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Maatschappelijke orde 
en monetaire 
verhoudingen 

De liberate ideo/ogle bl1jkt een plaats- en 
tljdgebonden beoordelmg te zljn van het 
v;gerende sociaal-economische bestel. 
Dit concludeert prof. Rljnvos in zljn be
sprek;ng van Arend Th. van Leeuwen 'De 
nacht van het kapitaal'. Dit werk is uitgege
ven blj Sun Sociailst1sche Uitgevenj in Nij
megen (840 bladz1jden). 

De mens als een plaats- en tijdloos wezen 
is een hypothet1sche aangelegenheid. Wij 
kunnen ons dan op een engel- dan wei 
duivelachtige wiJze gedragen; in begmsel 
IS er tussen betde geen verschil. Dit is 
scherp aangeduid in een verhaal van Pla
to over Gyges, die als herder in dienst was 
van de konmg van Lyd1a. Wie zich onzicht
baar kan maken met betrekking tot het 
verleden en de toekomst verkeert 1n de 
mogelijkheid 'alles te stelen van de markt 
wat hiJ graag heeft zonder enig gevaar dat 
de dtefstal ontdekt wordt; 1n het huis van 
een ander te gaan en te verleiden w1e hij 
wil; geheel willekeurig te dod en of te bevrij
den uit de gevangen1s en in het algemeen 
zich te gedragen als iemand, die is uitge
rust met bovennatuurlijke krachten. En bij 
dtt alles zal de rechtvaardige op geen 
enkele wijze verschillen van de onrecht
vaardige; beiden Ieven volgens dezelfde 
gedragslijn' .1 

Weliswaar is, algemeen gesproken, het 
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ontbreken van plaats en tijd btJ de mens 
een hypothese. Deze is echter instruct1ef 
omdat het de beste manier IS - spreken
de met Levmas - ten einde zich geen 
illus1es te maken over de zin van het be
staan 'te vertrekken vanuit de menselijke 
ervaring van de zinlooshetd en de absurdi
teit van het Ieven'. 2 

Als wij Ieven los van plaats en ttJd ont
breekt een geheugen en - 1n nauwe sa
menhang daarmee - zijn er geen waar
den in de z1n van de mhoud van regels, 
c.q. maatstaven ter beoordeling van men
selijk gedrag. Dan kan niemand er op 
rekenen dat gedane toezeggingen wor
den nagekomen. Ott is de situatie van het 
ongeordend individualisme. Het hypothe
tlsche karakter hiervan bltjkt al spoedig 
omdat het ongeordend indtvidualtsme niet 
voldoet aan 'the immensely powerful need 
for regularity'. 3 

Wij kunnen niet Ieven zonder een be
paalde zekerheid met betrekking tot het 
gebeuren in onze leefwereld. Zander deze 

Prof dr C J Rl(llVOS (1931) 1s hoogleraar algemene econo· 
m·e en openbare f1nanc•en aan de 1Ur1d1sche faculte,t van de 
Erasmus Un1vers·te1t Rotterdam 
1 Plato. The republic (H armondsworth 1984) 1 06 
2 Luk Bouckaert. Emmanuel Levmas - Een !Jioso!Je van het 

gelaat (Leuven/Amersfoort 1983) 33 
3 Karl R Popper. Ob;ectJVe Knowledge - An evolutionary 

approach (Oxford 1973) 23 24 
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zouden WIJ - om slechts enkele voorbeel
den te noemen - in het ongewisse zijn 
wat betreft namen biJ bepaalde telefoon
nummers, de rijnchting van treinen en de 
inhoud van bierflesjes. Kortom, 'there is a 
general need for a world that conforms to 
our expectations'. 

Maatschappijkritiek en geldbegrip 
De rationele inrichting van onze leefwereld 
vindt voor een goed deel plaats op basis 
van maatschappijkritiek, in het kader 
waarvan word! getracht te komen tot de 
formulering van een sociale ideologie. 
Hierb1j rijst de vraag naar de betekenis van 
deze uitdrukking. Een ideologie is qua 
begnp het centrale waardencomplex met 
betrekk1ng tot de inrichting van de maat
schappij. H ierbij past een onderscheid 
tussen de analytische en de kritische ideo
logie. In het eerste geval word! maat
schappijkritiek uitgeoefend vanuit de over
tuiging - althans in beginsel - dater een 
ideale maatschappelijke orde gedacht 
kan worden los van plaats en tijd. De 
ideolog1e, waarmee deze samenleving 
word! aangeduid, bevat - dat is althans 
de intentie - woorden met eeuwige waar
heid omtrent de gewenste maatschappe
lijke orde, waaruit volgt dat deze 
- immuun voor kritiek - in monoloog
vorm word! uitgesproken. 

Geheel anders is de kritische ideologie, 
waarbiJ maatschappiJkritiek word! be
oefend in de vorm van een historisch ge
bonden en bijgevolg van plaats en tijd 
afhankelijke beoordeling van de bestaan
de samenleving. De plannen en activitei
ten ter hervorming van het sociaal-econo
mlsch bestel zijn dan eveneens historisch 
betrekkelijk. De ideologie waarmee in 
deze situatie de gewenste samenleving 
word! aangeduid is vervat in woorden ge
sproken binnen een concrete maatschap
pij en in dialoogvorm. 

Conform dit verschil in sociale ideologie 
is een onderscheid mogelijk tussen twee 
onderscheiden geldbegrippen, zoals 
ge1ntroduceerd door Frankel 4 In het ka-
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der van de analytische ideologie is de 
geldeenheid een zelfstandige, los van de 
mens bestaande, aangelegenheid die 
funclloneert volgens immanente rationele 
wetmatigheden in nauwe verwantschap 
met een alternat1eve - bijvoorbeeld tradi
tioneel katholieke - ethiek, die een 
scherp onderscheid kent tussen goed en 
kwaad. Het een en ander leidttot 'rationali
teit in de natuur', gekenmerkt door oor
zaak/gevolgrelaties zonder du1delijk men
selijk initiatief. De zorg voor het geld is 
hierbij gebaseerd op het naleven van 
voorschriften als gegeven normen voor 
menseiiJk handelen, die strikt ra!loneel toe
pasbaar zijn. Wat betreft de naleving gaat 
het om het afleggen van rekenschap, als 
toetsing van een geheel zelfstand1g ge
drag aan een gegeven norm, stnkt ratio
nee! en los van plaats en tijd. 

In het kader van de kritische ideologie is 
de geldeenheid een van de mens afhan
kelijke aangelegenheid, die functioneert 
volgens van ons afkomstige rationele wet
matigheden, die wij zeit formuleren in nau
we verwantschap met de keuze-ethiek, 
met een onderscheid tussen goed en 
kwaad, maar waarbij 'het goede' diverse 
mogelijkheden kent. Het een en ander 
leidt tot 'rationaliteit in de cultuur', geken
merkt door oorzaak/gevolgrelaties met 
een duidelijk menselijk initiatief. De zorg 
voor het geld is hierbiJ gebaseerd op het 
naleven van ged ragsregels als norm en 
voor menseliJk handelen, die wiJ zeit for
muleren. Wat betreft de naleving gaat het 
om het afleggen van verantwoording als 
beantwoording van de vraag door de ont
vanger van vertrouwen hoe door hem een 
toevertrouwde belangenbehartiging is ge
realiseerd. De analytische ideologie kent 
twee varianten; de religieuze en de profa
ne. In het eerste geval komt maatschappiJ
ordening tot stand door een zich gehoor
zaam gedragen naar de wil van een 'ho
gere mach!'. De tradltionele katholieke 

4 Herbert S Frankel Money Two Philosophies The Con
flict of Trust and Authonty Oxford 1977 
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maatschappijleer heeft duidelijk deze 
strekking. In de tweede situatie ordenen 
wij de samenleving conform eigen over
wegingen en intenties. Een voorbeeld 
hiervan is de marxistische-leninistische 
maatschappijleer. 

Smith, Aristoteles en Marx 
Het lijkt alsof de liberale maatschappij, 
zoals die door Adam Smith is beschreven 
als de verwerkelijktng van een profane 
analytische ideologie moet worden aan
gemerkt in die zin, dat de hypothetische 
nihilistische situatie wordt beeindigd door 
de schepping van een geordend indivi
dualisme. Tot op zekere hoogte is dat het 
geval. 'In de wilde samenleving', aldus 
Van Leeuwen, 'geldt aileen het naakte 
bestaansrecht, gehandhaafd door de wet 
van de vergelding. Daarop volgt de perio
de van de geordende samenleving, waar
in het eigendomsrecht centraal staat. Ten
slotte doet de burgerlijke samenleving 
haar intrede in de geschiedents, geken
merkt door het geldelijk contract' (biz. 
1 03). In beginsel moet het ongeordend 
individualisme in zijn geheel worden 
beeindigd, want zolang resten hiervan be
staan kan de beoogde en gerealiseerde 
liberale maatschappelijke orde ongedaan 
worden gemaakt. Daarbij acht de liberale 
ideologie niettemin slechts een beperkte 
kanalisering van het vrijheidsgebruik 
noodzakelijk. Weliswaar bevindt die ideo
logie zich hiermee in een netelig conflict 
tussen vrijheid en zekerheid. Maar zij is 
daarover niet ongerust, omdat het indivi
duele gedrag zonder uitgebreide regule
ring toch wei in overeenstemming zal zijn 
met de gewenste maatschappelijke orde. 
Daarom is 'fair play', in die zin dat liberale 
beginselen nauwgezet in acht worden ge
nomen, de grondwet van de burgerlijke 
samenleving. Op dit punt laat Smith zijn 
gedachtengang aansluiten op de natuurlij
ke deugdenleer. 

Van Leeuwen wijdt vele bladzijden aan 
de samenhang tussen Smith's moraalfilo
sofie en economische theorie. Bij de inter-
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pretatie van de vier kardinale deugden 
volgt Smith de 'natuurlijke rechtsgeleerd
heid' volgens welke de voorzichtigheid, 
de sterkte en de matigheid algemene be
ginselen voor goed handelen zijn, terwijl 
de rechtvaardigheid heel concreet toe
pasbare normen geeft. Oat past geheel in 
de liberale samenleving, die immers 
steunt op een precieze naleving van con
tractuele overeenkomsten. Hierbij speelt 
het geld als zelfstandig ruilmiddel een be
langrijke rol. Een nauwkeurige naleving 
van geldelijke verplichtingen is een recht
vaardigheidsvoorschrift waaraan met gro
te precisie moet worden voldaan. 

Van Leeuwen vergelijkt deze gedach
tengang met de opvattingen van Aristote
les, volgens welke een scherp onder
scheid moet worden gemaakt tussen de 
polis en de familie. De polis was de politie
ke gemeenschap van vrije burgers waarin 
de mens zich werkelijk ontplooide door 
beoefening van de deugden. De familie 
was het economische samenlevingsver
band, waarin ook slaven parttcipeerden. 
In beginsel was het mogelijk om de gren
zen van de autarktische familie te over
schrijden door ruilverkeer en geldgebruik, 
maar Aristoteles wees dat als onjuist af. 
Met betrekking tot de aard van het geld 
loopt de gedachtengang van Aristoteles 
parallel met die van Smith. Geld is als 
praktisch ruilmiddel een middel - zoals 
volgens Aristoteles met elke deugd het 
geval is - en dient z6 te worden gebruikt 
dat steeds gelijke waarden worden ge
ruild. Geldcreatie betekent echter dat er 
geen grens is voor rijkdom en bezit. Oat 
leidt tot een omkering van waarden 'waar
door het laagste in de natuurlijke rang
orde, de uiterlijke goederen, zich hult in de 
koningsmantel van het absolute volmaak
te doe I' (biz. 281 ). 

Hierop heeft Marx voortgebouwd in zijn 
'Pariser Manuskripte', hoewel Van Leeu
wen deze niet citeert. Volgens Marx is het 
geld de grote ontregelaar die alles op zijn 
kop zet 'lch bin hasslich, aber ich kann 
mir die sch6nste Frau kaufen. Also bin ich 
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In een klassiek liberaal 
stelsel is het geld een 
autonome kracht. 

nicht hasslich, denn die Wirkung der Has
slichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist 
durch das Geld vernichtet'. s 

Geld binnen een klassiek liberaal stelsel 
is een autonome kracht, zoals een wervel
wind, die alles kan veranderen en in zijn 
tegendeel omkeren. In deze samenleving 
biedt het geld geen, maar is macht waar
aan de mens willoos moet gehoorzamen. 
Het geld behoort tot de onderbouw van 
het sociaal-economische bestel, welke be
palend is voor het menselijke doen en 
Iaten in de bovenbouw. Zodra binnen de 
klassiek-liberale maatschappij de produk
tie wordt gericht op afzet binnen de markt 
gaat het niet Ianger om de creatie van 
gebruikswaarden en een optimale con
sumptieve behoeftenbevrediging. Het 
doel is nog slechts voortbrenging van goe
deren ter verkoop voor geldelijk gewin 
' .. jedes Produkt is ein Kader, womit man 
das Wesen des Anderen, sein Geld, an 
sich will Iocken .. . 'lmpliciet is hiermee een 
voor de klassiek-liberale maatschappij al
les beheersend voorschrift geformuleerd. 
Niemand kan het iemand kwalijk nemen 
dat h1j dit volgt, want het wordt een ieder 
door het geld opgelegd. De geldhoeveel
heid moet steeds toenemen en doet dat 
ook - zoals een sneeuwbal tot een glets
jer groeit - opdat de macht van het geld 
en zijn bezitter al maar groter wordt. 

Op twee punten heeft - aldus Van 
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Leeuwen - Marx de gedachtengang van 
Anstoteles uitgebreid. Weliswaar consta
teerde Aristoteles ruilgelijkwaardigheld in 
d1e zin dat bij geldgebruik steeds gelijke 
waarden dienen te worden geruild, 'maar 
het instituut van de slavernij verhinderde 
hem' - anders dan Marx - 'deze als ruil 
van arbe1dsprodukten te herkennen'. Ten 
tweede 'bleef Aristoteles steken in een 
haarscherpe diagnose van de onbeperkte 
geldcreatie, zonder de oorzaak daarvan te 
vinden in de exploitatie van arbeidskracht 
via ongeiiJkwaardige rull' (biz. 297). Marx 
heeft deze oorzaak opgespoord. Vanaf d1t 
punt wordt 1n de studie van Van Leeuwen 
de gedachtengang van Smith met een 
marxistlsche maatstaf gewikt en gewo
gen. 

Liberale ideologie 
De klass1ek-liberale gedachtengang, 
waarop de 'Wealth of Nations' van Adam 
Smith steunt, voorziet in de vorming van 
een geordend individual1sme, waarin 
mensen met een beschermde privaat
elgendom vooral op contractuele basis 
naast elkaar Ieven. De burgerlijke maat
schappij heeft dezelfde grondslagen als 
de klassieke polis, in die zin, dat zij vrijhe1d 
kent en deelname van een ieder aan het 
bestuur 'Terwijl de Griekse burger eerst in 
en door de polis mens is, IS de moderne 
burger politiek gerechtigd krachtens ZIJn 
menselijke geboorte' (biz. 303). 

Weliswaar is er politlek gezien gelijk
heid. maar 1n Ieite 'wordt b1nnen de struc
tuur van de onderneming de antieke 
meester-slaaf-relatle gecontlnueerd in de 
bez1tsverhouding' (biz. 309). Oat heeft ver
strekkende consequenties. T erwijl Ansto
teles een onbeperkte geldcreatie afwees, 
wordt deze 1n de burgerlijke maatschapp1j 
aanvaard. Deze creatie veronderstelt 'het 
ontstaan van meerwaarde' en deze 'kan 
onmogelijk verklaard worden uit het ruil
proces'. Er van uitgaande dat een waarde 

5 Karl Marx. Texte zur Methode und Prax1s 11·. Panser 
Manusknpte (Re1nbek 1968) 103107 
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kan worden omschreven als de etgen
schap van een obJect - materieel of tm
materieel - om in een behoefte te voor
zten. gaat Van Leeuwen hiermee voorbtJ 
aan een essent1eel kenmerk van de ruil en 
het geld, dat reeds door Simmel 1s gesig
naleerd. Door ruil worden goederen beter 
geschtkt voor de behoeftenbevredtging 
dan voorheen; bijgevolg is deze zelfstan
dtg waardevormend Door vergelijkende 
waardeberekening ontstaat een geheel 
van waardeverhoudmgen 1n maatschap
peltJk verband. Het geld is de uitdrukkmg 
van deze waardeverhoudingen: 'Der 
Geldpreis einer Ware bedeutet das Mass 
der Tauschbarkeit, das zw1schen ihr und 
der Gesamtheit der ubngen Ware be
steht'G Deze gedachtengang gaat 1n de 
nchting van een geldeenhetd als een van 
de mens afhankelijke aangelegenheid 1n 

het kader van de kritische ideologie, welke 
door Sm1th noch door Marx werd gevolgd. 

Van Leeuwen signaleert terecht bij 
Sm1th de geldeenheid als een van de 
mens onafhankelijke aangelegenheid val
gens een analytische ideolog1e. De 'eco
nomtsche despolte' - zo luidt de marxts
ttsch getinte gedachtengang - ·van de 
ondernemingsgewiJze produktie Ievert de 
materiele basis van de geldcrealie . 
Bmnen de onderneming wordt de meer
waarde geproduceerd, dte de bron is van 
de in beginsel onbeperkte accumulatie 
van het kapitaal' (biz. 318). Door produk
tiespectalisatie op basis van kapitaalvor
ming ontstaat enerzijds een grote capaci
teit om levensmiddelen te produceren, ter
WIJI de consumpt1eve mogelijkheden voor 
de produkliemiddelenetgenaar beperkt 
ziJn. De overtollige produkten worden ver
kocht voor edele metal en en andere; deze 
ZIJn volgens de liberale ideologte van natu
re mooi en schaars. Oat is in het bijzonder 
met het goud het geval en daarom is dit 
edele metaal btJ uitstek geschikt voor de 
uitoefening van de geldfuncties. Dit wordt 
1n Ieite gelov1g aanvaard en daarom komt 
hier de klassiek-liberale gedachtengang 
als een religieuze analytische ideologie 
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naar voren; 'de burgerltjke religie is de 
geldcreatie' (biz. 323). 

Ott punt leent zich voor nadere uitwer
king, welke Van Leeuwen niet biedt. Het 
gaat erom dat 1n de ltberale gedachten
gang de gouden standaard als gegeven 
door een 'hogere macht' de hoeksteen 
vormt van een analytische maatschappij
lnrichting. Het goud heeft voor klassiek 
ltberalen een beg1nselvaste betekenis 
zoals in de Babylonische en Egyptische 
oudheid 'Oas feuerige Gold geh6rt die 
Sonne; dem Sonnengott'. Volgens oude 
Egyptische opvatting is het goud 'het 
evenbeeld van de zon', dte als god werd 
beschouwd; het werd gez1en als onafhan
kelijk en tijdloos. Die gedachte werd ook 
aanvaard in de alchemie met de idee dat 
het tijdeltjke en vergankeltjke lood in 
'eeuwig' goud kon worden veranderd. 

Het goud kreeg daarmee een goddelijk 
en bijgevolg tijdloos karakter. In zekere zin 
vinden WiJ deze idee terug 1n de liberale 
analytische gedachte met betrekking tot 
het geld, vermits volgens deze het goud 
tijdloos de geldfuncties kan uitoefenen. 
Daarmee heeft de ltberale sociale ideolo
gie 1ets religieus. Het glinsterend edele 
metaal heeft, vooral door ztjn mooie kleur 
en constante glans, op basis van een strikt 
indtviduele waardering - dat is de ge
dachte - autonoom een constante hoge 
waarde voor een ieder. Een monetair be
stel op goudbas1s bood de mogeltJkheid 
het geld op te vatten als een strikt tndivi
dueel bezit zonder enige noodzaak tot 
verantwoording van de geldwaarde met 
een beroep op maatschappeltJk vertrou
wen of de staatsmacht. Oat paste geheel 
1n de liberale religieus analyttsche ideolo
gte 

Dualisme bij Smith 
De liberale gedachtengang biedt een on
juist beeld van de schaarste, die typerend 
is voor edele metalen en edelstenen. In 
werkelijkheid ontstaat, aldus Van Leeu-

6 Georg Srrnrnel Phrlosophre des Geldes (Berlrn 1958) 87 
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wen, deze schaarste omdat met een aan
bod van overvloedlg geproduceerde le
vensmtddelen edele metalen en edelste
nen worden gevraagd. De machthebber 
wenst deze op een wijze, d1e doet denken 
aan de Midas-legende, bevestiging van 
ZIJn positie. De onju1stheid van de liberale 
gedachtengang wordt nu duidelijk 'De 
schaarse schoonheid van edele metalen 
en edelstenen IS de keerzijde van de over
vloed aan voedsel' (biz. 425). Het is op
merkeiiJk dat Adam Sm1th hieraan - getui
ge zijn arbeidswaardeleer - niet geheel 
voorbiJ is gegaan. 

Vanaf dit punt signaleert Van Leeuwen 
een opmerkelijke tegenstelling in de 
'Wealth of Nations'. Enerzijds IS Smith een 
beginselvast liberaal ideolog1sch denker. 
Ter oplossing van de nihilistische situat1e 
aanvaardt hiJ de schepping van een geor
dend individual1sme. De maatschappiJor
dening, die hierbij plaatsvindt, steunt op 
de gedachte dat 'every indtvidual is the 
best judge of his own interest'. Dit 'utility 
principle' 1s het allesbeheersende uit
gangspunt voor maatschappiJOrdening. 

'Private vice makes public benefit' als 
individuele machtsposit1es in de vorm van 
monopolies achterwege blijven. Beteke
nisvol hierbiJ ziJn de opvatt1ngen omtrent 
de taak van de staat en de strekking van 
het contract De staat moet zorgen voor 
bescherming van de persoon en zijn bezit, 
alsmede voor een deugdelijk verblntenis
senrecht, in die z1n, dat hetgeen dat is 
afgesproken wordt nagekomen. De ge
dachte hierbiJ is dat een ieder voor z1chzelf 
dient te zorgen. Voorzover daarb1j contac
ten met anderen worden gelegd ge
schiedt dat uit eigen belang en op basis 
van individuele overwegingen. Het con
tract is dan een losse afspraak, waarin de 
mens zijn individueel vrije wil gestalte 
geeft. HierbiJ wordt de invloed van het 
contract beperkt tot de contractanten. Op 
deze wijze wll de liberale ideologie met 
een geordend individualisme een kader 
scheppen voor het Ieven van mensen 
naast elkaar. In deze samenleving met 
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prive-bezit van produkt1emiddelen vindt 
ruil van goederen plaats met geldgebruik. 
DaarbiJ zijn loon, winst en grondrente 
- conform datgene wat Van Leeuwen de 
trin1taristische formule noemt - de bron
nen van zowel de ruilwaarde als het inko
men. Zij is tr1nitarisch omdat drie produk
tiefactoren de oorzaken zijn van de ruil
waarde. De bezitters van kapitaal en na
tuurlijke goederen combineren deze pro
duktiemlddelen op contractuele basis met 
arbe1d, waardoor 1n het proces van voort
brenging en handel de ruilwaarde wordt 
gevormd, waaruit de inkomens worden 
betaald. H1erbij IS arbeid 'gewoon een 
ding, zoals andere dingen' (biz. 515). 

B1nnen dit maatschappeiiJke systeem 
zal een tendens ontstaan in de richting van 
een onbeheerste geldcreatie. D1t thema 
had nadere uitwerking verdient. DaarbiJ 
gaat het erom dat de liberale maatschap
PIJ de gouden standaard 1mpliceert, welke 
weliswaar volgens voorschr1ft een str1kte 
handhaving van het dekk1ngspercentage 
vereist, maar waaraan - zo leert de erva
ring in het interbellum - niet kon worden 
voldaan. De restaurat1e van het vroegere 
monetaire bestel na de Eerste Wereldoor
log m 'Churchillian grandeur' was geen 
goede zaak. Ezra Pound klaagde terecht 
over 'the putrid gold standard as was 
about 1925'. 7 

Van Leeuwen gaat hieraan voorbij want 
hiJ wil strikt het betoog van de 'Wealth of 
Nations' volgen. DaarbiJ s1gnaleert hij dat 
volgens Smith anderzijds de waarde van 
de goederen wordt bepaald door de ar
beid dieter voortbrenging IS aangewend. 
Als dlt thema ter sprake komt wordt de 
ordening van de maatschappelijke ver
houdingen door de schepping van een 
geordend individualisme terz1jde gesteld. 
De gedachtengang knjgt een geheel an
der karakter dan voorafgaand. De mens 1s 
opeens hypothellsch een plaats- en tijd
loos wezen; hij leeft in de oertijd zonder 

7 E Pound The Cantos of Ezra Pound (London 1954) 
Car1tos LXXIV. 452 
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klok of wekker. In deze s1tuatie kan fanta
sierijk op een idyllisch-marxistische wijze 
'de oorspronkelijke maatschappij' worden 
beschreven 'waarin de produkten van ar
betd geruild worden door onafhankelijke 
producenten naar de maat van de beste
de arbeid' (biz. 527). De vraag is nu of 
deze samenleving ooit heeft bestaan. 
Enerzijds is er aanleiding te vermoeden 
dat Smith inderdaad in die richting dacht 
want de oorspronkelijke maatschappij is 
'voorgoed verleden tijd' en was dus een
maal realiteit. Maar van de andere kant 
kan ziJ als zuiver hypothetisch worden be
schouwd, want 'haar waarheid wordt vei
lig en ongeschonden bewaard in het Para
dijs, dat door de Zondeval voor ons ontoe
gankelijk is geworden' (biz. 529). 

Van Leeuwen volgt de eerste weg Het 
gaat hem om 'de naieve overschakeling 
van primitieve maatschapp1j (welke voor
afgaat aan kapitaalaccumulatie en verkrij
gtng van grondbezit) naar de burgerlijke 
maatschappij (inclusief de arbeidsloonver
houding), welke kapitaal en particulier 
grondbezit juist vooronderstelt'. 

Kapitaalvorming 
Er is - zo interpreteert Van Leeuwen de 
'Wealth of Nations' - een overgang, ge
kenmerkt door een maatschappelijk schis
ma - een scheidtng van werkgevers en 
werknemers - en een kapitaalaccumula
tie ten behoeve van particulieren. In het 
kader van deze tweeledige overgang stel
len de bezitters van kapitaalgoederen de 
arbeidende groep te werk. 

Kapitaalvorming vindt plaats door 
spaarzaamheid, in die zin dat meer wordt 
geproduceerd en geconsumeerd. De 
vraag rijst wie dit consumptieoffer brengt. 
Hierop zijn twee onderscheiden ant
woorden mogelijk. Volgens de unitaristi
sche formule brengt de arbeid meerwaar
de voort, maar ontvangt deze niet, zodat 
kapitaalvorming en -accumulatie plaats
vinden dank zij besparingen van werkne
mers. Zij kriJQen slechts een loon ter groot
te van de arbeidswaarde minus de winst 
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oftewel ongeveer voldoende voor levens
onderhoud. Hiertegenover staat de trintta
ristische gedachtengang, waarin uitdruk
king wordt gegeven aan de 'eigenlijke 
bedoeling van Smith' (biz. 555). Volgens 
deze zijn kapitaalvorming en -accumulatie 
mogelijk door besparingen van werkge
vers, want de winst wordt ge1nvesteerd, is 
een extra onderdeel van de prijs 'welke 
aan het bestanddeel "arbeidswaarde" 
zou zijn toegevoegd' (biz. 629). Deze trini
taristische gedachtengang - waarbiJ 
loon, winst en grondrente de bronnen van 
de ruilwaarde vormen, nadat de arbeids
waardeleer niet meer van toepassing is -
wordt 'geprojecteerd in de oertoestand'. 
TerWtJI enerzijds volgens de 'Wealth of 
Nations' in de oertijd de unitaristische ge
dachtengang met de arbeidswaardeleer 
zonder reserves geldig was, wordt dit met 
de projectie van de trinitaristische idee 
terug in de tijd discreet vergeten. 

De strekking hiervan is duidelijk. Waar 
het gaat om een ordening van maatschap
pelijke verhoud1ngen ter overwinning van 
de nihilistische situatie kiest Smith als over
tuigd liberaal voor de trinitaristische formu
le. Deze keuze biedt een perspectief in de 
richting van een geordend individualisme 
met het kapitaal als 'de levenskern van de 
burgerltjke maatschappij' (biz. 649). Deze 
standpuntbepaling bevat een duidelijke 
voorkeur - op basis van een analytisch
tdeologische gedachtengang - voor een 
liberale maatschappij met een strikt indivi
dueel eigendomsrecht en een grote mate 
van contractvrijheid. In deze maatschappij 
circuleert een geldeenheid als een van de 
mens onafhankelijke aangelegenheid, d1e 
per saldo een stukje edel metaal is. De 
monetaire autoriteiten hebben als strikte 
taak een voorgeschreven dekkingsper
centage als voorschrift veilig te stellen. 
Hierbij moet Smith afscheid nemen van de 
unitaristische formule en de arbeidswaar
deleer. Oat geschiedt in de 'Wealth of 
Nations' met een 'mythologie van het kapi
taal' (biz. 738), die tot stand komt in drie 
stadia. Aanvankelijk geldt de arbeidswaar-
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deleer en vindt een alzijdig ruilproces 
plaats. Dan wordt via voorraadvorming 
van eindprodukten reeds gedurende een 
korte tijd arbeid geaccumuleerd. Maar de 
partners bij produktie en ruil zijn nog voile
dig gelijk. Het tweede stadium is geken
merkt door loonarbeid, die meerwaarde 
produceert. Nu wordt de arbeidende 
mens afhankelijk van de handel met een 
gelljktijdige vorming van A als loonarbei
der en B als kapitaalbezitter. HierbiJ wordt 
A uitgesloten 'van de beschikkingsmacht 
over het door hemzelf voortgebrachte 
eindprodukt' (biz. 744). Tot slot is er de 
derde fase waarin het kapitaal de produk
tieve arbeid in beweging zet. Dan neemt 
de kapitalist de rol over van de arbeidende 
mens, in die zin dat 'de kapitaalbezitter 
zich ontpopt als de Productleve Arbeider' 
(biz. 7 46) en vervolgens ontrolt zich voor 
Smith 'het zonovergoten landschap van 
de rijkdom der natien' (biz. 750). Oat moge 
voor de auteur van de 'Wealth of Nations' 
de ideale individualistische geordende sa
menleving ziJn geweest. 

Voor Van Leeuwen is het slechts de 
inferieure maatschappij waarvoor Aristote
les en Marx waarschuwden; het is die 
samenleving, waarin 'de Polis is vervan
gen door de totaliteit van het kapitaal' (biz. 
751 ). Hierin is het geld een doel op zichzelf 
geworden, hetgeen uitmondt in absurde 
liquiditeitscreatie. Voorts is de 'total1teit 
van de cultuur niets anders dan de para
siet van het kapitaal'. De evolutie van de 
warenruil, via geldinterventie tot kapitaal
accumulatie en geldrente 'welke Aristote
les vreesde als de ondergang van de Po
lis, wordt ontdekt als zelfontplooiing van 
de dynamiek der geschiedenis en antici
patie van de toekomstige universele wel
vaart' (biz. 770). Daarbij heeft het kapitaal 
'de heiligheid van de antieke tempelschat 
overgenomen' (biz. 773), hetgeen uit
mondt in een 'profane religie van het kapi
taal' (biz. 775) binnen een liberaal maat
schappelijk bestel in de vorm van een 
geordend individualisme, dat wordt be
stuurd door een onzichtbare hand. 

438 

Beperking van de 'Wealth of Nations' 
De vraag rijst of - gezien op de wijze 
waarop in werkelijkheid in de Westerse 
wereld het nihilisme is overwonnen en 
daarmee samenhangend de aard van de 
geldeenheid - de beschouwing van 
Smith n1et voor een deel buiten de werke
lljkheld staat. Anders gezegd gaat het er 
om of met de 'Wealth of Nations' - inclu
sief de w1jze waarop deze door Van Leeu
wen wordt geinterpreteerd - een juist 
beeld wordt geschetst van de maatschap
pelijke orde en de monetaire verhoudin
gen. Er is ruimte voor twijfel op dit punt. 
DaarbiJ is het andermaal nodig te overwe
gen hoe het ongeordend indlvidualisme 
wordt overwonnen. In de nihilistische si
tuatie ontbreekt de herinnering aan een 
ontmoeting. Het contact tussen mensen is 
vluchtig en voorbijgaand zonder enigerlei 
afspraak of verplichting. Wij blijven 
vreemd voor elkaar met een onheilspellen
de onzekerheid. We weten niet hoe de 
ander zich zal gedragen. De ander heeft 
diezelfde onzekerheid tegenover ons. Het 
vreemde is een bron van onrust en ge
vaar. Omdat niemand iemand kan ver
trouwen voelt geen van ons zich op zijn 
gemak. Er is in ons, aldus Blitz, een 'Sub
Jektzentrismus', waardoor wij ons be
dreigd voelen en geborgenheid zoeken.s 

De opheffing van de nihllistische situalle 
heeft tot strekking dat het beangstigende 
vreemd zijn voor elkaar tot het verleden 
gaat behoren. Oat kan door onderlinge 
belangenbehartiging op vertrouwensba
sis. Deze komt tot stand als personen zich 
daartoe presenteren met een bepaalde 
deskundigheid. Als een arts bijvoorbeeld 
zich met beroepsmatige kwaliteiten belan
genbehartlgend presenteert is dat een 
verzoek hem te vertrouwen, waarmee 
wordt bijgedragen aan de opheffing van 
de nihilistische situatie. Met dit verzoek 
wordt - op basis van te geven en te 
ontvangen vertrouwen - de vijandige 

8 Rudolf Bl1tz. 'Studien uber Angst und Schmerz. Palaonto· 
logleBandi/2(Frankfurta M 1974) 1728. 
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vreemdheid doorbroken. Oat is voor het 
menselijk samenleven van essentiele be
tekenls. WiJ kunnen met die doorbraak 'de 
ervaring opdoen, dat mensen door onder
lmge hulp zich het gemakkelijkst al wat ZIJ 
nodig hebben kunnen verschaffen en niet 
dan met vereende krachten de gevaren, 
die overal dreigen, kunnen ontwijken. '9 

D1t verwijst naar een samenleving van, 
voor en door mensen onder elkaar oftewel 
naar maatschappiJordening op bas1s van 
de krilische ideologie. Het is opmerkelijk 
dat de analytische 1deologie slechts gedu
rende een korte tijd kan bestaan. Op lan
gere termijn IS elke 1deolog1e kritisch van 
aard, vermits een enigszins afgeronde 
omschrijv1ng van de meest gewenste 
maatschappij 'voor eens en voor altijd' 
steeds weer op onoverkomeliJke moeilljk-

Op langere termijn is elke 
ideologie kritisch van aard. 

heden stuit. Elke concrete, uitgebalan
ceerde pog1ng in die richtmg schijnt te 
moeten uitmonden in een sociale utopie. 
Want van liJd tot liJd is er een onweerstaan
bare behoefte aan een 1nhoudelijke herfor
mulering van de maatschappiJkrillsche 
standpuntbepalmg. 

Oaarom is op de keper beschouwd op 
wat langere term1jn elke ideologie kritisch 
van aard. 10 Gedurende en1ge tijd kan het 
liJken alsof een analytische ideologie zoals 
de liberale realiteitswaarde heeft, maar 
daarna blijkt zij een plaats- en lijdgebon-
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den beoordeling te zijn van het vigerende 
soc1aal-economische bestel. Het IS pas
send en gewenst om vanuit dit gezlchts
punt de 'Wealth of Nations' te beoordelen. 
Zover gaat de kritiek van Van Leeuwen 
echter niet. Oaarmee bliJft onder andere 
verborgen dat de 'Wealth of Nations' een 
onjuiste voorstell1ng van zaken bevat wat 
betreft de aard van het geld. Daarb1j gaat 
het niet - zoals de liberale geldtheorie wil 
doen gel oven - om een van ons onafhan
kelljke aangelegenheid, die - aldus Van 
Leeuwen - het gevaar bevat van een 
onbeperkte, maatschappelijkverstorende 
l1quiditeitscreatie De geldeenhe1d vormt 
een geintegreerd onderdeel van onze 
leefwereld. 

Zij is momenteel goeddeels een imma
terlele aangelegenheid en heeft een fidu
ciaire grondslag, hetgeen betekent dat WIJ 
het geld vandaag aanvaarden op basis 
van het vertrouwen dat het morgen op een 
vrijwel gelijke wiJze als reken-, ruil- en 
spaarmiddel zal functioneren. 

Geldgebruik op deze bas1s is mogeliJk 
uitgaande van prijzen in het recente verle
den. De goederen in onze gemengde 
volkshuishouding hebben, aldan n1et met 
en1ge modificat1e, vandaag een waarde in 
geld op basis van priJzen, die gisteren 
golden. Daarom kan het geld, zoals WIJ dat 
kennen, zijn funct1es slechts uitoefenen 
binnen een bepaald maatschappeliJk ver
band en dank zij een veelomvattend mo
netair geheugen. Oat is geenszins een 
n1euwe aangelegenheid. Er IS van ouds
her sprake van fiduc1air geld. De beteke
nis van de vermoedelijk eerste muntslag, 
d1e plaatsvond rond 700 voor Christus in 
Lydia, een oude staat in het westen van 
Klein-Az1e, 'was not that the stamp guaran
teed the material value of the stamped 
money as really equal to the nominal value 
but only that the minting authority or trea
sury would in fact accept it as if its metal 

9 Sp1noza. Eth•ca (Amsterdam 1976) 233 
10 C J RIJnvos L1berai1Sme en soc1aal-economlsche ver· 

houd1ngen' Chnsten-DemocratJsche Verkenmngen 12 
(1982) 593 
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content corresponded to its nominal value 
- even if, as was most likely, it did not'. 11 

Dit is scherp verwoord door Kaulla: 'Die 
gestempelten Zah!ungsmittel waren dam it 
juristisch etwas wesent!ich anderes ge
worden als die ungestempelten. Wah rend 
die letzteren nur genau zu ihrem Material
wert umgesetzt wurden, so wie er im Fall 
einer Nachprufung tatsach!ich anerkannt 
wurde, wurde den gestempe!ten Munze 
von Rechts wegen ein anderer als der 
nachweisbare Materia/wert beigelegt, 
wenn auch nicht uber die anerkannten 
Fehlergrenzen hinaus'. 12 

Zo IS er van oudsher sprake van vertrou
wensgeld. BiJ de regulering hiervan gaat 
het er niet zozeer om dat een bepaald 
voorschnft - zoals de gouddekkingsre
gel - wordt uitgevoerd en waarover re
kenschap wordt afgelegd. Het gaat erom 
dat binnen het kader van het v1gerende 
sociaal-econom1sche bestel de geldhoe
veelheid evenwichtig wordt gereguleerd, 
waarbiJ het nodig is dat allen die een bete-
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kenisvolle invloed hebben op de omvang 
van de liquiditeitenmassa - niet aileen de 
centrale bank, maar ook de overheid, de 
vakbeweging en de werkgevers - hun 
verantwoordeiiJkheid erkennen en bereid 
nJn deze te dragen. Met een verantwoor
delijkheidsbesef in deze zin is het mogelijk 
om op een werkelijk betrouwbare wijze het 
functloneren van de geldeenhe1d in de 
loop van de tijd veilig te stellen en het door 
Aristoteles, c.q. Marx gesignaleerde geld
hoeveelheidsprobleem op te lassen. 

De stu die van Van Leeuwen gaat niet zo 
ver dat ziJ dit perspectief biedt, hoewel het 
kritisch ideologisch den ken binnen de hul
dige maatschappiJ wei aanwezig is. 

11 S Herbert Frankel. Money and L1berty (Wash.ngton DC 
1980) 16 

12 Rudolf Kaulla Rechtsstaat und Wahrung (Stuttgart una 
Koln 1949) 24 
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