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General Motors Antwerpen: sluiting NEEN! 

Reconversie: beter nu dan nooit! 

Banksters en regeringen hebben het staatsbudget geplundert uit eigenbelang. Miljarden “fictief kapitaal” worden kunstmatig in 

leven gehouden (voor hoe lang?) terwijl de gewone burger de rekening mag betalen van de gevolgen van jarenlang bedrog. 

Resultaat? De “man van de straat” heeft steeds minder recht op een echte job, op een echt loon of op investeringen van algemeen 

belang: in de gezondheidszorg, in professionele opleidingen, in degelijke, moderne infrastructuur, wetenschappelijk onderzoek, 

cultuur of openbaar vervoer. Toen de Amerikaan Henry Ford zijn bedrijf oprichtte, was hij van mening dat iedere arbeider genoeg 

moest verdienen om bij hem een auto te kunnen kopen (Fordisme). Deze eenvoudige wijsheid gaat blijkbaar boven het petje van 

het huidige management van GM, en boven dat van de Obama regering die vandaag de laatste zeg heeft in alle beslissingen 

betreffende de vestiging van GM in Antwerpen. 

Nu het vlees eruit is, wordt er op wereldvlak in het been van de autoindustrie gesneden. In 2009 hebben in België zowel Audi, 

Ford, Opel als Volvo hun productie afgebouwd. In ons land werden er slechts 517 000 voertuigen geproduceerd, zo’n 25% minder 

dan in 2008!  Bovendien verloor vorig jaar ook Arcelor meer dan 2000 jobs in België. Iedereen beseft wel dat technische 

werkloosheid en schrootpremies geen structurele oplossing zijn maar slechts een doekje tegen het bloeden. In België, en op 

wereldvlak, moet echte rijkdom (geen kortzichtig winstbejag) opnieuw in het centrum van onze samenleving komen. Als we als 

beschaving willen overleven, dan is het hoog tijd om van principes te veranderen. 

Een nieuwe visie 

A. Het ineenzakken van de financiële “pyramides” –de financiële zeepbel die ons herinnert aan de bekende “windhandel”, de 

Nederlandse tulpenhandel uit de 17
e
 eeuw -- sleurt de productie met zich mee. Terwijl deze oplichterij door de staat wordt 

beschermd, worden de jobs en het bestaan van bekwame arbeiders, werklui en ingenieurs stuk gemaakt. Dat is niet alleen sociaal 

misdadig maar ook economisch uiterst dom. Die orde van prioriteiten moet onmiddellijk omgekeerd worden, want het zijn precies 

de bekwame arbeiders die door hun werk en know-how de echte rijkdom scheppen voor onze, -- en de volgende-- , generatie. 

B. Maar wat moet er eigenlijk geproduceerd worden? Het gaat er niet om steeds meer auto's te verkopen (en zeker niet met het 

moderne wurgkrediet), maar om de productieve vermogens van de autosector te redden door haar nieuwe taken te geven. Toen 

Kennedy besloot een bemande vlucht naar de Maan te sturen, produceerden de Amerikaanse autofabrieken onderdelen voor het 

Apollo-programma. Spijtig genoeg heeft Obama beslist om Amerika’s ruimtevaartprogramma de grond in te boren. Wagens 

produceren die elektrisch functioneren of aangedreven worden door waterstof is een antwoord. Tegelijkertijd moet het ganse 

concept van individueel en openbaar vervoer herdacht worden. Productie-teams kunnen in een mum van tijd het moderne 

productie-apparaat en de machines omschakelen om zo aan de nieuwe productiebehoeften te voldoen. Dat betekent dat men van 

omscholing echt werk moet maken. Geen enkele job moet verloren gaan, want de bekwaamheid van de werkkracht is een 

onschatbare rijkdom. 

C. Laten we dus deze crisis benutten om een stap in de toekomst te zetten. Echte vooruitgang betekent investeren in efficiënte 

technologie die beroep doet op een hogere energiedichtheid per oppervlakte en per arbeider. De wereld heeft honger. 1 milliard 

boeren bewerken hun kleine stukjes land met hun blote handen en GM kan geen tractors bouwen? 

We gebruiken modern openbaar vervoer. Niet alleen echte metro's in steden als Brussel, Gent, Brugge, Luik, Charleroi en Leuven, 

maar snelle intercity's zonder wielen zoals Maglev of luchtkussentreinen aangedreven door elektrische inductie-motoren. Ook 

robots voor de ruimtevaart of onderdelen voor kerncentrales van de vierde generatie of projecten als MYRRHA in Mol, of de bouw 

van nieuwe bruggen, havens, kanalen, dijken en sluizen. Dat alles is er heel dringend nodig. Wij zijn toch sinds eeuwen een volk 

van bevers en dammenbouwers!  

D. Waarom zou China het enige land zijn dat in Afrika nieuwe infrastructuur voorziet? Wij kunnen alles produceren wat nodig is 

om aan de basisbehoeften te voorzien. Door onze fabrieken om te bouwen; eerst voor het produceren van tractors, 

landbouwmachines, bulldozers en tunnelgraafmachines en eventueel later, dankzij omscholing, voor high tech voor ruimtevaart, 

kernenergie en de medische sector. Denk hier bijvoorbeeld aan de positron-emissie-tomograaf (Pet-scan) of andere apparatuur voor 

medische beeldvorming. 



Kortom, er is voornamelijk behoefte aan een politieke wil om aan onze economie een perspectief te geven dat uiteraard alleen maar 

werkelijkheid kan worden als werkgevers en werknemers samen een front vormen gericht tegen banksters en corrupte overheden.  

Oplossingen 

A. Het huidige financieel systeem moet integraal hevormd worden, via een wettelijke procedure voor bankroet. Zonder deze 

procedure blijven alle andere problemen totaal onoplosbaar. Deze procedure is niet “het einde van de wereld”, maar het einde van 

“hun wereld”, de wereld van onbezinde hebzucht en winstbejag. In naam van het algemeen belang, moet de Belgische staat 

opnieuw de totale verantwoordelijkheid hebben over het scheppen van geld en krediet. Dat krediet moet in dienst staan van het 

algemeen belang en niet de dienstmaagd zijn van banksters in London en oplichters in New York. 

B. Laten we een onafhankelijke parlementaire commissie oprichten, naar het voorbeeld van de Pecora Commission onder 

Roosevelt in 1933. Deze beschikt over een onderzoeksrechter met juridische bevoegdheid om inzicht te krijgen in interne 

documenten van banken. Het gaat erom wettelijk hun verantwoordelijkheid vast te stellen en misdaden te bestraffen. In alle geval 

is het ondenkbaar, dat degenen die de condities van de huidige crisis hebben geschapen, nog steeds als artsen worden beschouwd! 

Bovendien beweren deze bloedzuigers dat nog meer aderlatingen ons zullen genezen! 

C. België moet zich inzetten voor een nieuwe internationale monetaire overeenkomst, een “Nieuw Bretton Woods” met vaste 

pariteit tussen deviezen, die voorrang geeft aan investeringen in grootschalige ontwikkelingsprogramma's. Niet de clowns van de 

G20 en hun dienaars, de heren Pascal Lamy, José Manuel Barroso of Dominique Strauss-Kahn en hun cohorte van experten die 

optreden buiten elke vorm van democratische controle. 

D. De vernieuwe productie kan alleen maar aan de slag gaan wanneer er nieuwe kredieten worden uitgeschreven (met lage 

interesten en op lange termijn) door een internationale alliantie van nationale banken. Heel anders dus dan de Europese centrale 

bank, een bank in de handen van banksters, een bank met geld maar zonder krediet en zonder industrieel project. Deze nieuwe 

staatskredieten scheppen als dusdanig de nieuwe afzetmarkten waar onze nieuwe technologie en infrastructuur kopers vinden. 

E. Deze nieuwe politiek zal ons beschermen tegen het dreigende gevaar van voedselgebrek. Landbouwers in Noord en Zuid 

worden immers uitgeroeid door de fanatische Britse “vrijhandel”-politiek. Trouwens, zolang we verdergaan met het plunderen van 

de rijkdommen van arme landen, veroordelen we onze eigen maatschappij. Peren, bloemen, rode vruchten of TV's invoeren van 

lage loonlanden is niet alleen belachelijk maar economisch contraproductief. Het gaat erom een punt te zetten achter de financiële 

globalisering die alles kapot maakt en terug te gaan naar een economisch model van wederzijdse ontwikkeling waar men nooit 

produceert aan prijzen die lager liggen dan werk- en vervaardigingskosten. De Chinezen moeten hun eigen wagens produceren, 

maar zonder het milieu de vervuilen en wij moeten niet hun lage looncondities trachten uit te buiten. Wij kunnen alles produceren 

en aan hen verkopen wat hun ontwikkeling mogelijk maakt. Door het systematisch aankopen van hun goedkope producten, 

hinderen wij in werkelijkheid hun ontwikkeling en vernielen we onze eigen industrie! 

Zin voor eigen scheppingen 

Sinds veertig jaar leven we in een maatschappij die verblindt is door hebzucht, woekerij en kortzichtig winstbejag en verdwaasd is 

door een subcultuur die alleen maar het sensationele, het onmiddellijke en het virtuele prijst. Opgesloten in deze mentale 

gevangenis aanvaarden we het globale gokspel. Het is tijd om daarmee te breken en terug zin te krijgen voor innovatie, 

ontdekkingen en onderzoek en deze aan te wenden om de levens van onze kinderen en medeburgers te verbeteren. De autoindustrie 

moet meer beroep doen op industriële innovatie dan op financiële gokkers van London City, Wall Street of Euronext. 

Zonnepanelen en windmolens, waarvan de energieballans negatief is, leveren geen toekomst voor de mensheid.  

De franse ingenieur Jean Bertin, de uitvinder van de beroemde luchtkussentrein (Aéro-train) die later door Giscard d’Estaing werd 

opgedoekt, kloeg reeds over kortzichtige boekhouders die vernieuwing steeds zullen dwarsbomen. In plaats van nieuwe zitjes te 

maken voor onze opgekalfaterde oude trams en bussen, laten we eindelijk innoveren door beroep te doen op een betere kennis van 

de universele principes van de moderne fysica: waterstofmotoren, elektrische auto’s, kernfusie en nanotechnologie, luchtkussens, 

vierde generatie kernsplitsing, transatmosferische vliegtuigen, enz. België heeft behoefte aan snelle openbare vervoermiddelen 

zoals luchtkussenvervoer aangedreven door lineaire inductiemotoren. Vandaag wordt natuurlijk elke vorm van visionair 

doordenken beschouwd als overdreven prometheaans. Men vergeet dat dankzij deze laatste, de mens het vuur uit de handen der 

goden heeft genomen! Ons programma betekent allereerst de terugkeer en waardering van de ondernemer, de ingenieur, de arbeider 

en van allen die bijdragen tot de materiële, intellectuele en menselijke welvaart van onze samenleving. 

 

Neem deel: neem contact op met ons! 

Naam: .........................................................................................  Voornaam: ...................................................................................  

Beroep/functie: .......................................................................................................................................................................................  

Volledig Adres: ...................................................................................................................................................................................... 

Telefoon: .....................................................................................  Email: ..........................................................................................  

Schrijven naar Agora Erasmus: erasmus.politicus@gmail.com  
Invulstrook terugsturen aan Thierry Convent, 111 Hoornstraat, 1040 Brussel 

Verantwoordelijke uitgever: Thierry Convent: 00-32-2-736.84.57 
Niet op de openbare weg gooien AUB! 
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