de vmningbouw
toeneemt,
ka:n theoreties een lnvali tatieve omsl2.g ontstaan: de produ.Jctieprijs van de volkswoning wordt betaalbaar voor do eigenl:Ljke
konnl.lLlenten en daarrnee wordt de rol VEJl1 het 'exploitatie '·-kapitaal ove:cbodig en kan ze verd\'·rl j nen. I::U met haar, haar domina.nti e
over de bouvJI>roduktiev.d. j ze, etc. Na di t omslagpu.n.t zou de
volksvmningbouvr paB goed aan haar industrialisatie en aldru.Jnulatie ·t;endens kunnen boginnen ••••
p
Spelauatief zou men lru.nnen uitgaan van de formule
- 2 jaar,
dus P = 0,8 • v
0, 4 v
Stel dat de daarbij noodzakelijke verhoudi11..g tt1ssen de k<:rpitaalbest~.nddelen dan bv geli,jk is aan c : v : m = 6 : 1 : 1,
dan volgt daarui t, da t de volksvwning in 1 maliD<:U:J..:nd gebouvrd
zou moeten lm.1111.en worden, ;,vaarl)ij ui t de 'toeleverende' induE>trie
(materie::al, afschrijvingen matcrieel, etc. c clus) 6 manra&e"nden
aan arbeidsvrarJ.rde mag \vorden overgedragen. Dat komt neer op
IDin of meer 1/10 va:n de htdclige prodrtktieprijs van
volkswoning. Onder vooronderstelling van gemic1deld 10 %st:i.jging
van de arbeidsprodulcti vitei t in deze sektor, zou hct jac:,r 2000
dan ook voor de volkswoningbouw een m2,gies jaar vrorden. Ile
volksrvoning zou zoiets geworden zijn als een volkswagen; het
ministerie van volkshuisvesting zou misschien h'l.mJlen worden
opgedoekt....
·
V!anneer we zien dat er benaalde bouwsiestemen bestaan en ook
bepaalde toeleveringsbedrijvigheid, welke een bchoorlijk grote
investering in c kcnnen, dan 1a11Ulen we ons afvragen of in die
vvoningbouw niet v reeds het 'p1.mt v.raarop geen. terugkeer meer
mogelijk is'
al is bereikt: voor het produ.Jctiekapi taal in
dit soort bedrijven geldt op een gegeven moment (net als in de
scheep~~bour: bv) dat verliesgevend produseren soms 'renclabele:r•'
is dan helemaal niet produsere:n. De konku.rrentie zal, zeker
wanneer de bouvrrnarkten in elkaar zakken, z.oals de leatste 2
j aar als aankondiging van struJ:tu.rele malaise het geval is,
dan enorm veel sterker vvorden, v-.raardoor de d:ruJc tot het doen
gebruiken en ontv.rikkelen ve.n techniese i:nnovt::_ties toeneemt
(in IJlaats van zoals te voren gelJruik te maken van de in cle
bouw eie;enaardige ondcr-kapas£>i
t : terop;lopen vc-m de vraag
word.t ~~a~r~vroord. met ontslag van. ~e bou-vvvakk~rs,
p:::-od~lttie}::apassl -eel -c vrcw lTrJl1ers voornamellJk eon arbe1dGkapassrte1 t'.,
J{issehien dat we in de naaste toGkomst :nag fabelac:htige staaltjes va.:a industrialisatietendensen lru.n.ncn meemaJren in die volksV!Oningbouw.
Nemcn vre daarbij het sentraal belang, d2.t het totale produktiekapi taal heeft in het goedkoper mu.ken vEm zo 'n belangrijlw waar
in c1e reproduJ~t:Le tran de arbeic1skr8.cht, van het proletariaat in
haar gehcel (V!C:',ardoor m/v ten gunste van m kan verbetercn) en
men zou werkelijk gae::.n vervvachten d8.t die veel besnroken inclustrialisatie va.:n de woningbou~tv ccht nog eens wer1cc5.i~jkheid gaat
V!Ol.,d.en. Een ec.TL"T:<?~al begonnen ontv.r:Urkeling van de produkt:i.ekrachte:n
de woningbouvv, zou
scbien het eind.e beteke:nen van
de volkshu:ir;vesting •••
Men client zich dan toch wel eerst
te vragen of de macht va:n
het 'exploi tie'-l::aritaal werkelijk uitgeschclkeld \vordt met
het terugdringen van de procluJ~twc.cctrd.e (of zi j dat te:rv-r:~drJ.ngen
mif;f;chien
ot juist ve:chindert) en of tcgelijk.ertijd de tie:picse
gebro. il;sv·rae.rde van de volJwwoning niet evencens een en andGr
onrnogelijk of onwae.rschiJnlijk me:'.akt.
..0

.
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kapitalistiese~_~n~d~r~e~n~t~e~--·---------------------------------

In de stelselmatige verhoging van de marktprijshuur boven de
speelt de kapitalistiese grondeigendom
een krusiale rol. Omt dat
te zien gaan we de bijzondere
kapi taalformules in de woningbouw en op de woni:ngmarkt in
reiatie brengen met de generale geldformule:
(G - W - G' met W - G - V/)
r-1----------:::oJ--r.
G
G <II!
G ' ' ---lt>-10'- G
..J....
Pm
+
Grond)
+
(produJctiemidd.)
(gebruik:
J:rb. kr. )
_t10ning)
produl~tieprijs-huur,

t

t

otkk:tAI'Y\/A./,.,f;<..

produktie

G'

4#

~~
j

..........

,... G'•

G'
I

G'

~

exploitatie
finansiering handel grondeigendor;

Op basis van dit schema kan men de volgende huuropbouw a:fleiden
voor de waar (volks)woning, die, in de praktijk van de woningvoorraadmc:.rkt tegelri:jkertijd kvva hoogte de lijn van de ingetekende kurve doorloopt. (Denk ook aan de verhalen van de dienamiese 'kostprijs'-huur ••• ) In dit grafiese beeld worclt
duidelijk, hoe in feite de grondrente zowel de grote 'opslorker'
als 'prij sopdri jver' is :
6,.,.,f:~i~~~~rvt.- nie-w.vbv... wph.)zt.....
....:r'-~~f,W:;;p,.'••\1•.. "".

""'·~,.- . W~'::;··•. - d. -..1 ;,.,..") "1/lt\v~
.

,(t.v\.

e<...t.:-.J

~:4w--._.t.t._

. \... 'ift(

"-

~

h

'-J

'<~

(expl)
;~rr-:ITTJTT'l77"~--r:-r:.,-;-r;..-,-r;--:-n-,f-;;~:--j- i (prod )
winst bouwbedrijf
;}rodukti epri j s (P)
i

kostprij s

50 jaar

0·0
jac-l. r van
afbraaJc

(ook in de kostprijs zit een
grondrente: de prijs betaald
voor de eigenaren van grondvvinningsterreinen etc. Hier voor
de simpelhoid weggelaten)
11arx' grondrente theorie komt er
vrezen op neer, da t het grondeigenclom ingrijpt in het proses van ni vellering der vrinstvoeten,
ingrijpt (beter gezegd)
het transformatieproses van wa<irden
in prijzen. Het verschijnsel aQ_~,.g]ute grondrente, de grondrente
per Be,
dan verklaard vmrden uit het gegeven, dat de
\vaarde van een waar bij lage waardesamenstelling van kapitaal
hoe;er is dan de produk:tieprij s. De ruimte die daar t-u.s~;en ?;it
kan door de grondeigendom
de vorm van marktprijzen die hoven
de prodlJJ::tieprij s ui tgae.n doch gelijk o~c kleiner blijven
de
v~aarde, V!Ol'den to
eip;encl v66r de.t die ruin:te vmrd t geni velle
over de andere v1aren.
De differentiele grondrenten worden dan suJcsessievelijk :Verkla~!rd
uit~--(soms 'tijdelijke) surplusvrinsten, die door de grondeigenaar

- 14 van de grondgebruiker wordt opgeeist: deze surplusvrinsten 1)etreffen dan de individuele of bijzonder produktieprijzen die
bene'den de gemiddelde produl:::tieprijzen liggen:
lagere produktieprij zen veroorzaeJ\:t door bet ere ligging of
kvvali teit van de grand noemen 'He dan differentiele rente I;
hogere intensi tei t van gebrv.ik van de grond, differentiele
rente II (zie verder de kolommen op de volgende pagina).
In liarx' theorie kan het verschijnsel (absolute) g-rondrente
dus alleen verklaard vwrden ui t de verschillen in vraardes:.::,menstelJ.ing van kapi taal, die er t-ussen de vers chillcmde proclul:tiesektoren bestaan, \vaardoor in geval van lnge vla2,rdesamenntelli:r>_g
de waren
echts tegen of beneden hun waarde (echter boven de
prod11l::tieprijs) verkocht hoeven vmrden, om naast de gemidclelde
vrinst het betelan van grondrente mogelijk te maken.
Dat is dan de abstrakte theorie, louter bedoeld om aan te gcven
dat met het verschijns
grondreni;e de v1aardenvret niet overtreden behoeft te worden. Dat vvil n:i.et zeggen, da t alleen in
sektoren met lage vraardesamenstelling van kapitaal de marktprijzen boven cle produktieprijs la:umen ui tstijgen. Dat kan
natuurlijk in de konkrete praktijk van alledag ook best in sektoren met een hoge waardesamenstell:i.ng van kapitaal, bijvoorbeeld vranneer sprake is van ( jdelijke) schaarste aan de betreffende ·waren. De ook hierui t voortvloeiende extra-vlinsten
kun:nen in prinsiepe door de grondcigenaar vmrdcn opgeeist.
Op dat moment evenwel is sprake van toeeigening doqr het grondeigendom van monopolievJinsten (die ui teindel:i.jk t:Lj deli jk van
aard zullen zijn), en dat is iets a:nders dEm het toeeigenen
van grondrente door het monopolie op de grand !
TaCh lim~en de zaken, juist vanw~ge het karakter van de kap:ttalistiese grondeigendom, het verschijnsel grondeige:ndom per s6
ofwel het fei t dat het gebruik ven de \7oning grondgebonden is
( dat is een verfJchil met bv de la.ndbouw, waar nie t het gebruik,
maar de produktie van de \Varen gebonden is aan de grand ••• )
zeer r...,_"'tUW verweven: de absolute grondrente, het private grondeigenclom, kre j eert als het \v-are schaarste aan
ederen van of
op die grond gcpi•oduseerd respektievelijk gekonsu.Jneerd (wat
dat betreft is er pr:Lnr,Jipieel weinig verschil tussen een -vvoning
van Gteen of een Zf,rl mobiel-home).
Daardoor ontstaat een achterblijvend a<:1)lbod bij de behoe:fte, wat
zich u:Lt in een achterblijvende koopkrachtige vraag bij de
objel;::tieve behoeften, wat op haar beurt a1:>.nleiding geeft tot
het vormen van monopolieprijzen, dus monopoliev.d.nstcn, du.D de
mogel:L~jkheid van het i:nkasseren van (absolute) g:condrente.
Als l.'arx dus schrijft~ dat 11 de agrariese produJ::ten al tijd tegen
~en ,monopolieprijs verkocht worden, :r:~et om~c:-t hun pr1.js boger
J"s uan hun wa~:u·de, mao.r ond2.t
prlJ s gellJk
lager dan
hm1 waarde, maar hager dan hvn produYtieprijs is 11 , dan he
hij gel1.jk en ongelijk, het
jt me. Ik zie niet in, waarom
de marktprijs nict boven de wctD.rde kr:.m uitgaan. Iet,c-;; wat ik
in het voorgaende voor de woningcm tach duidelijk heb k1.:mx.1.en
aantonen: HJ~T
OIJT,TGISLIJY: VOJJ ~. E HCUDEH DAT DE
1

DI1E IIT
J1DCPIJ\ITAr;;
GEHJi;~nJISK::Fm WCRD'l' SLECHTS BEYPJu'l.T
lJIT HE~: V3RSCHIL TU3SEN GJ'J.PRCDUiE:SRDE EE':;RV/AARDE EN RET
DAT DAARVAE (in de vorm va....YJ. een gemiddelde vrinst) Dcm HET
PRODUKTIE-YAJ>rreA.li.L WORJYV GBREl'JJJSBFJH.D~ rarx heeft slecht~3 gelijk

voor zover hij er ons op opmerkzamn maRkt, dat de transformatie
van waarden in prijzen, ofvvel da t het in de prakttjk over gaan
van het abstrakte in het konkrete, de vmt vm1 de nivellering
der winstvoe
is, ofrml het ontste.an van de prcduktie:Jpri;i z.en,
,..,. .
)\:apl~,a
•..t.. 1.
r-•
d.
.,
.
.
.
vro.arb l. b_e't' vcrsc.LLJ.Jm.;
:u:J-~.~J.ese {;ron e:Lgcmnom 1n IJl"':Lmnc~·
pe :ni
anders is dc:m cle histories noodzaJ;:elijkc (kapitulistiose)modifikator van doze wet.
-

- 15 Aan de hand van r:Iarx' (en
cardo 's) tehorie zou nietemj.n dit
beeld kunnen worden gemaakt:

PRoDilk71c·TE'WN.f75S(F)
vcow«::-c. (VocJ!l. )f>£.vH6l_)

Ook
~t geheim v8~
de grondrente zit dus welliswaar verschoJ.-en in"<J.e (marl{t:prijs)1-ilJUR, zij is daar in wezen ona:fhanl:elijk van.
Ook al zou de
historiese produktieprijs van de WONIUG voor het proletariaat
relatie:f betaalbaar worden, de prijs voor de GIWNJJ zal onafhankelijk daarvan betaa1d moeten worden vclgens de prin::?iepes van
kapi talistie~Je grondrenten; dc.ardoor kan de ui teindelijlce prijs
voor het wonen niet slechtl/door verdert;aande industrialisatie
van de woninr;bouv.r (hetgeen ui teindelijk de betekenis he eft van
terv..gdrin{sen van de produ}:::twm",rde) verlaagd
vmrden, maar
moot door min of rneer externe faJdoren tevens de private g:rondeigendom worden afges chaft: die private grondeigendorn :Ls immers
gezien het karakter van de grondrente:n die het opei , tegel:Ljkertij d een sterke rem op de ontwild:.eling van de produ.ktiekrachten in. de (vollm)woningbouw en een maatschappelijJce modifikator in het aklcumulatieproses van het vmnint;bouvJkapi ta2cl.,
:B b
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w~:d betreft haar ruilvraarde
(in lconJcreto dus
nitcin.delijke mnrktprijs) belangrijk in
de reprodukt:Lekosten van de vvaar arboidskracht, doch ·t.egclij·*
kertijd is haar gebrui!{SV'Jaarde een er::;E:e:ntieel bestanddeel in
he-G k01ikrete leven vrm de arboider en zijn. gezh:t.
Da t brengt sommit;e mens en ertoe, te zoggen, clat naarmate de
aan de ontwikkeling van de kapi talistiese prmhi.1ctiewij ze en
maatschappijvorm inl1erente relatieve on:L-rvikkeling van het levenspeD. van het proletariaat voo:ctschrijdt, ook de gebrnikswaarde
van de volkswonin.g histories noodzakelijk moot toenemen. De
a:cbeidsprodukti viteitsstijging die ook in de volkswonill.[sbmlvi
optreedt, gaat zodoende vollodig op in de verhoging van de
gebruiksvm.r1rde von deze vraar .. Daaruit veJ.:~kla<trt men dan dat de
breuJr, die de relatieve produl:<:"tiepTijs van de voJJcsmbning P '
voorstel t, al min of mee:i.: driekvmrt eeuw dezel:fde is.
·cr;xv
Daarbij komt dan volgens deze s~9rekcrs, de enorme techn.ie e
sen, die het klimaat e"lloen al aan de voU::s·v::on:Lng stellen.
Ui t de geschiedeni.s echter, loren we :me.clr al te duidel:Ljk dat
ni.et de eisen va::1 hot volk aan de e;ebrcdJcswe.arde van de rmnin.g
, m.star de f5l;esifieke eisen, die zij in de ogen '~ran de bourgeoisie
(met lli.:tmc het generalc~ produktie-l;:ap:i. taal) htE:torieD :nooclzaJ.;:clijk aan haar wonine zou mocten stellcn, het 1)roblec:nh van de

JJe v:aar volkswoning is niet alJ.een

- 16 kwantitei t en kwali tei t der volkswoningbouw en woni:'igmarkt
dimensioneren.
Voor de bourgeoisie is de iNOning een zeer belangrijlce faktor
in de reproduktie van het proletariaat met een gedifferentieerde
kwalifikatie en van een juiste omvr~11g, adekwaat verdeeld over
de regio:nale arbeidsmarkten.
Was het voll<shuisve~>tingsproblecm slechts een probleem voor
het volk, omdat de gebrui?~swaarde von deze waar volkswoning
histories gezien achte~c blijft en vervor.md wordt, gezien de
produktiove mogelijl::heden en objektieve behoeften die aan de
kwali teit ervan en do kwanti ta tieve beschikba:?.rheid ge::-;teld
zouden lcm1nen \Varden, dan ::-:ou het naarschijnlijk niet pas in
1901 offisieel als probleem zijn erkend. Het problecm volkfJhuisvesting heoft minder to maken met DE behoeften van JD~T
volk of met een slecht klimaat dat zulke hog;e eisen stelt aan
DE woni:ng, als wel met historiese en gedifferentieerde ontwikkeling van de kapi talistiese produl;:tiewij ze.
(veel onderzoekswerk zal op eli t terrein van de ontvvikkeling
in de gebrui>~swaarcle van de volksvroning, gerolateerd e:u:m de
ontwikkeling van de kapitalistieoe produlcti
jze, nog gedaan
moeten worden; Het kombineren V<::t:;.'l plattegronden, gebruD:te
materialen, bouv,rmethoden, modetrcnds in afwerl::ingen tot en met
arc hi tektuurtheorieen inzake woningbouw en volkEllmisvcDting,
door de loop van de geschiedenis heen, zal ons dan heus nog
verrassende beelden opleveren.)
B b
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de historiese deformatie van de ma:r)ct; :Ln

sc~l~m.a
_____

Hot hele ver~al tot zover, J;:omt in feite clus neer OJ) de
tiepiese eigonaf:'J.rcli;<;;heid van de waar woning:
hoar
tories relat:i.ef hoge ruilv;aarde en de grondgebonden
konsUTil.ptie erv?J1, tcrrlijl het tegelijkertijcl con noodzal::el:ijke
waar voorstr:::l t in de reprod1.:Udie van de arbeidskracht, van het
proletariaa t.
nat verl';:laart da:r1 de onder-D,ld;::umulatie van hot vmningbouwkapitaal en de oncler-Llclustrialisatie van de i:voningprocltuctiekrachten;
da t op haar beurt, koncwlideert de
stories relatieve onbetaalbaarheid van cleze waar en doet de noodzaak ontstaan van een
aparte voll;:svvonii1t;bouvl:
het volk, met name het proleta.riat,_t, moet geh:uisvest vmrden op
eon voor de lcapi
s
so prodlik:tiewijze adcl;::vrate maniero ••
In de bepaling van wat in een gegevcn historicse
ode als
adc};:rn?.,te volkshuisvs ti.ng moet
boschouvid,
jgen vre dan
maken met hot konp:Lexe m.aatschappelij
Icr::Jchtens:pcl van
belangen, :ideee:n en pote~1ties in en rond dez,e materie.
Het patroon dt:i.arve.n bob
in een abDtralct scher:1at dat probeert
het konflikt trtssen ruilv.,raarc1e em gebru. ikswc:,.arde van deze
bijzondere waar voor de reopektievel:Ljl;:e kapi
ties
res:pekti evelijk he·c
etariaa.t, weer te geven. :Oi t schema
noem ik dan het
YA'rH.CON van de WONIHGBCU'N
DB

VOLI::SiiLTI~3V

•

Ook de voll;:svvoning bJ5jft een waar, dat wil zegr:;en dat over
de geb:ro.L~swaardc~ ervm.1 slechts beochikt kan vrorden via ruiltransakties op de m.m. t. Bet schema gecft dan do historiese
deforinatie aan van deze markts
1;edoel t ni
te su;:;gere:ren
dat de volksv;on:i}1gmarl:t dusdan:i..g vervormd v:ordt,
n:Let meer
vcm een ware.l.L.~arkt gespro1ce:n
Harden.. I0.ke. nrJ.rJct voor :Leder
waar wardt h;istori.es gedefo:r·:meerd; jJ;: hcb ::>lechts de marl::t van
de woningiV'c"lar gepro1:;eerd in li:aart te brengen, n:i..et meer en Il.iet
·minder ••••

oorsprong vc:.n de konflikten

interessen

8}{,~\18. VE,}J
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.fA.e staat en de strijd der li::Th.assen in en rond de volkshuisv9sting
Uit het politiek-ekonomies patroon van de vwningbouw en volkshuisvesting zou men nu vrij OP...Diddellijk kmmen afleiden, dat
hier een klassenvraagstuk in het geding is:
bouvrvakarbeiders tegcnover bouwkapitaal en proletariaat tegenover
exploitatiekapitaal; het vol1c, dat in
woningbehoeften onderschikt
aan de eisen van de kapi talistiese
duktievlij ze.
De waar wo:ning, de volksoning, bezit een klassekarakter, is
een moment in de klassens
jd, zo zou men lrunnen stellen.
Als we echter het klassekarakter
de waar voU::Bwoning willen
aangeven, moet vre dat
et zodanig opvatten, als zou in de
relatie huurder - verhuurder of koper - verkoper een soort
arbeider - ka.pi talist verhouding optreden. Het klassekaraJcter
in een waar ontdekken we bij analiese v<.:m de warenvorm, door
die warcnvorm te lcoppelen aan de waardeverhouding va.n de arbe:Lclsproch.JJ::ten, waarin de vvaardevorm tot ui tdru..kking komt. De
waardeverl1ouding va.Yl de arbeidsproclukten nee:mt volgens J/"arx
een bedrieglijkc vol~m aan: ecn louter ding - ding
tie,
terwijl,
s vve goed kijken, het de verhouding tussen mensen
onderling in een maatschappij is, die in de 1varenvormen -vvordt
ui tgedrukt.
In fei to dus de eig·endomsverhov_dingen.
Door de kc.pi talisti e::>e cigenclomsverhoudi:ngen is het proletariaa t,
dat geen bezit aan produktiekrachten heeft, bij de wet uitgesloten van
t beheer ervan, uitges1oten van maatsch.appelijke
zeggenschap. ZcggomJchap kont namelijk tot ui ting in een keuze
van gebruik der produktiekrachten, v1aarvoor eigendom of gewoon
beheer van de produl:ticmi
en noodzakelijl\ is. J3eheer over
de prod~ctiemiddelen krijgt men biru1en het kapitalisme slechts
via het lca.p:l
, en do.t bezit de loonafhankelijl;:e klasse per
dof:initie nict, ac.1,ngezien kapi taal gevormd vvordt tijdens het
produktie- en d:Lstributieproi3es, waarvan die loonafhankelijke
kl<"J.sse nou presies
tgeslo
was, van het behecr e:rvan.
Kort geredencerd betekent bovenstaande, dat
een langs nietlego..le vmg, dvJZ midde1s revolutiontdre doorlJreking van de
sirkel, de loo:t1.2tfhankelijke klasse en daarmee het voU::, in
r:;
is de kwestie van de volluwvoningbouw op te lessen:
si tuatie van geh.uisveGt te worden om te zetten in een si tu.atie
van zelf
sves
o•
Oplossing van het V!ontngvTaagstuk voor het volk, blijkt dus
slcchts mogeli
in termen van een revolu:cionair pe:cspektief.
alleen
' ruw.r vooral ook omdat rond de woningboun en
voll'::shui sves ting tep;cl i ;jkei'"d jd verschillende kapi taalfrakties
en de algehcle ontvdJ:keling der kapi talistiese produkticwij ze
s trij dige belangen
elkae.r in konflikt komen, veronderstel t
dat \V011ingvr~J.ac;:-:Jttt1-:: de aanwezigheid van een moment da t we de
s taa t no en en..
De staat is echter niet een soortgelijke lcategorie
s kapis tenJclam>e of pro1etariaat, bouwkapi
of oxplo:L ta tietaal ( t zijn
wezcn essentieel abstrakte kategorieen
a:te in de loop van (l(~ gescrtiedenis nanr aard en omvang moetcn
worden gel::on.kret:Lse
) ; de stm:t is eigenlijk
een
je
hi.storieE>e lwnJcret:Lsering van de ontwikkQling der ke:l,pi
stiese
p~C'oduJcl:i:Lev!:ij ze e:n 1Jijll
cha,:opijvorm.
IIet is da~rom theoretics prinsipieel onjuist om ~~n bepaalde
s
tsidee
hante:ren om claarmoe het overheidsingrijnen in
de woningkwestie te
eren te vor}:lo:tren.
~

,..
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de laat-kapitalistiese staatsinterventie
De staat is dus niet van alle tijden. Er ZlJll maatschappijen
die het zonder harJT konden of zullen kunnen stellen. De staat
binnen het kapitalisme transformeert zich met de st:ruJ;:turele
ontwik."l{eling van vroeg-kapi talisme, via konlCUTrentie- resp.
monopoliekapitalisme, naar laat-kapitalisme. (In nederland
korrosponderend met de periode ±1830 - 1870, 1870 - 1895,
1895 - 1940, 1945 - nu) In cat :bransfo:m.atieproses heeft zij
allereerst een kohesiefu.nktie en tegelijkertijd krijgt ze zelf
een steeds storkere transfomat:lefu:nktie. De staat ontwiJrJ.;::el t
zich dan van merkantilisme via liberalisme naar een relati
autonome interventierol met verc-::nderingen in zowel de e1conomiese,
politieke, ideologiese als repressieve taken:
ekonomies is er de ontvtikkeling van konJru.rrentie- naar monopo- ·
lo1de verhoudingen; eon verandering die zich uit in
een wijziging van de problemen voor de arbeidersklasse: van
direkt ervaarbare ui tbui ting, naar het kon:flild dat verscholen
zit in de toenemcnde.vermaatschappelijking van de.produktierijkdom, onder voortduring va.n de private toeeigening ervan.
De ui ting hiervan is de toege:nomen (ook kwali tatief) tec1u1iesekonomieDe staatsinterventie.
politiek betekent dat de verdergacmde •uitbouvl van de relatieve
autono:rlie van hot staatsapparaat, de staatsinstij;u_ties.
De politi
klasscnstrijd wordt
e meer en meer gericht
op het afbreken (dwz soms tijdelijk tegen zichzelf gelJI'Uil;:en)
van de staatsmacht. De politi
taakstelling die de staat opgedrongen krijgt, transformeert van burgerlijk-demol::rat:Les
parlement, nrJ,ar teclmokraties plan-apparaat. (In de burgerlijke
ideologic spreekt men ook
van het ontstaan van de vierde
macht ••• )
ideologies reproduBeert deze ontv.riJ;:keling zich .in de verandering
van de slogan 'ieder voor zich, god voor ons
en'
ofwel de idee van de homo ekonomikus, n.aar de moralistiese
dwang-kreet van het 'algemeen bclang' en de 'homo technologikus'.
repre:3::1ief ontstaat ecm steeds ster}.:ere hang in de
chting van
een 'sterke' sta::;:t, een ui
eien van het poli tie- en
legerapparaat, gehej. me dienGten etc.
De laat-kapitalistiese otaatsinterventie is in feite niets
anders dan de nood~:;akeJ5jke transformatie van de .1i berale
staa t; noodzakelijk vanwege de meelr'1tvaardevorm:i.ngs-moeilijkheden
ten tijdc van de zg1.1 'derde technologiese revolutie'.

\

\'le:t betrc:ft de volkhuioveGting staat de staat dan voor cen ver·~

'

scherpinr; van het dilenuna: volkshuisvesting als garantie van
materiele reprochud:;ievoorwaarde voor het proletariaat in
jn
algemecmheid en
(gekwalifiseerde en
rcntieerde)
arbeidskracht
het bijzonder; de bouw van woningen
e voor
de huisve:Jting van het volk gebruikt moeten worden, vormt een
stulc bijzmJ.dere mee:r.v,raardevorming Cl1 dus in prinsiepe het
terrein van de private kapitalen.
De verscherping in
t dilemEa,
in wezen reeds zo oud als
de kapi
stiese produJ:;:tie·;.Ji
zeJf is,
t hem in de verscherpte valorisatiemoeilij
den voor het monopoli
taal;
mo
nu cle won:i.:ngbouw een
eidsintensieve procl1..u;:t:ie
blijven
(veel meernaarderJrod1:Uctie em kc:mi
orptie), of moet zij
juist tot OiJ.tvri1d~eling C:i.n tecl~1ie e zin) gebracht vrorden (he
geen verlaginc; van v en c1us vergroting van m moc;eli~jk zou
maJcen.)
Zal de staat nu bereid zijn en kapabel om ee:n aanval op hot

- 20 private grondeigendom te doen ? Zal de staat zich gedwongen
zien de produl:tie van voldoende en gedifferentieerd gespreidde
volk·swoningen en de re-produ.ktie van het oude woningbestand
zelf ter ha.nd te nemen ? Zal de staat in de volkswoningbouw
een struktv.urpoli tj_ek ku..n.nen en willen voeren of zal zij juist
de wonin~bouw voor algemene strcl~tuurpolitiek willen geb1~iken 9
Allemaal nog voorlopig onbeantv·voordbare vragen, want ui t de
grate lijn in de ge.schiedenis, laat zich niet zomaar een konsept
afleiden :
,aanzet voor een grate lijn
tot 1850
Gecn spraim van volkshuisvesting; het p:coletarirJat als klasse
moet zich nog ontrvi}-:kelen. De vele armen in slechte woonomstandigheden vorm.en ook nog niet meteen een bedreiging voor de
gezondheid van de hogere klassen. Waarschijnlijk v1as het zo, dat
een kruidenier, slager of andere burger op een achterland of net
waar hij een lapje grand had, een aantal huisjes bouwde; vaak
bev10onde hij dan zelf het aanmerkelijk mooiste en verhuurde de
rest. Verder lijkt er sprake van een soort zelf-huisvesting,
met name op het platteland.
1850 - 1895
J)e 'opkomende industrj_p,lisatie (vooral ook in de landbouw) kulmineert in de trek van het platteland naar de steden. Het proletariaat als kl<?~sse ontstaat en moet zich maar zien te huiuvesten in de oude bur[;erv10ningen, van kelder tot zolder voJ.gepropt.
Vanaf 1860 ongeveer ontstaan de eerste organisat:ies van het
proletariaat, meer rr,et de bedoeling het gevoel Vflll eigcnwaarde
op te kril::ke:n en erke:rn:ing te verkrijgen, dan
verdediging
van. spesifi
proletSoriese bcls.,ngen.
Volkslruisve:Jting \Vordt als noodzakelijke berJtrijding van onhygieniese toestandcn gezien in de exploderende, meorJtal echter
implodercnde steden. Volkswo:ningbou\'1 wordt o:p een gegeven moment
gepleegd door partHculiere ondcrnemingen; in exsesso: de revolutiebouvier. De kapitaalverschaffing in de woningbouw krijgt
ham; volvvar~~rdig karakter in hct hypotheelr.:wezen; verder kan men
opillerken
t de ini tiatiefneming, m<:::.c>.r vooral het beheer, het
dubbelzim1ig t:arakter had van tegelijkertijd filantropie en
vdn;::d;mc:lcerij ( di t geldt overigens
et voor de revolutiebouw)
1895 - 1925
Doorbraak VG.n het industriekapi
, ekonomies en poli tiek.
JITaast het b
vrrn
volksgezondheid, treedt nu heel duidelijk
de noodzaak naar voren van een algemene e;arantie van voldoende
volkshuisvesting ten br:.te van de adekwate re·produl~tie van het
proletarie.at. Waar or ul kleine aonzetten wainen te zien geweest
van volksvwn:Lngbouw, lwtzij direkt van de kant van
industri·ele bourgeoisie ten bate van de eigen a.rbeidskrachten, hetzij
van de kant van de arbeidersklasse ter verbeteri:ng van hun
woonomstandigheden, dEar treedt nu de staat naar voren: de
won:i.ngwet ve:m 1901 en alles wat daar omheen hoort en ero:p volgt
bezegelt een feit.
Bet :probleem tekent zich
t: waar de partilruliere bouw n:i.et
in staat of bereid is op een voor d2.t morient adekwaat nivoo
in volksriOningbouw te voorzien (de hoge re:ntestanden gaven een
le.ge bouw2J:tiviteit)
grij
de stae::d middels subsidie~cege
lin.c;en, rw:n:rlE::tellinesen en kris sbijdr8.(ien in.
heerste immers
hon-t;er, oorlog en ar.rn.oede en er dreigde o:proer •••
1925 - 1940
·deze ·perio , v.ra::n""ln na de konj1LnJd;;xurverbetering, in 1929
de [;rote·- kri
ui tbre
, \VOrcJ:t; de nm~:ir•.[{bou.vr door partikuliercn
beheerst.
vmrden voor:rt. ..:l..r:telijk :middenstandrnvonine;en gebou.wd,

In

~

' - 21 di t ui t ooogpunt vc=m een ·veilige en rendabele bel egging.
De eigen:p.jke bouwkosten vro.ren in verband met de verle.agde
lonen en d0 dalende materiaalprijzen minder dan ooit.
Bijna geen produktie van -vvoni11_gen in het kader v2.n de woJ:ringvJ'et:
de subsidiekraan is in het kader van de irrflatie en algehele
rnalc:.ise dichtgedraaid. Algemeen erkend wordt welisvJaar, dat de
vvoning dan wel een' sosiaal goed 'is, primair blijft nietemin,
zeker in deze ideologies vervmrde en vervia:t:~rende tij den, da t
zij in de eerste plaats een 'ekono::rdes goed' is, een Y1BJ.3.~:' op
de markt. (Bn e...angezien enerzij
door de staa t afgedvrongen
huurverlagine;en aan he-t, ei:dd 20er begin 30er jaren en lmur:::;takingen anderzijds het beleggingsklimaat niet verbeterden, droogde de eigenli jke volksvmningbouvl vrijv:el helem:~~al op). Door het
fascisme, of onder het exkuus van
cis:r:1e elders, wordt de
meervvaardevoe:b verbeterd; konkreet betekent dat verminclering van
de positie der arbeiders tegenover die van het kapitaal; dat kan
ook maldcelijk tot ui ting komen in de t0mporisering van de volksv:oningbouw.

1945 - 1959

Wederopbouvv en de noodzaak de industriEHe achterstand O}Y"·de
konlrurrerende land en in te hal en, deden het BN:P, de i:nchv>triele
ontv:ikkeline; in de sentrale belangstellin_g komen. De lonen moesten laag: de reproduktie van de arbeid:akr;::,cht moest zo effisient
en vooral zo goedlcoop mogelijk. De s
t neemt op ongekend
grote schaal de verantwoordelijkheid voor de volkshu:isvesting.
Wet op de vwcnrtdmteverdeling, huurbencherming, kontingentering
van de nieuwbouw, etc. vormen hiervan de preJ;:tieBe vj_tdi·ukkin.g.
Het laat-kapitalisme is ontstaan. De onverwachtte ekonomiese
expansie maakt veel mogelijk.

1959 - 1970

De doorzettende ekonomiese opbloei, gce:ft ruimte aan in fei
overleefde rechtse regeringen met bijpassende ideologie. J?ogin..;,
gen om de woningmarkt te liberaliseren stranden aanvankeli;jk
op het feit van de nog steeds niet ingeha~::tlde v10ningtekorten.
De staat poogt het bouwkapitaal, dat
ch in de vorige Jleriode
voorr:..arneJ_ijk in de weg-, water- en utili tei tsbou-.:1 had ontvJil·keld
nu ook in de woningbouw tot een zelfstanc1ige struktuur te
brengen; tegelijkertijd probeert men evsnv1el met de vmnip_gbouw
een anti- ekliesc konjunl<:tuurpolitiek te voeren, twee dir::.gen die
op den duur natuurlijk onverenigbaar zijn.
Gczien het achterlijk 1G1.ral ter van de bou~;vbedrijvigheic1, dat
de kans krijgt in a,bsurde aanta11en wonine;en opeen te stapelen,
ontntaat burgerlijke onvrede onder het.volk, dat zich niet
meer wil latcm weg stapelen.

1970 -

De-·oncvenredige prijsstijgingen van de n::leuwbouw, veroorzaakt
door de achte:r'blijvend.e produktivitei ontwikkelin.g, leiden .
tot volledige scheefgroei op de vroningmarkt.
staa t ziet
ch
genoodzaakt de huron te harmon:iseren; zonder dat, wordt liberalisatie steeds minder mogelijk. Toenemcnd verzet van de bovol...;
ki:n.g met name in de arbeiclersvdjken vmar men in plaats van de
harmonisatieplannen te
vaarden het plegen van achter;-;tallig
onderhoud gaat
en.
Danli:Zij de
slaagde p i,!tg van het
okapi
hae.r vdnst' problem en' af
.\Ventelen ·• .. andere kapj. taalfrakties en de arbeider3k1asse, zi\i de sta · zich gedvmngcn
te zien van een
soort neo-libe1tflisr:w~·
'bere.lis~-:r···
· ~'plarmen vmrdcn terlJ.c;gedraaid, ha~~'ln.2~satiepi
en een "'G ·.~
bevroren. Groeicndo
bevru.stworcl~fbij de .·
ncrs/-vve · . · en:>(I'/D,nt zo heten ze tegenwoordig) v~n,Ja.t een ... }rs-,·:on:lng
·. eigenlijk :t.B •••
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de arbeiders

organi~eren

hun opstand

Bb
3 ••

In de k::tpitalistiese produ.l{tiewijze (als eenheid van tegendelen,
een proses van. ontYI'il>:keling van die tegendelen) staan .loonarbeid
en kapitaal tegenover elkaar; de bourgeoisie ontwikkelt met
zich zelf ook het proletariaat, haar doodgraver. Zeals we al
zeide:ri wordt het woningvraagstuJc dan oak pas opgelost in dit
doo.dgraverswerk.
De bcvrijding van de arbeidersklasse kan slechts het werk van
de arbeiders zelf zijn, het resultaat van een arbeidersbeweging
. in revolutionair-sosialistiese zin. lfu evenwel ontpopt zich de
dialektiek birmen die beweging zelf.
Er zijn ru twee hoofdmomenten in het geding:
• het direkt materiele belang, en
• het verderliggend poli tiek belang.
Tot op dit moment is de nederlandse arbeidersbeweging niet in
staat geweest de sinthese tussen beide mo:menten in de vorm van
een strategie te ontwikkelen en is de scheiding van de momenten
kenmerkend gev1eest; dat had dan weer de verwording van de be-:weging op de respektievelijke nivoos tot gevolg.
Het ontstaan. van hervormingsillusies, ongeloof in het sosialisties perpektief en.het daarmee korresponderende idee dat de
oorspronkelijke theorie moest worden herzien, kan uiteraard
slechts worden begrepen op basis van een histories-materieel
gegeven ontwikkeling op de achtergrond. Wat ons volkshuisvestingsprobleem betreft, betekent dat historiese a:rialiese van:
1 • de direkte, materiele belangenbehartiging, die zich voor
de arbeidersklasse afspeel t op drie te onderscheid.en ni voos
van organisatie:
a. het direkt konsUil1ptieve (gedeeltelijk ku.lturele) nivoo
b. de algemene prodru(tiesfeer en arbeidsmarkt
c. de spesifieke bouvvproduktiesfeer, en bouwarbeidsniarkt
II. de strategie en praktijk van de strijd voor een sosialistiese
maatschappij; waarbij we ons dus afvragen of en in hoeverre
e.. de min of meer sosialistiese partijen de arbeidersklasse
(en haar bondgenoten) aan de basis,zoals dat heet[hebben)
kunnen of 'vvillen mobiliseren op het wonit~..gvraagstuk en
een verderliggend perspektief (hebben) kunn.en bieden,
b.• deze poli tieke partijen met betrekl<:ing tot het woningvraagstuk op ~.~et nivo. o van de staat een suksesrijke bondgenotenpo1i tiek\_hebben) vmten te ontwikkelen.

Bb
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woping(bouw)korporaties en volkshuisvesting

ad·r a

0p het allereerst genoemde organisatienivoo voor materiele
lotsverbetering, denken we natuurlijk onmiddellijk aan arbeiders,
oftewel de gewone lieden uit.het volk; die in onderlinge
kooperatie proberen voldoende en zo goedkoop mogelijke woningen
van zo goed mogelijke kwaliteit ter beschikking te krijgen.
De aanvankelijke v10ningkorporaties stellen echter maar in zeer
b eperkte rna te zulke vetenigingen voor.. .
·
Naast half-filantropi~Ee I half-sR~atieve verenigingen omder
supervisie van verlichtte Heeren, O'ntstond de woningbouw voor
en door industrHnen .(zie oak pol-ek. patroon).
De echte arbeiderskooperatie werd in de woningbouw natuurlijk
onrniddellijk gekonfronteerd met het feit van de histories relatief onbetaalbare produktieprijs van de volkswoning. Er zouden
een 15 a 20 arbeiders bereid moeten worden gevonden om naast hun

- 23 wekelijkse huux nog een zelfde bedrag opzij te leggen om 1 woning per jaar te kunnen bouwen • .A.angezien zeker de. gewone 1H.agen
binnen de arbeidersklasee hiertoe absoluut niet in staat waren,
zou een ontwettend veelgroter aantal meemoeten doen om steeds
een e.nkeling uit de gelederen aan een huis · te helpen.
Zo is het dus te brijpen dat eerst na de woningwet van 1901 met
haar fina..'rlisele paragrafen, :het bouwen van woningen in opdracht
van woningkorporaties mogelijk wordt. Maar daarmee werd de
korporatie natuurlijk wel tegelijkertijd gebonden aan de eisen
die de staa.t stelde: enerzijds .het op normaal kapita:listiese
vr.ijze berekenen van de kostprijshuur (dvrz inklusief de rentekolom dus, •t is maar hoe je boekhoudt), anderzijds het zich
gedwongen beperkt houden tot werkzaam.heden louter ten dienste
van een betere huisvesting van het volk, geen staal tjes van
emansipatoriese neigingen ofzo, dat vms verboden.
Tot slot betekende een en ander, dat vmningkorporaties slechts
de ruimte tot bouwen kregen, wanneer het partikulier bouvvbedrijf
dwz de vrije woningmarkt, faalde.
Cp het konsumptief-kul tureel nivoo van lotsverbetering door de
arbeiders-ko~peratie, waren en zijn dus alle voo!'V'.raarden aamvezig om een mogelijk, emansipatie moment tot mislulddng te
doemen. Arbeiderswoningkorporaties hebben dan slechts het
perspektief van zich ofwel op te heffen (zoals·ook soms onder
druJ~ gebeurde) ofwel zich te laten inkorporeren in de kapitalistiese staatsinterventie. Dat laatste is dan op grote schaal
gebeurd.
Ontsnappen aan de beperkingen van de maatschappelijke struktuur
lijkt en bleek tot nu toe onmogelijk; of doorbreken van die
struktuur ten alle tijden onmogelijk is blijft nietemin de
v:taag. De meeste korporaties en ook hun overkoepelende organisaties bezitten de verenigingsstruktuur, hetgeen in prinsiepe
de mogelijkheid van demokratisering ervan inhoudt.
Bb

3 ••••
de vakbonden en de woniggen der arbeidende klasse

ad I b,c

Evenals de.woningkorporaties zijn de vakbonden van oorsprong
belangenorganisaties. De soort en a2:.rd :van het werk hebben grote
overeenkomsten. Hoewel in de korporaties ten eerste veel eenvoudiger ideologiese en illusionistiese tendensen de macht
kunnen grijpen en tegelijkertijd de staat via finansien en wetgeving direkte macht kan uitoefenen, vvaardoor dus toch nog
belangrijke verschillen tussen ~orporaties en vakbonden kunnen
gaan ontstaan, hebben zij heiden gemeen de strijd te willen
voeren om de kvvalitei t, ·.de prijs en de omvang va...YI de woni:t'lgvoorraad voor het proletariaat. Een strijd die tenslotte gaat
om de verdediging van de prij s en de k'v·.rali tei t van de arbeids- .
kracht respektievelijk het leven van de arbeider en zijn gezin.
De allereerste vcikbonden aan het ednd van de vorige eeuw, waren
in eerste instantie verenigingen van. arbeiders uit bedrijf'stak_,
ken waar reeds langer onder loonaf'hankelijke verhoudingen gewerkt
werd, maar waar door de industriele revolutie de formele onderschikking zeer reele vormen begonaan te nemen. ·De eerste vakbondsstrijd had dan ook eigenlijk en in prinsiepe het karakter
van verdediging van de arbeider op de arbeidsplaats (waaronder
ook of juist zijn arbeid valt). De tweede funktie: verdediging
van de waar arbeidskracht op de arbeidsmarkt, welke bij Marx
en Engels tot sentrale funktie was ui tgeroepen voor de valcbonden,
ontwikkelde zich pas aan het begin van deze eeuw .. De vakbondsstrijd als loo:r;.strijd (toegevoe~d de strijd ~ege:r: de.werkelooshei·d) zal dan Jarenlang de beslJ.ssende fu.nktJ.e u1 tmaken .. De

- 24 -

ontvdkkeling van de produ.l:tiewijze zelf' echter dwingt oak de
vakbondsstrijd opnieuw tot uitbreiding van haar rolopvatting.
In de eerste fase van kapitalistiese ontv.Tikkelip.g der produktiewijze v;as voornamelijk sprake van het ontstaa.TI:....zuivere loonarbeid
in termen van het ontnemen aa.l'l de arbeider van iedere vorm van
initiatief, kontrole en kreativiteit in het produktieproses.
·Deze taken werden direkt door de onder.aemer of zijn direkte
of'fisieren vervu..ld;. zij alleen bezaten het overzicht; de arbeider werd steeds meer tot een radertje, een abstraJ;:t partiekel
in een uitdijend siesteem, vmarvan hen de onderlinge zakelijke
en menselijke relaties duister werden. De toenemende behoefte
aan plannine en beheersing, stroomlijning en kontrolering van
het zich verr;:aatschappelijkend produ.ktieproses, reproduseert
zich nu echter binnen de afzonderlijke arbeidsprosessen in de
vorm van het u.itgroeien van de kategorie van de produlctieve
totaal-arbeid. Veel meer dan vroeger moet 'vooraf'werk en
'na'werk verricht worden (op staatsnivoo zagen we reeds de
toegenomen technies-ekonomiese furlictie ••• ).
Deze hele ontvdkkeling nu, kan men interpreteren als het terug.,..
krijgen van het proletariaat (produlctieve.deel daarbinnen) van
de kontrole, initiatief en kreativiteits funktie, zij het in
kollektief verband. Om kart te gaan : Pas in latere ontwikkelingsfasen heeft het kapitaal de scheiding hoof'darbeid en
handarbeid binnen het proletariaat tot ontvdkkeling gebracht, en
binnen het (:rrtaatschapplijk zmvel als bedrijfs)arbeidsproses
tot kooperatie gebracht. Zodra echter de geproletariseerde
hoof'darbeiders zich sindikaal gaan roeren en organiseren, voegen
zij bijna als vanzelf' aan de · · vakbondsaktie der handarbeiders
een dubbel, kwalitatief' moment toe (potentieel dan):
naast de eerste funktie van de vakbondsstrijd:
• verdediging van de arbeidskracht op de arbeidsmarkt (kart
gezegd de loonstrijd),
• ontstaat de strijd om de kwaliteit van het reproduktiepaket
(tegen de konsumptiemij, v66r goed voedsel, hu.isvesting, etc);
naast de tv;eede fwru(tie die de vakbondstrijd van oorsprong
heeft ontvrikkeld:
• de verdediging van het recht op arbeid, de strijd tegen de
werkeloosheid e.d •
• herintroduseert men de strijd om de inhoud van de arbeid, de
verdediging van de menselijke arbeiders op hu..."'l arbeidsplaa tsen.
Op zich kan deze uitbreiding of' komplisering van de vakbondsa
strijd gezien worden als iets wat Marx ons al had voorspeld
(en andere lieden uit de beginperioden van de arbeidersbeweging
met hem) : het noodzakeli jkervrij s steeds poli tieker vwrden van
de oorspronkelij};:: zui ver defensieve strijd der gesindikeerde
arbeiders.
Evenwel, wil de vakbondsstrijd een reeel perspektief zijn voor
de loonarbeiders, dan gaat het haar om het in pra.l.ctijk brengen
van de slogan EENI1EID maakt EACHT·. · Die tv;ee begrippen, eenheid
in de vomm van solidariteit ofwel het doorbreken van individualistiese en bijzondere belangen van enkelen of bepaalde groe~
pen arbeiders, teneinde macht te kunnen vormen, de macht van
het aantal, impliseren dus dat een vakbond zich dient te beperken
tot dat ene feit dat alle arbeiders potentieel verenigt, hun
loon-arbeider-zijn. Zij kan eenvoudig niet vanuit een geprononseerd politieke optiek opereren, omdat dat maar al te snel juist
hen die zich in het kader van het arbeiders-algemeen-belang
moeten vereniglim, weer verdeel t. Van de andere kant, betekent
dit dat ju.ist tu.ssen kwantitatieve en kwalitetieve eisen zo
vreselijk gemakkelijk (voor de vakbondsleiding) onoplospare
.,tegenstellingen gaan ontstaan. I:Jiisschien zelf's dater zeer
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lastige problemen ontstaan tussen de vakbondsstrijd in het
algemeen en de strijd van de bijzondere bonden.
Waar de algemene vakbond misschien probeert om (in termen-van
ons pol.ek. patroon) een bondgenoodschap te sluiten met het
generaal-produktie-kapitaal in de richting van verdergaande
industrialisatie in de woningbouw (daling van de produlctieprijzen
zou zowel hog ere lonen als hogere wins ten mogeli jk kunnen male en)
daar blijken de bouwbonden geneigd te zijn met het bouwkapitaal
het spel te vTillen spelen van zo veel mogelijk opdrachten proberen te vergaren voor 'arbeidsintensieve• woningen, metrolijnen,
stadhuizen en kernsentrales •••
He t ontbreekt de vakbonden in nederland, zowel in generale als
in bijzondere zin, aan een duidelijk idee van hoe de vaJ{bonds. strijd in een revolutionair-sosialisties perspektief gevoerd
zou moe ten worden. F.aar openlijk bel eden reformisme, deels
uit haar eigen aard van voornamelijk slechts ekonomiese strijd
in haar karakter gegeven, is nietemin uiteindelijk uit het
ontbreken van een dergelijke strategie te verklaren. Maar dat
hoeft natuurlijk niet allemaal zo te blijven •••
1

Bb
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het woningyraagstuk en de politieke strijd de arbeiderspartijen
ad II
Het falen van de arbeidersbeweging op zowel het konsumptiefkulturele als het direkt ekonomiese nivoo, had dus alles te malcen
met het ontbreken van het uiteindelijk politieke perspektief.
Dat op haar beurt, wordt verklaard ui t de gebleken mogelijkheden
van expansie van de kapi talistiese produktiewijze (zov1el in de
breedte als in de diepte), met alle voordelen die daarin voor
de arbeidersklasse of belangrijke delen daarvan verscholen lagen
enerzijds en het eigen-aardige karakter van de politieke organisatie anderzijds.
Het politieke nivoo is in sterke mate een ideeel nivoo, tenzij
het zich prakties dominant kan maken over de meer direkte materi~le belangenstrijd. Wordt zij daarvan afgesneden, zoals de
geschiedenis van de nederlandse arbeidersbeweging steeds laat
zien,· dan ontstaat ideeenstrijd, scheuring en schisma; de verscbillende politieke strategieen (die niet altijd ook een praxis
inhouden en dus in eerste instantie abstrakties zijn) bestrijden
elkaar en in de alledaagse werkelijkheid lokt de werucende hand
van de kapitalistiese staat, die de irucorporatie van het volk,
met name de arbeidersklasse in haar interventiepolitiek steeds
meer nodig heeft. ( Wa t overigens iets anders is als 'integratie')
• De vroeg-sosialistiese, anarchisties-utopiese stromingen
raakten reeds aan het begin van deze eeuw gedesorganiseerd,
al zouden ze in nederland, net als elders, bij tijd en wijle
beslist oplevende aantrelrJdngskracht en verbeeldingsmacht blijven
wekken;
• de sosiaal-demokratiese krachten splitsten zich tezelfder tijd
ui t in SDAP en SDP, die de oorsprong vormen van de latere
PvdA respektievelijk CPN; van beide partijen kan moeilijk gezegd
worden dat ze een revolutionaire strategie hebben, laat staan
dat ze op het vlak van de volkshuisvesting de arbeidersklasse
{aan welks bestaan door de PvdA nota bene wordt getvdjfeld) in
een sosialisties perspektief hebben willen·of kunnen mobiliseren.
Voor deze min of meer sosialistiese partijen, die in de regering en in gemeenteraden meedraaien vdllen, is de verleiding
bli jkbaar erg groat te derucen v66r het volk in plaats van met
het volk de klassekwesties te kunnen oplossen. (De laatste
huurnota van de regering den Uyl mag in dezen. exemplaries heten).
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v o o r 1 o p i g e

k o n k 1 u s i e s

Het ekonomies kenmerk van de vmar woning, dat wil zeggen
haar histories relatief hoge prod~ktvmarde en haar grondgebonden gebruikswaarde, veroorzaakt een bouwmarkt die
een opdrachtgeversmarkt is (dominantie van de sirkulatie
over de produ};:tie) en een woningmarkt die een voorraadmarkt is (marktprijspeil van de nieuwbouw bepaalt dat van
de oudbouw, etc).
Tendentiele onder-akku.mulatie van het v10ningkapi taal en
onder-industrialisatie van de woningproduktie, konsolideert
dan de histories relatieve onbetaalbaarheid van de waar
woning voor het proletariaat, voor het volk.
Maatschappelijk ontstaat dan het woningvraagstuk, woningbouw en woningmarkt in het leader van de volkshuisvesting.
Het politiek-ekonomies patroon van tegenstrijdige maatschappelijke krachten en belangen, blijkt dan (konkretisering in een omvattende historiese analiese leidt misschien tot andere konklusies ••• ) dusdanig van aard, dat
doorbreking van een aantal sirlt:els niet kan worden verwacht.
De staatsinterventie lijkt vooralsnog gevangen tussen de
prinsipiele tegenstrijdigheden van haar taak
enerzijds sektoren open te houden voor uitgebreide
meenmardeproduktie (bv het gebruiken van de woningbouw
in het kader van technies-ekonomiese struktuurpolitiek),
anderzijds ten bate van de generale meei'\vaardevorming de
algemene reprodu1[tiekosten van het proletariaat te
helpen drukken (bv struktuurpoli tiek in de woningbouwnijverheid voeren).
Een ko:nflikt, dat zich nota bene, bij het ontbreken van
een revolutionair-sosialisties perspektief, reproduseert
binnen de respektievelijke gelederen van de arbeidersbeweging.
Zodoende lijkt alleen de nietemin zich voortzettende,(zij
het histories vertraagd en maatschappelijk gemodifiseerd)
tendens tot industrialis.atie van de volkswoningbouw en
akkumulatie van het woning(bouw)kapitaal, in prinsiepe in
de richting van een kvmlita tief omslagpunt
te vd j zen.
Hoewel de aard en het tijdstip van een dergelijk kwalitatieve omslag nog terrein van spekulatie en misschien zelfs
illusie is, is het vooralsnog belP~rijk te proberen alsnog
een strategie te vinden \vaarmee de arbeidersbeweging in
de toekomstige ontwikkeling van het woningvraagstuk als
klassevraagstuJc in kan grijpen.

B c .-.--------•
NAAR EEN STRA.TEGIE VOOR DE VOLKSVJONTUGBOUW

Waneer men het kapitalisties karakter van de woningbouw en de
volkshuisvestiTl_g, middels analiese van het konflikt tussen
ruilvmarde en gebruiks\·marde in de bijzondere waar volkswoning,
heeft blootgelegd, is het maatschappelijk verschijnsel zelf,
dat zo duidelijk het lot van de arbeiders, van het volk, treft,
niet ui t de weg geru.imd.
Verkondigen dat dus eerst de kapitalistiese produktiewijze en
haar staat moet worden overmeesterd en een somialistiese
maatschappij daarvoor in de plaats gesticht, dat pas dan aan de
oplossing van het woningvraagstuk kan word'en begonnen, lijkt
me echter sterk ideeel-radikalisties en dat vrerkt volgens mij
··""behoorlijk desillusionerend.
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ofwel de volkswoningbouw vdl plaatsen in het perspektief van
een sosialistiese produktievdjze, zal het theoreties plan moeten
bevatten dat er van uit gaat dat inderdaad het woningvraagstuk
zich niet gersoleerd laat oplossen, maar dat tegelijkertijd
weet te antwoorden op het materiele feit van soms geisoleerd
verzet binnen slechts deze kvvestie. Immers, de strijd voor een
sosialistiese maatschappij, tegen de kapitalistiese dingen en
verhoudingen, is niet een strijd in het luchtruim daarboven,
maar geschiedt binnen die dingen en verhoudingen zelf; door
de mensen die in hun lot ·worden getroffen. Daarom is het nodig
om in het veld van de woningkwestie een strategie te ontwikkelen,
die welisvffiar de gevaren van een geisoleerde oplossing weet te
on~vijken, doch nietemin tot daden en krachtmetingen met de
boureeois-klasse en de kapitalistiese staat aanleiding en
perspektief weet te geven.

B c
1

de utopie van het ma,a,t,s_chappelijk produktief ve:r:nogen
Als de theoretiese konklusie tot hier toe, in de praktijk werkelijkheid zal worden: de verdergaande ontvdkkeling van de produktiekrachten in de woningbouw, dan zou theoreties wellicht
de volkswoning histories relatief betaalbaar worden en daarmee
de tiepiese sirku.latieproblematiek (als verdelingsvraagstulc)
verdwijnen. Dat is dan niet alleen een spelrulatieve redenering,
zij vraagt tevens om een paar kanttekeningen.
De eerste kanttekening komt uit het eveneens theoreties vervolg van het verhaal, dat hier nog niet gegeven is; de ~~eede
komt uit de praktijk.
a. Het is inderdaad ook Marx geweest, die gewezen heeft op
de historiese besc~~vingsopdracht die het kapitaal in alle
sektoren van ekonomiese bedrijvigheid te vervullen had in termen
van ontwikkeling van het produktief vermogen. De drijvende
motor daarachter \lllaS de konkurrentie, onder de voorvmarden van
de private eigendom der produktiemiddelen, zich afspiegelend in
de verhoudingen der kapi taal akb.!JL1Ulatie.
Ret vervolg van dit verhaal is evenwel de omslag in zijn tegen4
deel: konkurrentie wordt tot monopolie. De vol-ijverige produ_~
tiewijze vru1 weleer gaat kenmerken vertonen van kapitaal-konsentratie, strukturele overprodukties, werkeloosheid, tendenti~le
verslechtering van de gebruiks\marden, fetis jering van het
maatschappelijk leven, dekvialifikatie van de arbeidskracht,
poli tielce en mili taire repressie, etc, etc.
Al vindt het proses van industrialisatie eh kapi taalakh."Ulllulatie
in de woni~~bouw nog zo vertraagd en gemodifiseerd plaats, eens
zu.llen we al deze dingen, met name :
• de werkeloosheid onder bom'Nakkers, onder opvoering van de
arbeidsintensi tej_ t bij de nog werkenaen,
·
• delc\valifikatie van de arbeidskracht waardoor het potentieel
voor de bouw beschikbare arbeidsleger (reserveleger) groeit
en de korucurrentie op de arbeidsmarkt dus toeneemt en daarmee
de lonen ornlaag gedrukt worden,
• verslechterir...g van de vJoning-gebruikswaarde, fetisj ering va.l'l
deze levensnoodzakelijke waar;
en niet te vergeten de konsentratie van kapitaal en macht,
ook in de (woning)bouw kunnen waarnemen, voorzover ze al niet
zichtbaar zijn !
Deze dingen zullen dan het nieuwe woningvraagstuk ui tmaken, zou
j e kur1nen zeggen.
,
Met het verschijnsel van de kapitaalkonsentratie en machtsvorming
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kom ik op de ~veede kanttekening:
b. Ret h~eft er alle schijn van, dat vmar voorheen voor de
woningbouw de scheiding van bouwen, opdracht geven en finansieren zo kenmerkend was, da t daar nu langzaam rnaar zeker
versmel ting gaa t plaatsvinden ( derik aan de figuur van de projekton~vild-::eling).

Dat betekent, dat (in onze tot hier ontwikkelde term.inologie
gesproken) het produktie-kapitaal een prakties bondgenoodschap
lijkt te sluiten (al of niet daartoe gedwongen) met het
'exploitatie'kapitaal. De sleutel van- de macht die zij zo
fel begeert, zoekt het akh.-umulerend bouwkapi taal niet in de
strijd tegen de kapitalistiese grondeigendom en grondrente
(eventueel samen met het generaal-produktie-kapitaal en de
arbeidersklasse), maar in het in bezit nemen ervan, in het aangaan van een e;ove kollusie met de wettelijke potenties van de
meest overleefde eend in de kapitalistiese bijt.
Op die manier verliest in de praktijk, de eventueel verdergaande
industrialisatie van de woningbouw ofwel versnelde on~vikkeling
van het produktief vermogen in de woningbouw, voor het volk
natuurlijk elke aantrekkelijkheid.
Prakties gezien betekent dit echter, dat de mogelijkheid ontstaat van het gebruikeh van de konkreet-techniese utopie van
het mogelijk produJ~tief-vermogen in een konfrontatie met de
te verwachten en zich reeds manifesterende weerzinwekkende vervorming, die dat produktief-vermogen maatschappelijk zal ondergaan.

B c
2
pverga~sstrategie

naar het einde van de

ware~produktie

Een konkreet-techniese utopie, hoe juist ook gebruikt in konfrontatie met maatschappelijk- ekonomiese verwordingen, zal
geen effekt (en dus geen geldigheid) hebben, als zij niet een
element is in een strategie die in de overgang bemiddelt t-u.nsen
werkelijkheid en perspektief.
Maar het is zeer weinig dialekties, zeer on-rnaterialisties ook
en in ieder geval a-histories om theoreties ontvr.i.kkelde perspektieven onmiddellijl::: tot strategie te verklaren en als revolutionair·bewustzijn in de arbeidersmassas te willen inpla.nten.
De theorie kan fout blijken, en dat leert ons ui teindelijk
slechts de geschiedenis. Daarom staat de strategie, als het
geed is zelf in de prak:tijk van de geschiedenis:
niet ijverig bezig de arbeiders meer bevvust te maken, doch zelf
juist op zoek naar het reele perspektief in de praktiese gebeurtenissen en strijdmomenten; een perspektief, dat ongelijktijdige en ongelijksoortige ontvliJ:kelingen met elkaar in verband weet te brengen. In het besef van het mogelijke, daarbij
gedwongen door de steeds moeilijker weg terug of de onmogelijkheid van een stap op de plaats, ontvnkkelen de mens en als vanzelf'
het hen door revolutionairen zo fel toegewenste proletaries en
anti-kapi talisties bevvustzijn (dat iFJners niets anders kan zijn
dan het bewuste zijn).
Wat wij nude strategie van de overgangseisen noemen, bedoelt
zo een strategie te zijn; omdat het mogelijk en nodig blijkt,
artikuleert zij
• in plaats van de roep om inspraalc van de bewoners over hun
woonomgeving, de eisen van ZELPBEHEER over de vmningvoorraad;
• in plaats van de eis om hoger loon, werkgelegenheid etc, de
e.isen van A..."R.BEIDl11RSKOlJTRC·LE over de woningproduJctie;
• in plaats van de vraag om overheidsingrijpen in de volkshui.s:vesting, de eisen van een A..'R.BEIDERSI\~ACHT in ·opbouw, die haar
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te lessen, maar samen met de massas uit te vechten.

B c
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arbeide,rszelfbe~eer

over de woni!l@llarkt

Niet alleen stadsrekonstrukties en steeds stijgende huren dwingen
tot het in eigen handen nemen van de voorraad volkswoni:r..gen,
maar tevens bestaat er de historiese mogelijkheid. Die historiese
mogelijkheid is gelegen in het toegenomen spontane en zich
steeds beter org~~iserend verzet in de arbeidersvdjken (en de
politieke openbaarheid in deze) naast de potentieel mogelijke
demokratisering der woningkorporaties (hier en daar al in prakt:i.jk
gebracht) maar vooral ook de aam~Iezigheid van enorme f'ondsen
gevuld met uitgesteld loon van de arbeiders (pensioen- en verzekeringspremies). Aan deze fondsen hoeft slechts de ideologie te
worden ontnomen van het profijt dat de arbeidersklasse zou bezitten uit de belegging ervan in het kapitalisties produktieproses en in de kapi talistiese warenvdnkel of grondeigendom.
De arbeidersklasse betaalt immers zelf op allerlei manieren
(in geld en in gebruikswaarden) de zgn vdnsten die de premies
relatief laag zouden houden; en daarmee korrumpeert ze zich
nota bene voor een gigantiese som aan de kapitalistiese produktie
vlijze.
Heeft men aan de maatschappijen of instituten die deze gelden
beheren de ideologiese leugen ontnomen, dan moet men ook in
de praktijk nog aan deze gelden het kapitaalkarakter ontnemen.
Opnieuw moeten ze als geld beschouwd worden, als kollektieve
koopkracht van de arbeiders en hun gezinnen, om zodoende mogelijk te maken wat voorheen en voor de individuele arbeiders
nooit mogelijk vms: het overwinnen van de relatieve onbetaalbaarheid der volkswoningen en alles wat daaruit gebleken is
voort te vloeien.
(Het zal overigens nodig zijn een en ander in een model te
kwantifiseren; in prinsiepe echter zijn de sijfers daarvoor
voorhandel, alleen het model ontbreekt voorlopig nog, maar dat.
is een theoreties-techniese kwestie. Een moeilijker kwestie is
de bepaling van het begrip arbeidersklasse, van het krijgen van
het direkte inzicht in de praktiese mobiliseerbaarheid voor dit
plan van de bevolking der arbeiderswijken, van de politieke
partijen etc. In het verlengde van dit perspektief ligt namelijk
de noodzakelijke politieke strijd binnen en tegen de staat:
de noodzakelijke sosialisering van de grond die voor de volkswoningbouw (en bestaande voorraad) noodzakelijk is ••• En op
dat laatste punt zal dan nog eerst veel geleerd moeten worden
uit de geschiedenis, waar men eerder al probeerde de grondkwestie
aan te pakken)
B c
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arbeiderskontrole over de wonipgbouw
Gezien de te verwachten en zichtbare ontvrlkkelingen voor de
bomvvakarbeiders in termen van dekwalifika tie van de arbeidskracht, vergrootte en strukturele werkeloosheid in .deze branche,
arbeidsintensivering en druk op de lonen, is het noodzakelijk
dat de reformistiese vaJcbondsillusies worden opgeruimd.
Radikaal doorstoten naar ideegn van arbeiderszelfbepeer over
de produktie is natrlru.rlijk even illusionisties: het is nog
steeds onmogelijk om sosialistiese produk.tie-eilandj es te .
krejeren in de zo woelige kapitalistiese zeest:room. Voor je
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ontslaan: de kapitalistiese akkumulatiewetten dwingen daartoe •••
Tussen dit uiteindelijk ideaal van vrije arbeiders-assosiatie
en de bestaande werkelijkheid stelt de strategie van de overgangseisen de bemiddeling van het volgend program:
• niet de rentabiliteit of kontinuiteit vaD het bedrijf staat
voorop, maar de klassesolidariteit (zoals de komitees van
werkeloze bouwvaJckers in hun tochten langs de bouwobj ekten
al in praktijk brengen, door daar d"Lrldelijk te m8J\:en, dat ze
nooi t als staJcingsbrekers of loondruldters gebruikt kunnen
worden)
• geen medeverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, maar
veto-recht. (als de termijnen verkeerd gepland zijn mag dat
niet in de vorm van arbeidsintensivering op de ruggen van de
bouwvakkers 'Norden afgewenteld)
• openbaarheid en plenaire ter diskussiestellir~ aan resp. door
de arbeidersafgevaardigden in de bedrijfsorganen (in de bouw
moet eerst nog de eis gesteld worden van het oprichten van
bedrijfsorganen; de struktuur van het per projekt ingehuurd
worden is bier een lastige moeilijkheid ••• )
• siestematiese aanval op bedrijfs- en bankgeheimen: open de
boeken (in de bouw komt dan misschien wel een hoop zwart geld
hoven, dat mooi te gebruiken is voor aanvullende werken ter
leniging van de nog steeds bestB,ande woningaood. Orderportefeuilles bevatten een schat vaD informatie ••• )
• kontrole op de werkomstandigheden, (om arbeidsintensivering
te voorkomen, diskussies mogelijk te maken in de baas 'zijn'
tijd, het leerlingstelsel fatsoenlijk te maken, etc) geen
ontslagen (verlaten van de ene baas pas nadat je bij een
andere bent aangenomen, ook al is het projekt klaar) geen
loonvesrchillen, etc •••
B c
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arbeidersmacht over de volkshuisvesting
Al het bovenstaande is een verdwijnend perspektief, indien
niet tegelijkertijd de pralctijk zelf van de strijd om zelfbeheer
over de volkswoningmc.rkt en arbeiderskorr:bvole over de (volks)
wo1rlngbouw, elementen aandraagt in de uiteindelijk politieke
strijd. De strijd waar de machtsvraag konkreet gesteld wordt:
wie beslist er nou eigenlijk over wie v~ar, hoe moet gehuisvest
worden.
Dat betekent dat desnoods vanuit buitenparlementaire akties en
vanuit naast de bestaande arbeiderspartijen opererende politieke
groeperingen, vanuit de buurten en vanuit de bedrijYen en
vakbonden, de vraag gesteld wordt aan de politieke 'leiders'
binnen de kapitalistiese staat, de informatie over de vijand:
(: het stakend 'ex'J)loitatie'kapitaal en het samenzwerend bouv.rproduktie-kapitaal, politieke en ideologiese repressie van rechtse
politisie en hun apparaten) helder en juist te verschaffen;
illusies te laten varen als zou men bi1tnen de staatskamers de
klassekwesties,als die van de volkshuisvesting,voor het volk te
kunnen oplossen. Geeist zal moeten worden dat de arbeiderspartijen hun politieke strategie duidelijk mal\:en in plaats van
zich uit te putten in holle ver3:iezingsprogra.m:mas, etc.
De machtsvraag, gesteld door een arbeidersbeweging, die zelf
h~t beheer over de konsu.mptie van v'loning en woonomgeving tracht
te voeren en in de produk:tieofeer de arbeiderskontrole in praktijk brengt, is een vraag naar de historiese legitimatie ofwel
de historiese dood van de kapitalistiese produktievdjze en
haar burgerlijke staat. Arbeidersmacht over de volkshuisvesting
is gelijk aan de oplossing van het probleem, het einde ervan.

- 31 Misschien dat in de sosialistiese maatschappij dezelfde term
zal ·blijven bestaan, er zal evenwel totaal iets anders mee
worden bedoeld. Wat er dan nog problematies zal zijn aan de
huisvesting van.het volk door het volk, zal niet veroorzaakt
worden door staking ~~n het kapitaal in afvmchting van gQnstiger
rendementen, noch door opdringing aan het voL'l{ van allerlei
ongevraagde vvoomvensen ten bate van de afzet van de meest
stompzinnige konsumptieartiekelen of toeleveringselementen, noch
door een kapitalistiese staat, die de werkgelege:n_h.eid op peil
wil houden en daarvoor de volksvmningboU'w vmnst te gebruilcen
omdat lord Key-n.es dat middel als konjunktuu-r bestrijdingsmiddel
aan de hand heeft gedaan ••••
De problemen die dan aan de orde zullen zmjn, zullen niet zijn
de problemen van de woning als waar, maar de strijd om de verbetering van een voor het volk essentieel bestaansmiddel; van het
op een progressieve manier tot ontvdkkeling brengen van de materiele dialektiek die er bestaat tussen produlctie en konsumptie
van een ding, dat net als.bi:rmen kapitalistiese verhoudingen
welisvvaar sosiale verhoudingen tot ui tdruldcing zal brengen, die
nietemin fundamenteel anders van aard zullen zijn.
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~rodulctie, konsumptie en hun materieel-dialektiese verhouding
(resum~ van het voorgaande, uitgang voor het ontwiFJ<elen van
een strategie voor bouwprodulctietechnologen in de volkswoningbouw:
De drievoudige identiteit, die op dialektiese wijze tussen
produlctie en konsumptie bestaat, schetst 1,~arx als:
• een direkte (bv produlctie van woningen is lco:risumptie van
menselijke arbeidskracht)
• een bemiddelende (bv de woningbouw roept woonwensen op en
vise versa)
.
.
• een wederkerig schep.pende (sinthese) (bv een bepaald woonkomfort ofwel een bepaalde histories-kulturele dinensionering
van de primaire behoefte aan onderdruc en territorium, kristaliseert zich uit als een maatschappelijke verworyenheid ••• )
In het verschijnsel volkS'~imning, het fenomeen zowel als de historiese verschijningsvorm, moet dan het karakter van de totale
produlctievdjze duidelijk ui tstralen; miss chien niet waarneembaar
voor de eerste oogopslag, dan toch in ieder geval door siestematiese ana.liese met behulp van het dialel::ties-materialisme.
Zo is het dus onvoldoende om bij Sngels' opmerkiYl~ te blijven
staan, dat bij de verhuur of verkoop van de waar waning louter
warenbezitters een ruiltransaktie. tot stand brengen. Het is wel
degeli jk zo, da t bij de volkswoningbouw en op de volksvmningmarkt kapitaal en arbeid tegeover elkaar staan, zij het bijna
op de achtergrond, een beetje in het donlcer (niet dus in de
vorm van de direkt bij. de transaJctie betroldcen individuen, daar
heeft Engels gelijk in). Het gaat dan om de geschiedenis van
filantropiese bemoeiing met de huisvesting der arme~, van de
arbeiderswoningbouw door fabrikanten, van vroeg-sosialistiese
utopieen voor wuongerr~eenschappen en later de permanente staatsinterventie in woningbouw en volkshuisvesting, die duidelijk
maa~t dat er met de produktie en konsumptie van volkswoningen
iets aan de hand is als het antagonisme tussen kapitaal en
arbeid.
Als wij de idee formuleren, die allesbehalve nieuw is in de
geschiedenis, dat revolutionering van· de prodUl~iekrachten in
de volksvvoningbom•;, de volkswoningkonsu.!nptie kv1ali tatief kan

- 32 ver.anderen, zelfs in progressieve zin, dan lijkt het me erg
verstandig om eerst maar eens goed te analieseren of die
per definitie veroorzaakte verandering, ook werkelijk een fundamentele is: dat wil zegge:n ergens past in de strategie die
een plan van aanval poogt te zijn tegen het genoemde antagonisme.
Utopisten hebben we onderhand genoeg gekend; aan konkrete
utopieen in termen van mogelijke produktieve vermogens in de
woningbouw, is natuurlijk nog grate behoefte, walLneer die
utopieen konkreet bruikbaar zijn in het ontdekken van een
revolutionair-sosialisties perspektief. Dan is er nog erg veel
werk aru1 de winkel, vmnt het prakties materiaal hiervocr meet
'~arschijnlijk van de grand af aan worden verzameld en opgebouwd;
nota bene uit de elementen die nu reeds in de kapitalistiese
produktievdjze liggen verscholen •••
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Het jaar 1984 is mis:>chien nog sterker geloden dan
ja~r
2000. Wanneer 2000 geklaimd nord t door de theorcd;t::.lie van de
kapi talistiese wel va<J.rtsstaa.t voor
ese utopie
die dan werkelijkheid zou worden,
sprel;:en de
ese
linl:::sen over 1984
s het jaar waarin de sosiali
heilstaat
haar ontmenselijkende burokratie
en gevo
1984 Is net als 2000 in ieder geval
toekoBf3t,
bron van verwachtingen over wenselij
en niet-·,7e:'1G
W<.C::'rkelijkheid voor menselijke mogelijklwden. l~.1:~~ dan de epigonen
de.r moderne maatschappij ui t de bestaanclo werkel:i.jkheid wc:::tt
a1 te idealj_sties de vervverkelijking van nog ongekende mogelijkh·?.den voorr>pellen,
vervallen zi ras tot id
van de
b~:,staande toestand en staan zij
tele on
eling zelfs
i1"1 de weg; als daarentegen revoluti
sosialisten
nieuwe
we:rkelijkheid slechts willen voorspellen op basis van steed.s
m:£'inder gerealiseerde doch pote:ntieel
eiende
j
clen
bll:P..nen de bestaande werl:elijkheid,
lope:!:l. z:r;J
geve,ar
nieuwe eschatologen te worden, die r::et lirJ~sc handen in de
ml<~.teriele ontvr.Lkkeling proberen in te grijpen; hotgeen me :frusitrrerend li ;jkt.
..
TJr~ bouwlm:n.dige, voo
cle arcbi tel;:t, is vaak (c;ewe
ook)
S:rn!bj ekt zovml als obj ek"t in bet verb.c'12J over de
clK',P1Jelijke
i.'.rt~ekomst. Als agent van objektivering ve.n menH::lij
behoeften
eJ:lll. belange11 in matericle prodt.u;:ttes, prollccrt
j
a.ndore
cbappelijke indi viduen to entoesie.m~1eren SJ.::!5}I..
mogelijkh~den die volgens
werkelijkheid
e11 ku.ru;ci!. vm
; dat
verhaal en de rest van
jn prc..ktij};: is ecbter tc
ij
jd
een essent:ieel onderde
in (of van) hot produJ::tjJ.::1n:'oses van
bouvrvrerken; het arbeidEJvernogen V8i1 de bo~uvku:ncLi.ge .Lis onderdeel
i~'I de produ.ktiekrachten die voor· bet om;;;cd;ten 'n'.ll raogelijkheden
in werkelijl:::heden noo
li;jk ingezet Jt:ooten v:oJ:c1en ....
Ret verhaal over de bouwlcundigen in 1
zou du~1 nee
sere:n hoe, Gil in welke r11ate, dit prinst
e koiJ:;'"li:i~t
sen
de histories-k:t.1.ltu:rele kon::nhnptie van bouv;objek-'ccn
J
en de sosiBal-ekonomiese procluktiekracht
bcu
BU..bjekten anderzijds, in de toekomst gs.at
t}Jakken.
Zolang die toeko:mst nog een toel::omst ve.n de };:r1.~0ite.lis ese
produktiewijze is, betelwnt do.t dus de 2
NJe v:.~Jl. de toel'.:.omstige marlctvr~:te.J,g naar bouw-waren e:r~e:rzi j cl.s
verc:.nde
funktie en positie ve.n de bouvrkm1dige
dslco::r_o.cht in
t proses
van kapitalistiese
dsverde1ing
jds. f~irnpel en kort :
wie beslist er nou eigenlijk streJ;:s in 1
?
en v,ra t lr6.nnen die besl sers dc:m wel,
t B.ndere niet

?

De eerste vraag noemen we de n1c:.chts•rra:Jt;, de tvJcede de
stie
van de tedmiese kompetentie, de kvrctlif:Lkntie vc.n c1e 1JOU.\':klJlldige
arbeidskracht •••

IlET EDmE VA1T DE ATICHITEKT
Ik zei reeds: de menr'J
jke arbeidr:3kra
produlctiekre,chten ofwel het toto.al aan
dat een maatschappij
dienDte ste.at

is onderde
de
duktieve verrnw~ens
ha:::1r ekononieoe bedrij-

- 2 vigheid. De prod1:u::tiekre,chten vorrnen dus gcc:n idec:'l_c lc.<:1tcgori e,
doch juist de r~west materiele die de mensen·-m.c;..::ds
1mij kent
en nota bene zelf ont-vvikl1..el t. De ~prodlli::tieli.T~'.ch
vorn;en een
maatschappelijk historiese kategorie die zovtel mater:i.e
eigen
imperatieven stel t aan vorm en iiLl-loud van al
t m:::.~:. chappelijk
mogelijke, als ook geimperie.lis
worclt door h:-:1E:.l~ 2;elf mee
ontwikJcelde produJctieverhoudingen. I'rodlJ.kti
chtcn j:1
tie
met de nroduJctieverhoudinr;en en teYL\f;-, Cl.at ·1"JOGI;ien \78 de nrod1,1ctievdjze; met andere woord.e:i1-,-c:ma1iese van de Ol1tvdJ::}',e1ir:.g der
mens'elijl:e arbeidskracht eJ_s onderde
van hot tot;:o::J.l der
produktiekre.chten, dient te
schieeen aan cle hc.nd vs.:r.:. de raaatschappelijke ontwikkeli:ne van de
du.l::tievrl;jz,e:
De kapi te.listiese produJctievJijze, {';eken.merkt door de 11rivate
toeeigening van de rneenvo.arde ten dienste vr::.n de produkt:ie en
reprodlli::tie van kapi taal, op een ste
gro
v7ordenD.e schaal,
impl:Lseert :
a. de diktatuur van de ruilvllClarde over de gebruikswaarcle der
koopwaren (alles vmrdt tot koop- o:f huu:c--v!P.ar) em een materiele infrastruJctuur ( tecbnies, ekonomiec, sosie.8.l-kul tv.reel)
ten dienste van die warenprod·uJ~tie (verrJetering vo.11 voorwaarde:n voor het kapitalisties proses v::m. r:leerw:~.?Tdevor-llling)
b. proletc:~riserine; van de menselijke arbeiders,
t
1 zegcen
een aanva.:r1J;:elijk formele maar later ook f;teeds re ere
onderschikking van de produJctie en re})rocl'uktie -v2.n de arbeidsl>:racht en bet prakties arbeidsp:roses aan
kritcria der
meervJc.u.:.u·devormir_g ten bate van het kapi
GeiBi:onkretiseerd naar de arbeid en arbeidsl::rr:'.cht van 1)ouwkundigen,
he£;t het dan de diktatuur van de dubbele markt:

Ttmrde:n geproduseerd voor de markt. Dat
zege;en
da t over cle gehr11iksvva.arde erva,:n pas besch:l.kt han vvorden v1a
een koop- (huur-)krachtige vraag; a.nders
;7,egd: bou'nYlaren
rwrden pas geproduseerd nan.neer er een voldoende c;root verschil :ln \ti:iaarde (ui tgedrukt in geld) in
ve!'scl'd.et ligt
'tu.ssen de ·pri j s die de bouv;rvvv.rcn o:plevermJ. en
j s die
de produ.k:tie (en distributie) erven koEJt,
Ret zi
niet de medewerkers die z.ich
t versch:LJ 5n
ku.n.nen
.
toeeigenen (hun lonen en sal
SDcn vorPen. een de
van de kost}Jrijs) maar
een zij die ko.pi
,
emidde1en en grond aan
bouvl}JroduJ:ties he:rJben
gesteld zijn daartoe in staat.
b. ook het maken van ontwerpen, ple.n.:nen en
ch:niese
eze:n
voor bepaalde bouvvproduJcties vindt plaats voor een
De bouv;ku:ndige arbeidskracht \'70 'G l)as inge
voldoende groot verschil vreerom v2.n
(ui
geld) toe te eigenen valt tussen de nri;js die vcor benaelcle
bouvvkln1dige arbeid gemaakt
worden en.
pri ::3 clic-- voor
hot leveren van die arbeid aan de bour;l::u:~..,_cUg
cidc~rs 7.elf
betaald moet worden voor hun arlJCidskrc~c~·lt& Ook hier geldt,
da t alleen de eigenaren van de
d1Jl:::ti
en (buro-eigen2.ren, ontwikkelingsmaatschappij en, indust:c·i
s
etc)
en niet de tekeru?,ars, rel::enaars en andere (
werpende) employees zich aan deze t6eeic;el':dng
bezondigen.
Naarma te de ka:pi talistiese :produJdi
j ze de lwuwl:u_:_1ch
arbeid
meer aan zich onderschik.t, da t wil zege;en, n8.c:tTmrl/ce Le koop~·;e.ren
karakter de bouw:prodlli:::ten zowel als de bm.:n:h::mdige e eiuskrE:.cht
meer en meer gaat a:::uikleven, komt het e:i.ndc vc;.n de
e.rchi tekt
in zicht. De archi tekt, letterlij1c vertaald 'bouwm.e ~::ter', vrordt
een a:tlc.'lchronisrr:.e: hij is nog
chts afhr:tn1-:-cli;jk;
jk
van opdrachtgevende kapitalen, die hetzij konsumptiori':;,ren zo
a~

bou:vv~:va.ren

- 3 tgevcnd nogeli
zo

vrlllen verhandelen of exploi teren, hetzij
ent en goedko
mogeli jk in het meeroes willen gebruiken; afhanlcelijk van de
kwox1ti tei·t e;n
t der vraren die aen het bouvvprodlJJ::tienroses
\VO:rden tCCE;Oleverd; afhanJcclijk van
t technics vermogen VDll
de eigcnlijLe bou·,
jverheid; afhEtnkelijk van de kv?ali tei tsnormen
en finanr:dcri:r::{';svcrmor;en der ideele totae.lkapi talist: de kapitalistiesc ::JtEU?~t, etc. Tege:no1.rer e.l h6J:J. :::;akelijke en konkrete
eL;en ver:;chijnt
oude arch:i.tekt
ui tgeru.st met estetiese
en etiese verh2.len;
arbe:Ldskre.cht een
waar wordt op
, zal het niet mo lijk zijn te voorspellen,
de oude rrrchj_
, als hoeder der gebru.iksvn:ulrde van de
verzameldc;
(de gebouvvde ome;ev:Lng, zoals da t heet) ,
lid ga<:tt no:r·den van
J;:api tali::3tiese totaal-arbeid in de produktie vm:. boun-rui:!::-1N8.arden •••
produl<.:tim-.r:_~:ren
v.TQc~rdeproch;Lti

c

a

1
;-

'

ese mae.tschappijen is de opperbouwmeesIn de voor-1~2ni
, de arc11:t teLt
' de van god begaafde dienaar der
sonde klas~c ; zijn
is het u:i. tbeelden van de macht van
d:i.e klasse in
e eotetilca welke de"natuurlijke 11 aard
en suprematie vertaald in materiele
van de eli tEdre
sirn.1Jolen.
Ze1:er Vv8f~.r het de
tsmacht betreft is hij minister van keizer
of kerk~ i:n lwt te
es-lmltureel vlak. Tijdens de vroegkt:tpitaJ5st:Le~~e
s
edenis wordt zijn funktie grondig gewijzigd ; in fei te verd1vi jnt dezc fit;ruur totaal, hoewel in
strakto het b
c11etste karakter van vormgever van
tel:tr.rur van onze dagen aanwezig bli
treedt
mc=tar zeker een scheiding o:p tlwsen
en ekonomic:-:Je
: het eeuwigc gevecht tussen mens en natuur
korJt potentic:;
ecn f1.md2.Tienteel hoger plctn. De maatschappel:Ljlce mc,cl-:Lt
belangrijlce mate gedecentraliseerd over
ecn e:i.ndeluze
;j
talisten \'Telke zich een Voor een geen
diermar c.rc!~itekt
ner:miteren doch slechts af en toe van
archi te1cter1l:::m1s
r;e1Jru.i:k \Villen maken voor het bouwen van
la' s en ui tl
van bj_jbehorende tuinen enerzijds en de
konstru.ktie van
etc. anderzij • De kapi te.listiese
s
l~12.t~ cle rnf~l.
e lli~tbeeldi~ag va:r1 een cent;r8. le machtsiclee (ve.m·.rec;e het o:ntbTeken daarvan) vo
opig vallen en doet
voorc:1l een bero
de techniese komnetenties v2"n archi
ten.
:fei te ir-o h::~t zo,
t naast de oude·tekt de teclmiesu--.-~.J.l.._eur cnt
t voor hct ontwerpen van brv_ggen, kaden, markten en tentocn::;
ingsc;ebolJ.Vlen, l;:ortom de elementen van
ec11 materie1e
trul-ctuur v1elke voor de cpgekomen kapi
s ese 1Jrcd1JJ:ti
j ze nooclzakclijk
jn. De arehi tekt wordt
bouwJ.ru.ndig on·t~·.ve:r-pel, : de kreateul' en Jcontroleur bi j nieme.nd
dienst, toch clien;~tlg 8.?,,:n~'1iet-k9.pi t-8.ai in al zijn konkrete
verscbijn:i]T(;svorDen. De bouvJVmrken wordc:n irnmers betaald -qi t
ui t hctzij het
vs.n de meervvaarde bedoeld voor de
lu:x:rleus-cl~- t2.ire
e dcr indi viduele kapj_ talisten,
j het f~ede
eld is voor
tgebreide reprodul:::tie
van hun ei{;:::~:.'ldom
duktiemiddelen; di t laatste vieer voor
ecm deel o·p
ni vo. Aan het b
wn1 deze eeu.w
\VOrdt OOk VcUlU:i. t
tanddeel Van
Variabel kani taal
een beroep
de bouvJklJ_ndig ont-werpers :
-

- 4 het volk B.ls proletaJ.7iese massa~ moes·t a.c1elcvJa~:.t c~el!JJ..isv·cs~c Y.rm. . de11
om enerzi j ds de reprod1..1.ktie van haar arbeidskro.cht op ec:<J hoger
peil te krijgen overeenster:mend met het ni vo van ontwikJ-eling
van de rest der produJctiekrachten ; a:nderzijds om epiderdeen
en soci<:.le strijd binnen de menselijlce samenleving te Peron.
Er kristalliseren zich zodoende een hele serie zeer verscbillende soorten bouv1werken en dus in principe ook zeer ver.c;chil
lende bouv1kundige ontwerp tal~en ui t, tegelij}::ertijd ecl<.tcr
v10rdt het bouv1kundig ontwerp zelf tot koopvvaar die moot l::onlrnrreren op de markt waar de verschillende opdrnchten al.s kopers
verschijnen. Van ne.ture zal de bouwkundig ontr1e:cner dus i):coberen
op B.lle deelm2.rkten van deze e;rote bouwmarkt th<.JJs te zi-;!11:
hij doet zichzelf voor als de kenner der uni ve:rsele begi:n>>clen
der estetika, fysilca en konstruktieleer, die voor woningbouw
net zo bruikbB.ar zijn als voor fabrieksbouvJ of de 1)0UV1 v2;;:1 de
openbare Vlerken der infrastruktuur. De idc:mtitei t van de oude
eigenlijk al lane- afgestorven archi tel;:t als intermediair tw:;sen
bovennatuurlijl~.:e wetten en c.,ardse m3chtspraktijken, v.rordt nu
omgezet ill. een sw~e-estie van uni versele bruikbe.c:u·heid ; l1et
e,rchi tekteTLkc:,rakter vmrdt dat van een kunstzi:nnig begaafde
technies konstrulcteur.
Een dergelijke opper-am1Jac1ltsman ks.n n2,-L-uurli,jk 2.lleen bestaan
onder zeer bepaalde voorwaa.rden. Die voorvraarden zi tten o~o
gesloten in de aard van het komplexe prc:dukt dc:.t we bourrnerk
noemen : de relatief hoge ruilwa.arde van bijna c:~lle soorten bouv:Vlerken gelcombineerd met de grondgebonden gebrnikswas.rde c
De ruilwaarde, gerelateerd aan de ke,pi taalsom v.re,arui t het respektieve bouvJWerk betaald VlOrclt, of d2:t nu het konstant vaot
kapi taal, of het maatscha:ppelijk loon_n:i vo, afzo~1dcrlijk of
geto talisee:r.de, of de meervvaarde-konsu.Irlptie-k\':ote betreft,
blijkt hLd;ories steeds erg hoog. Dat her:~ft de domine.ntie VB,n
de opdrachtgevine; over de praktiese produ_ktie tot gevolg ,
van (produktieve of konsumptieve) kone:mrnptie kri teria over de
produktiekriteria, hetgeen gekombinecrd met de figuur der kapitalistiese grondrente, de vertraging en m0difikatie tot gevolg
he eft van de akkurnula tie en tecluriese industria,lisa:tienctten
in de bouvrvvarenprod11Jctie. Fet prakti es ~produce Tend bou\·llJedr5_j f
bevindt zich dan nog pas min of meer in het over<SangsstruJimn
van manufaktuur nac:~.r industrie met een nog lage organie::-3e ~.12Z:e.:::.
rJtellin& vc.n kapi taal, waar gencraal gesproken de kapi tr~J.istiese
warenproduJct:Le reed~3 in een hooggeind<l_strialiscerd stadiDrt
verkeert met een orrrr_;ekecrd hoge organiese saBe~~_stelling ve.n
kapi taal. De bour!J0:Codl.1lctie wordt verder gedominecrc1 door de
ekononiesc en sociale eisen van de gener~ile derde tech:noloe;iese
revolutie dan da t zi j daar zeJf elenentair onclercleel in :i_;-3.
Wae.r in e.ndere VlaTen:produktie::J de olrG'.'lerp..,., ple.n- en belle ·;rsfluiktie {~eleid heeft tot de fignur van de wete:,·,sc?l2,IlPClij1;::techniese hoofdarb·::d.der ( allerlei vorme:n van p1~od1li::ti etf; ch!.1ologen) direl::t of indirekt onderschikt aa:n een be:t1c,ald \Yare-,-:produktie-JcalJi taal, daar bevind t zich de bouvJlam_clic;e nog [:;teeds
in een rela-tief zelf;3tc.mdise posi tie tussen amo:rfe groot!1edcr1
als bouvmn.rkt en_ gebouv1de omr;evinc; enerzij ds e:'l tussen lJOI)_':rmarkt en prodlU\:tiebedrijven c-mde:rzijds.
Tec;elijk operere:nd op de eigen markt v::::m bouwl-;:m1dige arbcidskracht resultecrt ee:n en ander in de eerder genoemde identitei tskrisis onder bour1kundic;en :
kiezen voor de gebruj~_c~>Vl~[l_}-'de der bcurri•lO.:ren levert een vol c;ende
konflikt tusDen bo,:c:3pronkelijk r:ienselijke behoefte en r:c-:~o:c
schappelijke (ka~talirJtiese) lr:odifik;,d:i_e daet::cvan, de onc1e:cschikking 2.an de generale en specifieke lmpi tcw.lkri teria ;

- 5 ·~<iezcm

voor de ra:Ll\'t'arde k2vnt der bou~;;roe.ren levert het konflikt
·t,-u_r::>f:Jen het belm~g v.::n J~ont:Lnui tiet in het eigen werk en de
konjlu11:t1lrecl s terk di skont:inue !I tewe:rk~' telling".
b'n di t ko11flH:t wo:rd·t scherper naarmate ook de bouvJWaren}JroduJctie
m:inder arm de be•:-.re{~ingen der ks.:pitaalakkumulatie en techniese
. l
l
. 1..1 J3l
.
l
•
.
.
lncuuvrla
.. 'l.S:CLL,J.e o:rrcxm:n ; ne~, 1n' t ZlC
een nro~e-cc:>.rlserl:r.g
vn.i~ de bo J'.Ilm_;J.dio;e 2-~','!J_:?i·?.ers e?l. de kc:mi taLi_ sties-teell.n.ie se
d:;lj_n,3_~~':.:'~. de bmJ.\·rJ~~::r~J.ir;.:; <:'.r_"l-2_Q_j. d. De bouwkU11dige [c1.rbei dskracht
r2.~i.kt i'or::-:wcl en rece1 ondc--;rschikt aan !'het kapi taal".
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De :formeJ.e ondersc':Jj_kld.ng mc:ulifesteert

a. in een toename

?~ich

w.~.n bm.J.nkun~1ic~e

arbeidskr2.cht in dienst
va:n de kc:c!Jj_taJ.en die resrJektievelijJc opdrachtgeven voor
bepaalde bouw~)rodlJJcties, die bouwprod11];:ten fin2.ncieren
en / of expJ.oi ten:m, ( ook dus de staat als e;enerale k2.. pital:Lst) nfv:el de p:raktiese ~oroduktie ervan l::o:mr1anderen.
b. de afn8J:rw van het ac-~:cttc:>.l zelfstandig opererende archi te~'-ten
en de groei van het aantal bot.nvkun(1ig tewerkstellen binnen
de kaDi tcJJ.istie;3e bouwkunclige nivoos van allerlei soort
c. de veizcJ.fst.g_ndiging van de bouvv1':1.nlclic;e arbeid in aJ.s hoogwa8"r s~l.J:·J::ulerende plmmen, schena' s, detailoplos~~ingen,
ontweT:p::;y:::.>te1:·~e:c.1, konstruktieberekeningsrrretoden, kant en
klare inntallatieteclmiese adviezen etc.
O:p hot for)'lele ni vo fJprel;:en we dan van proletar::i.sering van
bolF:kundie;c:n, :hetsoc:m niets anders wil zec;e;en dan dat zi j nog
slechts cmkel en e.lloen hu.n c.1..rbeidskracht in hu.n bezi t he~lben;
over het om;~etten v~·n c1ie aroeidskracht :i_n konkrete arbeid,
over de a~rd en o~va~g van die arbeid, etc, daarover beslist
d.:1.D degene die m.eer da~1 alleen zijn eiecn arbeidsl::racht bezi t;
dc:cene die ook nor; k'.n beschil:::Len over de noodzakeli~jke proc1u1· tj_emidcl.elen, vmll:e };:unnen vari8re11 van tekentafels en
teJ.cfoontoestallen tot papier en opdrachten •••
De reele onde:rschi~~k:i_nc; zien we da~1 in de toenemende specialisc:ring, het opdelen van de oude tott:?.-'?,l8,Tbeid in beperkte
en geinteusivcerde de21-arbeid alles volgens de kriteria van
het r.'lec:r·v"las_rde-vor;nings-proccrJ ; oo}:: ~den we hoe de inhoude1~-~jk tech•de:Je inbrej·E vm1. de respekti-svelijke pl2~r~ners,
o:n.t\Jt?rpe:r.B en advj_;::;eu:cs in 6.e uiteindel:i.jke gebruikm-rac,_rde vcm
de: bom'r\'8-I'cn ster.od:> Ierdel'' vwrdt te~<seedrongen. Cp het reele
ni vo spre': en 1ve d2.:1 VDXl kcl}Ji_ tcJ.isties-tec!J..n.j_ese deling va,n
de bouwl=·'J'i(lige arbcicl ; het p:re}:::tiese diktaat van de kri teria
d":r llLeerv.'Cl'~TJevorLing over kvrali tei t en lcwanti tei t van het
1Jou1Nkundic c:~rbc:;i d~3J)r:) ces.
De archite2tcn-arbcid wordt ontpersonalisecrd : niet mecr gaat
het om de k:ceativ:i_t:~it van de :i.ndivicluele 2.rchitel::t, maar om
de inpBJ:JS:iEg van zijn '.'rerk als arbeid -in het vervreemde en vervreemdende -uro ces van l-:-api tali stie se produJctie en dis tri butie
van bou\V\r::;.:rrm.
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Vanuit de };j_r;toriNJe 2.chtergrond van het archi tekte·(1cberoep
en het spocifieke Lur::J;:ter van de ruilvvrwrde en gebruil::sw:;arde cl<:;r bouvmer}:en, gep18,a tst in de algenene ontvr.ikkel ing

- 6 van de 1'al)i talistiese produJ:::tiewi j ze, wordt ver}\laarbaar
zich een aantal dubbelzimugheden en
trijd:ir~heclen
baren in de reak es va~1 bou\"Ilmndigen
de teEdens van
letari::Jering en 1<
ts.listies-tecb.nie:::.>e arbeid::Jdc;1in:'3 :
• enerzijds de ne
om veelal individucel de J"lositie v~'-'1
eigen arbci
op de arbej
te ver1J~::tcren (
c;e:c.:>tie van u.niel:heid ; de vis:Lonc;.ir
esteties-:;;,y;:;ti
hoogvlieger, r1aar ook de tcchniese
ist kan nen Z/'
en ; verder
n hier din{":en t:::.ls
ermen van de archi
ten-titel in het
ding)
• anderzij dn de neigine; op te komen voor de ve:rlJetering vrn1
gebru. ikswr::arde der bm.J. Yfl.'laren, de to
e geboum1c
(aanklacht tege:n
diktatuu.r van
m~>.rl;:t die var:wee;e
dominerende '
teria voor i
en duidelijk 1
tot verloedering der kwali tiei t der t;ebourrde omgeving ;
evengoed echter
et men jui::3t het opl!cmelen v1~cn de ve.cmogens der kapi
t1tiese proch.1ktiev6jze)
vVa9,r de ene tend ens snel leid t tot vcrscherping van ondcrli
konlrnrrentie daar leic1t de ande~:·e
tot het ne.j
van
illusies ••••
Deze dubbelzi':nige
es op de
e en reele onderD
king van de bm.nvku....'1.di
arbeid..skracht
het ka1)i t9. al,
hoe goed bedoeld en sympatiek zij o
lijken ~ijn niet
zo maar naief, doch rnoeten Ywrden
erd o~o de dul;
zinnige aard van di t m;:-v::,tschaJYpelijk
rschikkinc;s]Jroce:c;.
De nieuwe bou..vvk,cndigen verdelen zich over zeer ve:rschill
men aJ..r3 vol
en onderling konflikterende posities,
in schema zou lrunnen brengen :
mecrwaarde-produktie
opvoering meervn:mrdeprodulctie
meerwaard..erealisatie
(verbetering van voorwaarden)
produlct:i elcc:t}}i ..ta8~l

( eigenJ5 jke l)OU\Vbedrijf)

11

exnloita t1e"lcapi tn.:':.l
( oyJdre.c'c-l;,
handel, finansierine;)

Ik zou.. zeggen, kies U\V ~laats, of wan. .necr u niets te
ez
hebt
kruis a;"',n waar u zi tte~l kunt en vul de iPJ1m1d van nv!
d maar in.

BOUY/KUHDE,

J~

Over de hele v1ereJ..d
en we bouwlnmd:i..
, zeker de o.rchi
studenten, vooroplo
in allerlei vorr:1en van Goci?cle s
t zeker al ecn
Na konstate:ring van een dergelijk feit
of drie zich inde
scheidenis
eft cemn~kt,
we ons twee dinc;en afv-ragcn
• hoe zou de.n komen ?
• welke lc2.nt zullen en lru. nnen bounku. ndi
in de:7,e socia1e
strijd uiteindelijk kiezen ?

- 7 Tie bouwk-LF!clig ontvv-e:rper en de bouwku11clig technies-i:n..ge:nieurs
tee:f:Cen eu!'J. si tua·de aan wa:-_rin zij als zel:fstanclig, be:middele:r}dC ::.>ch::d~el tussen de (voor de bouw s:pecifieke) gescheiden
opc:reTende opdraclrt[;·:~vers, ui tvoerder~::.; en fi:ncmci erders enerzi j c1s 7,i cllzel:f letterlijk en :figuurlijk moe ten verk6pen, anderzij dr1 j1:dst als zcl:fstandige ac;enten zich aangesproke~1 voele;-l en oolc e:~_an ·es}Jroken v1orden door de gebruikers vm1 de bouw
v.r:c:rlcen ; die c;ebrvJJcers lcls,c;en steen en been over de histories
::.~lechte kv:8,li te it e11 de relati ef hoge pri j s ervan.
De te:odent:UHe ondc;r-ontwiJdceling van de bouvrprod11ktievvi j ze,
die e:norzi,j ds een spesifiek open "bedri j fs" struktuur betelcent
en anderz:Ljds de relatief slechte kwaltteit en hoge prijs van
de bourNm,re~l,l:.:mlfrontecrt de bouwkundige met de keuze :
• ofvre1 de schulcl bij ziclu'jelf zoeken en proberen technies nog
volma~cter te opereren,
.. o:fr,rel ee_-,1 dergeli jke reakti e jui st te verwerpen, aange zien
da,t een :r1oc; verderga2nde onvrede bi j de gebruH e1~s teweeg
zou bre::r•B;en: de bouwlcundige technologic zal irn. i'Yters toch slechts
l"·;_sbl~l:i.Lt r:orden door het kapi talisties meervvaardevormingsr;·icsteern, en dat is de schuldige, niet het gebrek aan technies
V(;::rinoc;en ....
:~. ~ o par:::',d_':JX, beide reakties \Veten zich uit te drukken in de
roG:p om vcr\_;,retensci1a}')l)eli jking van de bouwlcunde.
·;i,h=v·:c de ec:c·Dte reaktie van plan is op een boger ni voo haar gepo;:;>:tu~eerc1e deskUYl_digheid in dienst van opdrachtgevers en praktic;~;;e prc;rl".~~senten te ontwikkele:n,
dc,?.~x· wil d ~~ andere in haar keus voor de gebruH~ers der bouvvprc-,,1-ili-::ten ':2::::n dien':rt-bare deskundigheid on tvrikkelen; dan zal die
de~:;L:UYJdich i;id er in ieder geval moe ten zijn. 1.'1ant met niks kun
je ·aoch de .een noch de ander lastig vallen •••
Ji.:L:; we nu '!.':::tcmschaiJ definieren als de materieel dialektiese
'be,:d.ddeJj_n:; tl:tssen filosofie en techniek, een historiese bewe{).l'g die mc~n:=>eli jk denken e::.-1 Jn·oduktie:f handel en sintheti seert,
ds_Jl'. mocten '.'le konst8_teren dat de bouHlnm.de als vanouds ZVlalkt
tu:;:::Jen filosofiese bespiegeling over en techn.iese ui tvoering
-·~rCl:n bou_y,·~·;cr>cen, mac:.r dan -vvel met zoveel ideologie en techrwkraties lnm_::;·~,-. ,::;n vliee;werk, da t hot begrip 'ht.mde', da t normali ter
:n.a='.r eon nctenschap vendjst, vervvorden i~:3 tot een'kunstje',
dr:d:; mecDt:JJ. een goochel truuk aa::c1duidt.
Eet moot duidelijk zijn dat bouv.rlm.ndigo kt:tJlStjes in dienst van
won:i_ngexlllcj_t:,_tieE18,8.tscb.CJ.ppijen of grote aannemers misschien
tijclolijk ecn aarclig belegde 1)oterham en c:u:=mgepast aanzien
q)lovel,eD., voor de veel geroemde en geprosti tueerde "gebru:Lkers"
is een biJ':rtj e voor een sirkus-voorstclling of de aanschaf vs.n
ec.n telcvisie-a}J}XJ.~raat beslist goedJwpeT.
Helaas, z;:1l de oouv1kunde vooTlopig ook geen kunst meer l::UJmen
o:f moc;e11 zijn, imrers vrle zal clat betc:tlen ? Ba..naler kan ik het
niet :fo~m1leren, hot spijt me. Architekten, voor zover ze nog
over zijn, zijn geen toneels:pelers of kladschilders, betaald
de·::mooc1~-:; ui t de ko:r1t:raprest[.?,tie; hu.~"'l produkten zijn koornv.::J_ren
van hogc k~_pi taalwa::-~rde en net een veel te belangrijke gebruiksVJa::J.rde voo:i_' de kr?,pitalistiese produJ=tier:ijze, om als experirr:enten voor cr:12.nsipg toriese st:ri j dlrnltuur te }::l.L'lllen dienen. • • Zo
lijkt het vaorlopic.
c2
a
_tcchnok~e:tc:0.

en zac;hte

t~chnc_:Jloge~n.;;._

_________________

Zoals c;czegd en zoals zichtbaar, hoe vcrtraagd en gemodifiseerd
cok, de lJouvi:produJ-~·tieprosessen en de bouvrproduktiestruktuur
rac::,kt :i.n ~-nduf3trieel vaarwater. Dat bc;tekent in de eerste plaats

- 8 een verd.erg:~Nande arbeidsverdeling, zowel makro-maatschappelijk
als mil;:ro-produktietechnies; de arbeidsflmkties worden verder
uitr~espli tst en onder lcapi talistiese verhoudingen onder sentraal
li:ornmc;mdo gelJlstatst. Bo11nlruJJ.digen, gekonfronteerd met deze ontwil:kelj_ng, nog opgevoed met ideeen ui t oude tijden vraarin zijn
totaal-vermogen werd verondersteld en geprezen, kan nu ofvvel
rGa~5:eren <~ls teclmokraat, ofv:rel zich teweer stellen als plei tbezorger VEU'l de zgn zachte-technologi e, die de weg; teru.g- \Vi j st.
T1::;CHl\fOKRATEN denken dat de problemen waannee zij gekonfronteerd
worden ten.1g te he:cleiden zi jn tot technies oplosbare vraag:::d;ul~_ken. Als men hun opva ttingen doortrel-::t, dan kri j gt
men op het nivoo van de maatschappelijke organisatie (of de
maatschappij stru1;:tuu.r) het beeld voorgeschoteld van de technokratie: de menselijke wereld kan (a la Veblen) het best bestuurd worden door een:-:klup Vc'.E sosiale, biologiese en produY.tieteclmiese desku:ndigen. In de de,gelijkse praktijk bemoeien
technokraten zich n211weli jl<.:s met de maatschappi j -stru.lctuur
(dat is een voorlopig nog veel te komplexe probleEe.tiek) en
kornen we ze tegen op kleinere operatie-nivoos. Juist de techno}:::raten hcblJen weinig mocd te met de kapi talistiese arbei(1sverdeling en scbil-:ken zich bijzonder geme,kkelijk in deel-spesialistiese funkties. Het is voor hen duidelijk waar ze v1~l en
waar :.-~e niet iets v<:maf vreten. Als ze al een filosofie hebben,
is het die van het neo-posi ti visme: posi ti vistiese lvetensche.psopvatting, behaviouristies mensbeeld en sterke neiging tot
ln.'anti tati vj_sme. De zui vere technokraat is wars ve,n alle soorten ic1eologie en moralif:Jmen. In de praktijk, zel er wanneer hij
mc:.atscha:opeli:jk wat 'omhoog' valt verandert hij als een kameleon
zo gemakkelijk in een E;oort opportu_nistiese 'realist' vol met
pla tti tudeE' en domheden over 1 de mens' . en 'de samenleving 1 •
ZACETE TECHNOIJOGEH ageren te:;en de vervreemding van de menselijke prod1.uctievrlj~~e. Zij hebben bezwaar tegeh de
ontpersonali~3ering, verzakelijking van de menselijke arbeidsvermogens (niet meer incli vidu-gebonden IDGar taak-gebonclen) tegen
de fetis;j eri:ng van de IJroduLten (konsm~ptiemaatsch2.l'J!ij) en
teccn de onteigening van de eigenlijke lJroclusenten V8.n hun
p:ccdu};::tiemidd_elen. Zij willen teru[; naar een m2nier van produseren en leven, W8J'trin de prod1JJ;:tie weer v2.11 de mensen zelf is,
om op die r:w.nier ervoor te zorgen dat ook de produl;::ten \7ee:r van
de mensen zelf zijn; dat laatste is clan de garantie voor het
uitblijven vr:.n destruktief gebrnik van 'mocder c:.arde', de Oj~
loc_;~dng van het ekologies vrc.aGc·G1JJ,~ dus. Zachte technologen
zion vaak juist in het kapitali~wte en de kapi talistiese arbeidsver,~eling de grote v:ijand van de mensen, de grote veroorza.ker
VD.n veel kl'fC',ad. V!aar zj_jnoc; ere; dru.L be zig zj jn rrwt het op2telle van hun ideal en, vervallen · de z2.chte teclmclt~;en nogal cens
snel in het maken vr.:u1. al ternatieve experimc:mten. In de dru.kte
vc:m die bczigheicl vergeten zij de poli tieke strijd (ook de
poli tiek is in hun ogen in1r:erE> 1 verv"Uild', daar J:::an nen niet
a.an meedocm als men schone h2.nden -vvil bouden; ?,ij vlilJ en slechts
laten zien d2,t het al te:enatieve experiment kan sle,gen ••• ); hun
:filosofie krijgt zo echter meer het karakter ve.n een pr2.kties
e;eloof, vr8.t dan al ras tot pure ideologie, moralisme en subl::ultu.rele vc;rvwrdiE0 2_anleiding lean geven.
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kor:mm_nistcn en revolntionairen
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Eog een ander tweet<il reakties is mogelijk: bouwLUYJ.digen in het
tijdperk van dekwalifikatie v:c.m hun arbeidskracht (kapi talistic~s kccr8Jder va.n de s:Desiali:c;ering) onder ver(~ergaande vere
slechtering en vervreemding van de gebrcdkswaarde van hun arbeids-

- 9 produJr:-Gen, lrun-o.en tot het idee komen, dat niet een direkt
ideaal belo..ngrij1~ j_fJ o:r1 to·~ opJo;:;
van de konfli1cten te
komen, mn;:cr
t slechts ecn ~~eer mr.:;. ri e, dnt v;il zegc:;en in
de produ."tie stac=rn
str,~t~~~·:ic_ tot
teir:delijk idealere tee-~.. ""
stan.den
leiden. Tca2"rnu. ~';ie:n we \ve.:::rom zich weer twee wegen
scheiden, die van de korm,nud:-Jten en die van de revolutionairen
van plezier.
Kor~rmn~~
houden. er we
illusiec; o na. Zij zijn do0rclrongen van
et
krea·ti v:i tei t V[;tn de ·
ontvverpe:rr.c;, arbei :•:·s
ma riele vo:rr:1 en in.boud
van de brodukten ( ·,r2.n
tc·c
chappijvorm) bepaalt, I;;ne.::.r in
e de o::rt·.vjJ:lcelingsvvetten vc.n
hot kapj_
•
t er };en dan ook niet in de eerste pla.Eds
om te pro beren
'the 1}est or the brightest' te zi jn,
maar OFl ccn poli eke en sinc.likale mc-;.chts-ort;anisatie te[;enover
het ka:pitaal op
bcmweno J'e vrerk c;ebruik je in hot gv.nstigste
geval om kontakt
lec:;geiJ. met potenti ele me stri j ders. J'lnmlsipatie vr;.n de VTG1..1W ? Sof>i e \voning1Jol..rw en inspraak ? zelfve!•v;~erke1ij1d.ng in
arbeid ?
C!e?;
chap ? Allemcml ok~,
Dae.J..:·· nc::. de revolutie •••
REVOJ):?PIOl1AIJ\.EIJ
c;aan 1Ji t VD.n het besef de.t het
nog
·[;ijd de }~onkrete en
t wil zeg::::;en werkende
en F.zl;:tief levende IDeTJ.Sen
~jn, die
revolu e zullen moeten
male en. l 1i
ee:n s eDa of 1' echEmi c:::zo on:twikkeling vm1 verscherpi:rtg der tcEenstell:Ln.gen ofzo.
nensen zelf
s menselijke
indffi.viduen o:f groe:pen~
J.e:n hun. rJi till:), tie persoonlijkt 2.ls
ven.slcherpt, als onhoudbaa:r of maldcclijk verbeterbaar moeten
er.-wren alvorens r:;e tot ve
:rogingen overgaa.n en daarrnee
pan:; de tee;enste11
in
·:;pei j !0elf verscherpen •••
Oo}·s.~ de revolu
rcn va:n
jn e rvan overtu.igd dat
nirett ee:n nog mooiol'
p:codJ).l~t cf vverkomgeving het ka.pieD
r, d1-vz
v7ezen v2.n cle konflU::ten opheft.
ZiJi geloven er
net ~;o
komr::unisten in, dat de
prafulernen v;aannee ~~:L~i gel;:nn:fronte
vwrden neer clan Infu~ginaal
opi'osba<u.' zi jn, 7,0
de
er3e procluktiewij ze he erst.
Hmr devios is ecb. :r, de~t
e erg wehlig heeft S.an
en "ZelfD orm10geJ.i >J;: worclt
mensen die door dat::-3elfde h:apitalistiese nitbui
SGE\ (hetzij i:r:. de produJ:::tie- hetzij
in de re-pro ,uletic
e1~) cl.n.ge1ij
mi~rvo:rmd, op stang gejc:.agd
en vervrecr1d wordeTt. Daaro:c Zllllen de revolutionc'"tj_ren ve.n
:plezier 1Jesltst er; ::.::.ltijd zo
m.?~E:.r een vrerkterrein vme.r ZlJ
zelf in z~ekere me.
j van het kapitaal l;:mmen
ontkomen .. Zowel
aJ.s
hun vmrk
r·1en
lten politick ku.rnen
1rraag niet teveel hoe c;;

c

2

c
kiezen e:r: delen .J__ l'..?liti~l:~E?- CYl..jllate].:_iele overlevirl{-!;seisen_ _ __
0!1 zich tc lnm:ncn
als proleta.riese bou~;vlrurldigen
zulle:n ko;nnunistcn
tijk w~.n hm1 we
vraarschj_jnlijk
de neic:;L'-0 hob ben de
t ui t te hangen, Etlles onder
het eksl::-uuu van de l:ani
. ese prmc1.ukti?wij;?.e die niets ~::1ders too~;tar:t; dc; roVOl1l OIJ.:nren V2.~'} -pJ.ez1or VlOrden per dei1!1.i tie m".ar de marces van
lw.pitu.list1ese produlctie Em konsunptie (
ocL
l::1..1l-'cu'11T) gestuurd, vaiw:aar het moeili
terugkeren is. Op
t mome t zulJe:n zij
ch ve.st en zeker
openl i jke plei e:,~c·
rs noc;Tilen ve.:n d.e zachte te chnologi e.
Zo gaan de dingen in
~c over; zo
et rr1en dat er niet zo
ontsettenll veel ve:c;:chillc::J.de reeJ::: c tronen
jn, dat rnen
wellisns_t:}T s cos CjJ eincle os twee :fit:,•1.1ren te:r~enover ell:e.ar
kan plt~;r~.tuen, docb dathet
teindeli;}l:
de kapi talistiese
produ}::tiewij ze iEC, dwz de tecenwcel15ng
in en tussen het

- 10 arbeidsproses en het proses vr:m l'f.C2T•Je.ardevo:rr;dl1g, well::e als
funde.me:(J_t achter elk verschillend
tiepc,troon ontdekt moet
vmrden.
s matericJ_isten, g<:::.8.:n we dus
et
;jl::en hoe de
indivicluele ideeen zich in onclerli:n.go disl::-tJ. D::::ie uitkristalliseren togenover elk::'ar, JE82r
hoe
j op
s van
e mP.terHHe ontvrlkl~eli:r>..r; binncn het l;:2.pi
stie prccluJctieproses
elkaar in een poli tieke lconsensus ktJ..nnen vinc1en.
stelling 1
Voor het smndsbewLJ.st jn
t nor; onder veel bouv:Tku:ndigen leeft
moet een partij dig stand:ou_,_·tt in de
to
tgaande
van hot besef clat ook wi;j in de klaG£-::e de:r 1oon~?.fhanke jJ.cen
worden ingelijfd of dat vJe
SF3Clnen
:rvjJct
y;orden
om de arbeid vax1 loone.fh::;.nkelijke G.rb ders verc1er
rationaliseren, intens:Lveren, behe-:c;r:;eJJ. teE dierwte van.
hcren ae~n
de top, nG.ui t de.t beD
E',oeten we
e~en
e be·trold-::eYll1eid
met de kYrali tei t V3Xl de ge bou\'vde onc;eving on: te zetten in konkrete solidaritei t met de objektievc belr:.ngen
.
van die klasse
van loonafhankelijJcen.
stelline 2
Jui.st omdat ook onze arbeidskracht vcThandeld wordt op eon
markt, orde.t met ['G'1.dere vroorden, v2x1 o:nze
tieve vermogens
en pr~ktiese o:f teoretiese ke!J.:nis vEm. zB-ke11, lias gelJr\J.ik ge:rnaakt
word.t, indien een vcor
heron. huu:tde:rs ve.r1 onze ar1Jcidskr<:.';cht voldoende groat veTr:Jcl1il
het verc)chict ligt tu.ssen
de~~prijf! d:i~_z,ij voor onze prestc:L
~s kun.nen
jgen e21 de
pr::u.;Js d:te ZlJ er ons voor moeten
-calen,
len ViC ons moeten
or;:~;anisere:n. De s:L:'ldikale orga.ni~:;::t
e ter vc~rded:Lgine v::'m een
ak:::tn:~ptabele pos:i_
e van o:nse arbeidskr2.ch·t op de ar';
d;3Tiarkt
en ·van onze te::n."'cehte eisen Pot be
tot de arb df.YJ:1laatsen
niet 1Jeper.kt; olijven hhmen
•
van de
ee:rr.ste proble::::·c~n die moe to::'. Yvorden opgelo ;)'[;
s: hoe onze vak1Jl. n•1,..,-.~ a"e re
....
.l-e
''e-~e-l
"' 'h(')0
]_,o_c~.eJ:""
V 0.. '-1 o,e
U O."I'd
J:
lJ" · o-~"'..,nJ·
J_ 2::)c.;,.
J_
.;___
..
nederlandGe velcbevreging,
e va..'1
ders net ne....me.
j
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stellin{i 3
de ge~)elJ. rteni:-::::3,911 op de :re.rkt van
onze e:Lgen
d~:JJcracht verha.l1ote11en vox'. de v-o1gende eisen

Onze betrolckenheid met
bouv,nHaren als de narkt
deld wordt, dwingt ons
met lJetrekJcj_ng tot de o:plc-:L
0 v~:m de bouvlT~9.rkt
• de cis dat de opleicUng de
J
en marl;:t vm1. bournvaren lliDnerD1ae~l t;:.
ideologiese :priet_pra:terij in arc?1i tel::tl.nJ.r- of
ogieko11e[ses o::.1 ook
en
imJ>lisiete {,'oodkeurinr; van de s
q_u.o in de
8listiestechnieso vaklcen en oofe:ningen,
ing V8JJ. de
arbeidr:;kwalifikatie va.nui t een
poli tie}~e
problematisering;
~jJ~heia vs.:n de
eidsmarl;:t
• de eis dB.t do opleiding de
en binnenhe,.s.l t: vvi j
en de werkelijkheid van. de
vdlle:n v;eten hoe \vij o:o.s op de
os,
ingen e:r.1 instellingen voor "bOLJ..v:1m. .ndig ontvrerp, pl8..Yl. .Di:rlg en e,dvies kuJ'lnen
handh2.ve:n;
• vand;-_:te"r ook de eis, dat de l~:.vrali:Cike:tie ·v2,n de arbeidskracht
sterk rnetodie;3 en ko:n.J'ronterend v-n_,,
moot
jn. Yetolnxo.nen viis olen (ontdies, omdat vm van
e:Lcl;'mlaats
slagen vall en er overc:,J_ ••• ),
' om te leren in
ve 1:le r,., P tde techDiese dirr,ensie van cen
C-)''r"''"'
. .l.:
to1"'\..1_g te vinden;
schappelijke aspekt = politieke
nogelijkhoid voor
• de opleiding rroet ru.imte coven ::.>.o.l
te.:-r,eli jl::erti j d te ontnik1~olen:
zelfutandige D.naliese en lcritie1c op
h3 tc::,o.nde bm..J_';rpro.kt:L j:'.::,
kollektieve scholillt.s en de~Jat ove:;' pol:! ti
el;:onon:L ~"e c:,cbteTgronden en ten:-;J.otte de operat:Lonele pc~cspoktieve:<l
expli~)c-..

~

-·

,.,.~·.. ...,:r

- 11 r,;et de enJa::1sip~:torJcse
siete tcr:.Jlcn van l)Ondgenotcmpo1iti
strijd, die de pro1cttlriesc l[tr_:s:::J::lc c::-1
e:n lle::~oli j 1 ~:::; voere:n.

g ontwerpers
Het maEttsc!:l PP"1ijk fm1kt:i cnere:n vc:-;.~·;
(en dan maakt hot in eerste i:ns
nict uit of vre d;:-~s.rmee
architokten, konst:C'-·JYtu. eurs, agbol.livte
lctu1digen, etc. r1ee bedoe1en) is \\'011 :L c·~7e.::U.'
mecr onde
schH::t aan de
T!:i.ta1t·
1ijkertijd echter is nag s c
die (op z'n ninst formee1)
l:::api taaJ.bezitters, zodat
techniese de:::>Jm..nc1i
id to
kon~~I::>tievli j ze. Zi j voe1en
ter.vi j 1 ze in f site overhe::rs t vm z';:n. doo:r·
ese
opdra.chtgevers en :financi
bourrr:·:'
en en to everende indu:::d;rie. Di t },.:onflikt
'"' l.·
voor hen geJdende
kon.lCl.E'rentieverhoudirl[';en, plaatst u.e
voo:r· cl.e vre.ag
wat kan il:: nou eigenlijk ? Teen spre t i:r1 :-::c 'n geval viol van
een ide~titeitskri s.
Het moot duicle1i
jn clat een de
texmin::l't;e al~> we dat niet opva:tten
nl· o...4--cl
. . .l('l
n-·
1o CorcJ:."': .~ns c1r~~o
L -Wl,Cc'
VU
an Q""'r.-...r"''q
" ;. , ~,,c,
... _ LJlJlc
zoeken en vinden van eon j
ste
bcUYJl;:LJ..Ildige
rc:rbeids}:::re,
• Het gaat do.n om de
woordje 'juiste':
jui
voor
e of v:at ? Vocr de ka
du.ce:J-cen of
voor o.e m·c:::ti;sche.!Jy.:elijk kon:cete
poli ti e1:e
keu;f'!.·e
z,:Lch op ; eon. politi
ch ni t buiten
of ·wooraf
8Gil. de techrde~-Je
arh:?id,
gespecialisec
ook, ]J'r' t
i;~~ex1, Ctocll Vli"±c:trva"n
cle v<:d<:-t:echdui.:ilieli
zi;in dat
j zi
-L
,.
cJ.·; a.r:m.e r.; eer1. 0.]_[:~5. d
renrc•duceren ;
v:i_nden
es
relatie onderhoudcn,
d2.t nu
of Jr::.ieto
Kij ste1J5rg nu, is, dc.... t l'ouvrlcm1.d:L
ti
nu· in de eon ofwe1 i.Yt
nieis uit~ nog
ds op
no1ogen. Noch de "kapita1:i.
pelijlr.e J::on::n.J.mente::1" hebbcn
verte1len hoe de
J
bouJ:7k ..ncJ.i
in1n·enc: doet e
bero
sch<J..p})01i jke ont·1r.:Ucke1ing dcr pro
gespecia1ise
) gekvral:Lficeerde
kapi ta1L;tiese
c;enaar V(')/i_ cle
kracl1t beoordeeli up zij~
de arb:::id[3krac 11t is voor hem gelijL
tie1e r11ilu~'.arde }):roduJccic door de
van zijn arb dslcro.cJ.1t) zo beoo ccJ·t de
ko l1i:TU.Y:len t d. e b:rri.likb8.arl1.r:: i d vo.n de
j_e
zij het indirekt, de b:r'1J.i1chD.arl:eicl
produJ~:tief is gekcmoumee
Sc:nenvc.tte11d
;;;c stellen da;:G
.at om de kri
teria van het l;:c::,pita1it3t:i.es
ili'OCCG of dst
1
0~.:,-: /;~e- C,
r-... c~1J.'""'J~
de l;:ri tcTie. betref:CeEde hot r::.rlJ
v.,_l. ~..-~.:-:lr'l"t"'o'e
.._
der arbeidskprodul<ten in
t gedin[;
beicl.e
J.cn
wordt vm.1 de--bou:d::ul1d
:nir.;t
TEGKJOV
de ms.atschappcl:Lj
_
staat IH die m~wtnchappelij}::e pro
u.. i tgeclrLllct : de [:ebroi1cel'D "\r<:111 de 1::cYc~L1.'·-~.w:e.:cc>
bouwkL.1..nr:igen wa.t zij z
r10eten.
oa hm.l eisen w-operation:· :Jercn,
bare tccr.L..-Y'll_!·_e_1_c_e__n_e_l_1 J?~~-')_d_u~::.. ___ •
v
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- 12 Archi tekten, ui tvocringste
des!~lmdic;en,

t:nJJ;:tueurs, installr::.t:i.e
spcinlistcn dan nol:,
ontv;c~epc;r, zijn geen
, andragogen of

stedebcl..r;rkt:rndi,'·c~t

binnen de totaal-ke~tegoriedc··"
politikclo0en! .filosofen, social
ago 5 en,
J ;1 1 J n ~:3 t e ~3 .;..;___c, .._ .. -=.;:.:._.·c-.. ··-·.··-'--,_-..;;:---"""··-'--·.
Zij zijn c~ekr:alifice :rde
dul;::tieproces ve.:n.
1Jouvrwaren ; meer of mincL::r
VCC'J.' of minclcr
direkt in bet lJrak·cics nro
ol '
"
,C' e
~'
,
LJ.no.er
pl"n l__ ..i ·'-v ..i e }~r~o
·~ '-"
L o..
:Jtc. ,~,·:.t 1J=L:nne11 cle raaatlcnde bcuv.r}_)roduktic-teclmoJc:r;ie~:e
~>chappelijke produJ:tievlij zc.
e-·i~ec11.nolot:ie' cedefinieerd c:_ls de wct:~:lsch.clp
dcr prochihtie van bou-wkrachten in dienst van de
c;e analy;:3e over de antwerken, is dan niet alleen
v:ikkelint; vc:".n de ·nol.;_vnn~o
on c';ll!.s oen teo1:·i e over
de geschiedenis e:c1 tr;el;:orwt Vc~n de
ewi;j~~e, zij j_s tegelj_jkert:Ljd mat
eel ele!~lf?et :in
~ ontvrllrJ\:eling, een prati
oper2.·tione
noment.___,_____
~:
d.e~.t ~l~.le011 df::>vt la-8,tHet voorgc:: m1de bertcog vr.Ll
·,·Jil
echtn onderste van belang iD, :Ln
srste als noRin~ di~~:,:~~~e?- _~~ ~ het. ~~:o:t~-~~ aJl. ----~:fn'
l--· o
-;:;:r ,_, a- e· vr"' ._. , ,,. c"1
TI1v ... vl0l18 ..... 'Co rJUl'-' G OH~O.c-.t C.G
·-"---w-·
'- i:::::>·'"'"
;,;:;ichzelf pro\','o.:-dt als :prakti es
tech.11ics
\VO rd t z:i. chhi
es
de ont\'rikl:eling
VFtl'1 de pro
te cloen •
Ee:~1ter, hf'd; besr::f
c1•a:p hot
ge:rn:'LJ.ik Vf~! de resul te:::1 j
inzie:n dat op
df·it; teore es vlak oen poJ.:i.
1)ourgebru:Lt onze ~o:cod1.1.Ltie
sie,
arbeid
ctectc.r'J.olo
j ~:'.8..t;d en
t, of de
sa, die j_n and.
·cie hr·.ar pJ~i V8.o.t)_:H'OilUJcti
ddel e':l
r.dl opvoeren ?
cl-mologert Ol)
clt in i
h:::;t sta:l.dp11l1t van
e
C}'E])
vozen beholst het
industri
de:r· kapi
v<

()

'-··--L.>..._:')

.

.

in

me-a ~tscll_B"J)IJeli j lc

in de k::Jpi te::,lh:;
strafegier;e inzj_
he~.d is von Pl'OduJtt:L
is de uroduJc:"t.ietec}l_Ilol!hc_.)·ie
'
niese
OTt poli ti
da t wac;,r is, is zich
om ons hecn.

' zo

techstrj jd. Hoezeer
i:nde di:ne;en

~

c 3

De dingen om ons he en, teJTi'i :.c
arbeid b
tten (bezit)
en een maatschar:rDeLi :ik
' n l;•''n'j
e l
)f'~rt-e--""::; . •
1" __ •_,')t:)•·"'~c
J ~- -.. wm L e. 6 n cw. v er p ... -'1.~---L-"''
of fisiologiese en ps:Lechiese
daarnaast nog r:Jel::ondeire c.n
velijk }::u.l tureral be
de
het evenwcl allemc:.0.1 :rdet'"
opvatten als primaire behc
worden. Zij bezitt8n cen fisi
L

be-

zou

""'

tiee;escb,:::;:i_c2~n is
c::: ·ce11
roc:;,

(~)......

(n10Q'Y'd
~----

....

)aspekt en een

- 13 histories-!:laatsch;:.nn;cl i jk ( ::o
tu.reel) :;u:;pekte
Bijvoorbeold de heJr.OCJ:lte g["n voedsel e::1 de bdwo:fte o:m s,an
tafel te gae:m en on net
tm:Ls een :I:'ce
.':3.Rll t::; richton •••
Zo be:Jtaat e:r voor de men;:;ml de
s.an o:nde::cdak
en terri torium, sekondnir tr.':;
ds.n versch:Lj;,selen o·o Hls een
1 ~""('l"{:'!ron·-:-J-r·. .l-'"'~ .,~""
"'·o.-,...,lde VO""·'ll'('
-,r
-:t -·"'t
b vj;CoC!.
.Lh V!:l""1
Cv-vO.l ···~o···
J.~~_:,,)l;U,·:,
--C'-'V ec.r1
'·1~- ,,QO.L,........LG .1J_..:;
ories-maa ts chappcl:i.j}:.: c;evo
1vei:lken e:n V(lOrsc}nj_ftent brurtuitleg enzovoorts.
Zo heeft ook het
e:Ldsprcse;:; een n:::<.tu.:t:t.l.."lijl: e::-::. een I"'a<::~.t;:;chs.ppeli~jk aspekt. Ook cte JII'O
ddelen, dvrz
dsobje}::ten
en de arbc~:Ldnmidrl.el·::::n. en v~;
de e..
cicve
en
arbcidsmethoclen. lie t; i;8.at e:c nu. on do. t de bov\ro::o
ouecnnologie probecrt te
ese:re:-1 y;c::.ar }H:d; :-.J.c:d.nurli,jke of oo
kelijke l;:::c.ralccer
gelegeil is en c;.•s.t ::·.ls :rU.':::tt;JChappelijke vervorming
~'l beschm)X.'d.
Niet om dar::.rn£>.
rug te
tot E-)C:n plc:tdo
voor hel~:~;tel van
een bepaald prod~cti
een b
de
eidsrnethode
:'fm zijn COI'f.lpronl;:eli;jke SOO:ct~ TI18.8cr on uit
Cl Va:cing ·311 1Jecordeling vc~n de berd;~:mnde soort tot o::.1tv'liD:eling vc:;,n eon betere
cs,orspro11.ke1ijlce socrt te
i
oorspronl::elij
inc:de
hot v:ter1q
J'let oorspronkelijke in de
:i...s de geb:rrojJ:swaarde;
hiera:cchie en de
t
oo:csproTJ;:elijk de
1::1;olidari tei t en de v1e l.e
dle ntmpie baseert
ch
t men:::;,:;Ji;jk
n •••
Cns streven is niet geric
van oude arahachten, maar
t.!!;p koopers.
e van V!"ije
is hot noclit; c1.e.t de
ia:cheiding op;~eheven •:mrc..1 o:u:; nu. be
t tu.s en
e
;JJ;.r1Jeid levcn·en aan
houw (':re
eGe:;_lJleid) en degencD. die
bm.nvproclt:dcten
(bv 1)er;oner~; vnn vn
);
ih1ssen Cle
id.erE e:~ cie lJt; -t·tel'l·3 do~c
6
-bJ_ssen
G~darheid; etceter~ •••
en
bete}::ent he-t 01 zetten V2J1 de
pro;Bluktiev;ij;;~e in e'3Il
v·exl
die
ene.
t
-1vmns, hoe e;oc;cl ook b
ecrd, is
esteem
1 fJ I'l e z=j I' nodi.r:';, een s·~rategie bv.
ts>Venwel n5.et opgeheven.
·r:'"lr')'L
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:Oe kapi ts.listiese ]_Eochu::ti
·.:ri j ze. Die verne
fet:Lsj
J::uJ1.dige
ei
cJ:1t.
van bet his tories-:r:.'~,s.tsch:~'''eli j
van he t f c ti EJ j lcare}::
nog niet op.
en de
Fetisjering van de
1Jeiden
o:fvrel de
vrarer~vJi~~J}:e]_, i
der kapi
verv1:·":.:t:mding
:3oorten o:f
:~en tweecle vorm is
senten ve::-1 hLL"l pro
is het ve:r;;cherpe:nd

king von

materiole

durende
dorru,1en.
J'Toch de verdir...gli
ng
als status-sim.bo ) noeh

1:2J1Eleli ;j

ont·vrec:rc'
(c~ ..... h,-.,,.,~_,.,.,·n. l.,,,.:· ,._,,.,.,·r
Voo ...,.,~,,...,r<c··n
'I
l.l:;
•L'-"-.....
........ <...:
v1orden e~r1 •.va2.rin j e do em en
de voortduTende doch ovorlcci'cle
..L
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drJ
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p~co cJ.1JJdi e-

de
bODY!-

heft dit
E\J~1)cic1

ie:nd
0

nrod.u..
+.

uJ.e

eienfle ve
sch~~~elijc:_; e::J_ d~c --lo~J:ct
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De vervreemde::1.de kapi to.l:i.stie;:w bouwproduktim·Jij ze met andere
woCJr:::len, kan pa;::; worden opgeheven, '.;;anr~ee:f• bouv.:klJ.ndigen hun
idee0n, ple.nr,en en te
e[3e 1 1-ic-l:i.fikatie vveten te ontv.rikJ:elen
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het kapitalisme van n;:ture te&;u-::.over zich vindt:
• de konslJlnen
saties en V='Orcvl de
eve c;roepen die
alJ.erlei vo:cmen v~m trijcLk1:l
Dt mal:en,
• de valc1:Jo1lden, die vs.n de bcur:e·rbei der;; met nane,
• do politi
partijen
e eon explisietc strate;ic naar een
sosialistie::>e maat;::JchB.ppij rrcberen in praktijk te brengen.
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en als eon hou\vlmJ1clic incenic"I.:;T
hij ons er zeer zeke:c op
tnc~1iese ~ogelijkheden ziet eu
al~;maar niet
tOCT)assen •••
Zo zie:n we cl2 t maatschc

~c,

indw::trieJ.iGerint~ ve:;n
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Ben nrolete.riese problenatis
De arb eider als bezi tte r V8-T'
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dc,.-l" prolet:.:::riese konsui",ente::.1,
gJ:~'Dte
vmniTI.gen ~~ou
moeten voorstaan e:n en
stiose. produl:.tieui j ze
e-JJ.: Ineer cle.: Ilcgeli jl{lleid. VBe!1
tl't'·clmiese ~ilmov&~t:Le steedn
aTLfrurmla ti r; in enkelc
k5.ing van
het bour!kLE1dig
Tt?i het gv.Estigote gev{::tl, en
werken, km.1t b.ij dan o:p oen
Jitr.nt dat bovengeschet'.:d;e te
a.. eon pl
oi en prsJ:tijlc
tatieve o:pvoerirJ.[; van ds
duJrten ten be. te van de b
riese nassa' s,
b. tec1n1ie::;e i:ndustJ.'ieJ5se
real is e:'::"irl.{S vc.n de s tra
winsten, intere:::;ten en
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De praktijk echter leert,
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een dialeJ i;j_e e is; d\VZ
uiteindelijk sosialis
hetc;een op has.r b
proletarieD 1Je;,vust~3i~in en s
Het lijkt slechts via D.i,jvc:r
oievelij};:: l:onl:reti oren v~.::.n e.b
tecbniese ex:perimente:n,
En dat is juist ietD v;::lt
of reeds op voorl~.:c1d
maar moeilijl:: schijnen te
praktijk onzetten.
Tijd echter, is aan onze
nergens zo duidel:i.jJ\
..
als in de woningbo11;:r bi jvoc
tietechnoloc.;en wordt niet
vvil 'men' v:eten hoe ons we
nog:mc:tals, slechts hoe het C'.' :·.~·
van alle bouv;produktietechno}.c
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vmar ze staat, of ander;> gezegd_ vc,or ~HE zc WAT
Alleen de bourrprodul:.:tietech..YJ.ologie, die bcw_i_ st
doen r;a,t de emctnclipatoriese strijcl der
0
VC\ItYEtf kl.J3E1en gebrtiiken, Z8.l iJ:}
jn or;cn ook 11l3,
de revolutie no12: geldigheid bli jken te be?J:i_ tten, de c,ndere
zal
doend zijn
te uterven, in Yrezen
•
In essentie echter ligt er in deze Brechtiannse
01Ff"1J..ll1:::tio:neren, dvrz slechtEJ
t te
en vrBt
de
kapitalistiese produJ:tierlijze zelf te gebruil:en is, m:ocluJ::tietecr.tniek die zelf een omfunkticnerende h:rncht ka.n 1)
tter.,
als wc:q)en te smeden is in de h:lar:::senstrijcl, D.og eon ch1JehooJ:1i
en v-ri jwel onc;eexuloi tecrd terrei:n van onclerzoek 021.
e.
Welke en hoevccl bou\-toroduJ;:tietcchnolo
zieh dfU),}:' ~TLl.b:;ec
vd en kwali f.~crcn, hoeveel en welke bcn.rv:Lundigm1 moo
len
gnan op de v;ec; van afbouw naa:r ombouv1, clat ve~l t n:Lot statistics
te voorspellen; vrat dat betreft is 1984 nog inderclo.;:::;Jl een
teken, eon v:eaagteken dat Yle zelf zullon mocten vel1en.

