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Liberalisme en sociaal-economische 
verhoudingen 

De klassiek-liberale roep naar vrijheid als individuele ongebondenheid vond vooral 
aan de vooravond van de Franse revolutie vee! weerklank in de westerse wereld. 
Zij verwierf dan ook een grote invloed en betekenis. De klassiek-liberale vrijheids
idee werd de basis van een sociale ideologie - het centrale waardencomplex ter 
inrichting van de maatschappij - met analytische trekken, in die zin dat zij preten
deerde vrij concreet te kunnen aangeven hoe de samenleving bij voorkeur geordend 
dient te zijn. 

Vrijheid als individuele ongebondenheid 
- zo vie! links en rechts te beluisteren -
biedt de mogelijkheid voor de creatie van 
een zo goed mogelijke samenleving. Want 
de maatschappij zal dan optimale kansen 
bieden voor individuele ontplooiing en 
daar gaat het toch eigenlijk om. Deze idee 
schoot wortel als historisch begrijpelijke 
reactie op politieke en sociale onvrijheid. 
Daarmee verwierf het liberalisme histo
rische betekenis bij de verwerkelijking van 
de politieke democratie. Het oefende ook 
een beslissende invloed uit op de sociaal
economische gang van zaken, waarover 
echter niet onverdeeld positief kan wor
den geoordeeld. Hoewel reeds dikwijls 
naar voren is gebracht dat de liberale ge
dachtengang niet perse tot een principiele 
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voorkeur voor een bepaald type maat
schappij leidt, ging met name de econo
mische wetenschap- voorzover die wor
telde in klassiek-liberale opvattingen
toch wei voor een goed deel in die rich
ting. Een liberale markteconomie, zo 
luidde immers de opvatting van de fysio
craten, de klassieken en de neoklassieken, 
biedt de beste garantie voor een evenwich
tig verlopend economisch proces, in die 
zin dat de economische subjecten - met 
name de producenten en de consumen
ten- vanaf een bepaald moment geen ver
anderingen meer zullen aanbrengen in hun 
beslissingen. Bijgevolg verloopt na het 
evenwichtsbereik het economisch proces 
langs gebaande wegen, zoals het trein
verkeer volgens het spoorboekje. Het gaat 
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er om of zo'n evenwichtssituatie inder
daad zal worden bereikt en of zij na reali
sering aanvaardbaar is. De neoklassieken, 
waartoe wij de aandacht nu even beper
ken, beantwoordden beide vragen positief. 

Liberale markteconomie als ideaal 
De neoklassieken - toonaangevend bij bet 
economisch denken vanaf ± 1870 tot in 
de dertiger jaren- concentreerden de aan
dacht op de prijs-, de loon- en de intrest
vorming. Hun uitgangspunt was dat elk 
binnen bet produktieproces voortgebraci1t 
goed, normaliter een bepaald nut heeft. 
Bijgevolg wordt er in bet ruilverkeer ook 
steeds een zekere prijs voor betaald. Be
houdens uitzonderingen, die de regel be
vestigen, kan elk produkt voor een zeker 
geldbedrag van de hand worden gedaan. 
Of bet nu aardappelen, schoenen, bad
pakken dan wel meubelen betreft, de goe
deren zijn verkoopbaar. Daarom zal er 
nooit een algemene structurele overpro
duktie ontstaan. Als de maatschappij zo 
is ingericht, dat bet prijsmechanisme doel
matig kan functioneren, komen de goede
ren op een juiste wijze voor de consumen
ten ter beschikking. Per saldo gaat bet 
dus om een soepel functionerende afzet
markt. Als bet in beginsel inderdaad mo
gelijk is om elk produkt tegen een bepaal
de prijs te verkopen, kan elke produktie
factor een positieve beloning ontvangen 
en we] conform de bijdrage aan de voort
brenging. Het een en ander betekent dat 
de arbeid steeds rendabel kan worden in
geschakeld, mits er maatschappelijk ruim
te is voor een doelmatig werkend loonme
chanisme, oftewel voor een soepel wer
kende arbeidsmarkt. Dan zal er tevens een 
tendens zijn naar 'full employment'. Voor 
de produktiefactor kapitaal, omschreven 
als geldmiddelen die niet consumptief 
worden aangewend en in bet bijzonder 
dienen ter financiering van de omweg
produktie, geldt in beginsel - zo gaat de 
neoklassieke gedachtengang voort- het
zelfde. De opbrengsten van de omwegpro-
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duktie maken het mogclijk het kapitaal 
door intrestbetaling te belonen. De onder
nemers zullen, gelet op de relatief goede 
voortbrcngingsperspectieven, bereid zijn 
een rente over het kapitaal dut zij ter aan · 
koop van produktiemidelen nodig heb
ben, te vergoeden. 
En de spaarder is bereid, afhankelijk van 
het renteniveau, het benodigde bedrag ter 
beschikking te stellen. Deze gedachten
gang impliceert dat besparingen steeds 
zullen worden aangewend ter financierin::; 
van investeringen. Bijgevo1g zullen, bij het 
bestaan van een doelmatig werkend in
trestmechanismc, beide aan elkaar gelijk 
zijn. Zo concluderen de neoklassieken tot 
een inherente beweging naar economisch 
evenwicht binnen een liberate markteco
nomie met een soepel werkende afzet-, 
arbeids- en kapitaalmarkt. Dit evenwicht 
is gekenmerkt door een gelijkheid van be
sparingen en investeringen en bevat een 
ten dens naar 'full employment'. Als wij 
maar zorgen voor een liberale markteco
nomie- zo wordt de neoklassieke gedach
tengang afgerond- is economisch even
wicht realiseerbaar en lijkt het geenszins 
nodig om daarin verandering te brengen. 
Immers, aan alle wensen van de economi
sche subjecten wordt zo goed mogelijk 
voldaan. Zo werd de liberale marktecono
mie gepresentccrd als het enig goede 
sociaal-economische hestel. 

Maatschappijkritiek 
Het voorgaande heeft tot strekking dat 
binnen de economische wctenschappen 
bet klassieke liberalisme werd gepresen
teerd in de vorm van een analytische ideo
logic. Het is nu gewenst om - sprekende 
over de sociale ideologic als het centrale 
waardencomplex ter inrichting van de 
maatschappij- een onderscheid te maken. 
Daarbij gaat het om de analytische, versus 
de kritische ideologic. ln beide gevallen 
is er sprake van maatschappijkritiek; die 
wordt echter beoefend op geheel verschil
lende wijzen. In het kader van de analyti-
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sche ideologic vindt de kritiek plaats van
uit de overtuiging- althans in beginsel
dat er een ideale-maatschappelijke-orde
in-gedachten is, los van plaats en tijd. De 
ideologic, waarmee deze samenleving 
wordt aangeduid, bcvat dan - dat is al
thans de intentie- woorden met eeuwige 
waarheid omtrent de gewenste maatschap
pelijke orde, waaruit volgt dat deze - im
muum voor kritiek - in monoloogvorm 
worden uitgesproken. 
De kritische ideologic is anders van aard. 
Zij is een historisch gebonden en bijgevolg 
van plaats en tijd afhankelijke beoordeling 
van de vigerende maatschappij. De ideo
logic waarmee in deze situatie de meest 
gewenste samenleving wordt aangeduid, 
is vervat in woorden, gesproken binnen 
een concreet sociaal-economisch bestel en 
in dialoogvorm. Bij wijze van vuistregel 
kan het onderscheid tussen de analytische 
en de kritische ideologic dan ook worden 
aangeduid als het verschil tussen de mono
loog en de dialoog. Het is opmerkelijk 
dat de analytische ideologic slechts gedu
rende ecn korte periode kan bestaan. Op 
langere termijn is elke ideologic kritisch 
van aard, vermits ccn enigszins afgeronde 
omschrijving van de meeste gewenste 
maatschappij 'voor eens en voor altijd' 
steeds weer op onoverkomelijke moeilijk
heden stuit. 

Elke concrete, uitgebalanceerde paging in 
die richting schijnt te moeten uitmonden 
in een sociale utopie. Want van tijd tot tijd 
is er een onweerstaanbare behoefte aan 
een inhoudelijke herformulering van de 
maatschappijkritische standpuntbepaling. 
Daarom is op de keper beschouwd op wat 
langere termijn elke ideologic kritisch 
van aard. Dat is zelfs voor de hand lig
gend. Want zoals de socialc ontevreden
heid van vandaag een reactie is op de 
maatschappij, die ontstond op basis van 
de ideologic, welke gistercn domineerde, 
zal de samenleving die wij nu creeren, te 
zijner tijd door de tockomstige generatie 
worden gewikt en gewogen. 
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Dit reflectieve karakter van de maatschap
pijkritiek als verschijnsel geldt, ter ver
duidelijking, heel sterk voor de tegenvoe
ter van het liberalisme bij uitstek. Het 
marxisme is vooral aanvankelijk duidelijk 
in de vorm van een analytische ideologic 
gestoken, waar het met de verwerping van 
het liberaal-kapitalistische stelsel de histo
risch gedetermineerde komst van de com
munistische heilstaat voorspelt. Het analy
tische karakter van de maatschappijkri
tiek is op langere termijn echter maar 
moeilijk te handhaven. Want een stap in 
de richting van de ideaal geachte maat
schappij verandert de kapitalistische wer
kelijkheid en daarmee de blik naar de 
heilstaat. De gang van zaken in Oost
Europa, waar het roodgerande Utopia 
telkens weer met de gezichtseinder op
schuift en tegelijkertijd verbleekt als ideaal 
- men bevindt zich immers meer dan zes
tig jaar na de Sovjetrussische revolutie 
neg steeds in de socialistische tussenfase -
is hiervoor illustratief. De lotgevallen van 
het liberalisme zijn soortgelijk. 

Liberalisme en kritiek 
Inderdaad heeft per saldo slechts de kri
tische ideologic realiteitswaarde; dat leert 
ook de geschiedenis van het liberalisme. 
Als een rode draad loopt door deze ge
schiedenis het streven om persoonlijke vrij
heid, als een onaantastbaar beginsel, te 
verwerkelijken, maar tegelijk - voorzover 
vereist en mogelijk- de inhoud van deze 
vrijheidsidee aan te passen aan verande
rende omstandigheden en opvattingen. Zo 
is het liberalisme van oudsher gekenmerkt 
door kritiek en verdediging. In de loop 
van de tijd namen de bedenkingen tweeer
lei vorm aan. Op de eerste plaats was er 
een praktische kritiek, waarbij de liberale 
ideologic inhoudelijk niet aan de orde 
kwam, maar - ondanks haar vermeende 
superioriteit - leidde de verwerkelijking 
van de liberale ideologic toch niet tot een 
samenleving die in aile opzichten de toets 
van de kritiek kon doorstaan. De pure 
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markteconomie stond weliswaar als zoda
nig niet ter discussie, maar bracht vooral 
in de negentiende eeuw de arbeidende 
groep wei op een bedenkelijke wijze in de 
verdrukking. Daar moest iets aan gedaan 
worden, hetgeen op bescheiden schaal ge
beurde, bijvoorbeeld door goedwillende 
werkgevers en een zekere medewerking 
aan de ontwikkeling van de sociale wet
geving en van het arbeidsrecht. Deze prak
tisch gerichte kritiek blijft hier verder 
buiten beschouwing. 
Ten tweede is er sprake van een princi
piele kritiek, waarbij de inhoud van het 
liberalisme als sociale ideologie - met 
name de persoonlijke vrijheid als ideaal 
in de zin van individuele ongebonden
heid - ter discussie werd gesteld. De kri
tiek kan van buitenaf komen - dan is zij 
extern van aard - oftewel van binnenuit 
en heeft dan een interne strekking. Onge
twijfeld is de scherpste externe kritiek uit
gebracht door het antagonistische marxis
me - vrijheid is geen individuele onge
bondenheid, maar ontplooiing in de arbeid 
bij gemeenschapsbezit van de produktie
middelen -, waaraan hier echter kan wor
den voorbijgegaan. Dat geldt niet voor de 
socialistische bedenkingen, die - voorzo
ver zij hier althans de aandacht trekken -
bestaan uit twee, nauw samenhangende, 
onderdelen. 
Het eerste onderdeel is in principe in
stemmend, in die zin dat het een goede 
zaak werd geacht te streven naar politieke 
democratie in de vorm van een algemeen 
actief en passief kiesrecht. In beginsel 
trokken liberalisme en socialisme op dit 
punt een lijn. Het tweede onderdeel is 
van geheel andere aard. Het bevat een 
scherpe stellingname tegen de liberale so
ciaal-economische opvattingen. Dat is 
historisch begrijpelijk. 
Het socialisme ontstond destijds uit een 
tergende ontevredenheid over de positie 
van de arbeidende groep, die binnen het 
liberaal-kapitalistische bestel ernstig werd 
bedreigd door armoede en onzekerheid. 
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De nood van velen was destijds immers zo 
groot- denkende aan de 'zwakke leden', 
de 'minne gestalten' en de 'doffe ogen', 
waarover Henriette Roland Holst 
schreef- dat een scherpe reactie niet kon 
uitblijven. 
Deze kwam van het socialisme, dat aileen 
reeds daarom blijvend een positieve waar
dering verdient. Tot dusver, zo luidde de 
socialistische kritiek, ontbreekt werkelijke 
democratie op het sociaal-economische 
vlak en dat is de liberale misser. Een cor
rectie op drie punten werd nodig geacht. 
Ten eerste- zo luidt de socialistische ge
dachtengang - is een wijziging van de 
eigendomsorde nodig, in die zin dat pro
duktiemiddelen op grate schaal zouden 
worden gesocialiseerd. Op de tweede 
plaats moest de staat, als onderdeel van de 
sociaal-economische democratisering, zor
gen voor een planmatige ordening van het 
economische proces. Ten derde werd een 
verzorging van de werknemers, als kin
deren van de kapitalistische rekening, no
dig geacht. Met een bepaalde vanzelfspre
kendheid werd daartoe een vrij groot be
roep op de overheid gedaan. 
Socialisten en liberalen geraakten met hun 
visie op het sociaal-economische bestel 
in een scherpe tegenstelling. Vrijheid in de 
zin van individuele ongebondenheid, zo
dat primair een ieder voor zichzelf moet 
zorgen, leidde tot een sterke verdediging 
van het individuele eigendomsrecht en de 
vrije contractsvorming. Volgens deze op
vatting kan een ieder zijn bezit aanwenden 
zoals hij wil, mits daarbij de belangen van 
anderen niet worden geschaad. 
Voorzover in het economisch verkeer 
contacten met anderen nodig zijn, komen 
die naar liberale opvatting tot stand op 
basis van eigenbelang en individuele over
wegingen. In deze visie is het contract 
een losse afspraak, waarmee de indivi
duele vrije wilsuiting gestalte krijgt. De 
samenleving is dan een verzameling van 
individuen, met daarboven een allesom
vattend staatsgezag. De taak van dit gezag 
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is slechts het Ieven van de individuen 
naast elkaar mogelijk te maken. Daarmee 
wordt een 'nachtwakerstaat' gecreeerd, 
met een strikt individueel eigendomsrecht 
en een verbintenissenrecht, dat een ge
trouwe nakoming garandeert van dagene, 
waartoe het individu zich verbindt. Deze 
opvatting werd werkelijkheid in de negen
tiende eeuw. Tussen het staatsgezag en het 
individu mocht er niets aan maatschappe
Iijke organen bestaan. Gedurende een vrij 
lange tijd was dat in Nederland- getuige 
onder andere het coalitieverbod, dat pas 
in 1872 werd opgeheven- het geval. Dat 
was conform de wet van Chapelier, die 
'aile soorten verenigingen of corporaties 
van burgers van een stand of een beroep' 
verbood. 

Misser 
Door de analytische strekking van het 
klassieke liberalisme was interne kritiek 
op het uitgangspunt- vrijheid als indivi
duele ongebondenheid - slechts beperkt 
mogelijk. Weliswaar wees Goeman Bor
gesius op de noodzaak de vrijheidsbele
ving te baseren op 'plichtsgevoel en liefde 
voor de gemeenschap'. Zander die grand
slag zou een klein aantal personen- 'baat
zuchtigen' - de vrijheid van velen even 
sterk kunnen beperken als een totalitaire 
staat. Hieruit vloeide voort dat de grenzen 
van de staatstaak voor het liberalisme 
nooit a priori precies zijn gegeven. Niette
min bleef de idee van de 'nachtwaker
staat' nog duidelijk tot in de dertiger jaren 
bestaan. Typerend hiervoor is een rapport 
van de Hoge Raad van Arbeid (27 mei 
1933) over een wettelijk vast te stellen 
werkweek van 40 uur ter bestrijding van 
de werkloosheid. De Raad schonk daarbij 
vee! aandacht aan het principiele liberale 
bezwaar 'of een dergelijke inbreuk op de 
persoonlijke vrijheid van de arbeider nog 
wei geoorloofd is'. De overheid zou zich 
met zo'n maatregel te intensief met het 
sociaal-economisch Ieven bezig houden. 
Zo kan concluderend worden vastgesteld 
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dat de interne kritiek zwak was, terwijl 
naar de externe bedenkingen vrijwel niet 
werd geluisterd. 
Dat gold ook voor de christelijke sociale 
leer, met een sterke voorkeur voor een 
corporatief ingerichte samenleving, met 
beroeps- en bedrijfschappen voor werkge
vers en werknemers. Het liberalisme er
kende het belang hiervan niet, het bleef 
bij zijn visie op de maatschappij als een 
samenleven naast elkaar van individuele 
burgers en dat was de grate misser. Want 
hierdoor werd het liberalisme gekenmerkt 
door een tekort aan sociaal-economische 
realiteitszin. De opvatting met betrekking 
tot het contract als een losse afspraak be
vat reeds een indicatie in die richting. In 
feite hebben contracten meestal een ver
der gelegen betekenis dan het individuele 
belang van partijen. Een bestelling in een 
restaurant betekent niet aileen dat de 
client een kop koffie ontvangt en de ober 
een bepaald geldbedrag; zij leidt ook tot 
mogelijkheden voor de koffieplantage en 
-handel. Het contract is geen losse af
spraak, maar een sociale situatie. Dat 
werd van liberale zijde niet erkend. 
De ontoereikende kijk op maatschappe
lijke verschijnselen werd met name in de 
dertiger jaren een probleem. De klassiek
liberaal getinte neoklassieke theorie kwam 
in scherpe tegenstelling met de economi
sche realiteit. Terwij deze theorie conclu
deerde tot evenwicht binnen de liberale 
markteconomie met een inherente tendens 
naar 'full employment' leed de westerse 
maatschappij onder een ongekende crisis. 
Door een tekort aan maatschappelijk 
realiteitsbesef kon het liberalisme geen 
betrouwbaar perspectief bieden ter op
lossing van de sociaal-economische pro
blemen. De zin voor de werkelijkheid 
schoot met name tekort in de kijk op het 
geldwezen, de taken van de overheid met 
betrekking tot de werkgelegenheid en de 
medezeggenschap van de werknemers. 
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Drie aangelegenheden 
De liberale kijk op het geld, de taken van 
de overheid en de werknemers-medezeg
genschap hangt samen met de individua
listische maatschappijopvattingen. Het 
economische evenwichtsbereik volgens de 
neoklassieke theorie is afhankelijk van de 
prijs- en inkomensverhoudingen. Het geld 
speelt daarbij geen beslissende rol. Het is 
slechts een gemakkelijk ruilbaar goed of 
een aanspraak daarop, dat bijdraagt tot 
een efficienter verloop van de handel. Ter 
fundering van deze gedachtengang ont
wierp Menger een deductief rationalis
tische geldleer, die veel aanhang verwierf. 
Door de ontwikkeling van het ruilverkeer 
- aldus Menger - werd het almaar moei
lijker om direct goederen tegen goederen 
te ruilen, omdat men daarvoor steeds de 
juiste man op de juiste plaats en op het 
tijdstip moet vinden. Dit leidde ertoe dat 
enkelen - de handigsten - niet Ianger 
direct het uiteindelijk gewenste goed zoch
ten. Zij waren tijdelijk tevreden met een 
goed dat gemakkelijker ruilbaar was dan 
hetgeen werd prijsgegeven. AI ruilend 
kwam men dan toch in het bezit van het 
uiteindelijk gewenste goed. 

Deze gang van zaken had tot resultaat 
dat bepaalde goederen - vooral edele me
talen - een algemene ruilkwaliteit kregen 
en zodoende geld werden. Zo ontwikkelde 
zich het geldgebruik binnen een geheel 
vrij individueel ruilverkeer en past binnen 
de neoklassieke liberale maatschappij 
principieel de metallieke, vooral de gou
den standaard. Het glinsterend edele me
taal heeft op basis van een strikt indivi
duele waardering - zo luidt de liberale ge
dachtengang - autonoom een naar ver
houding constante, hoge waarde voor een
ieder. Het monetaire beleid is er dan op 
gericht het metallieke geldstelsel in stand 
te houden, hetgeen geschiedt door het 
handhaven van een wettelijk voorgeschre
ven dekkingspercentage met betrekking 
tot de uitgegeven bankbiljetten. 
Het een en ander heeft echter slechts kans 
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van slagen als de goudprijs en het dek
kingspercentage een aanvaardbaar prijs
niveau mogelijk maken en er een vrij grote 
mate van prijsflexibiliteit bestaat. Bij de 
terugkeer naar de gouden standaard in het 
midden van de jaren twintig op basis van 
de goudprijs van 1914 was in feite aan deze 
voorwaarden niet voldaan. De restauratie 
van het vroegere monetaire bestel 'in 
Churchillian grandeur' was dan ook geen 
goede zaak. Zij legde een te grote druk 
op het prijsniveau, terwijl de vereiste prijs
en inkomensflexibiliteit niet meer bestond. 
In de jaren dertig werd - niet dank zij, 
maar ondanks het liberalisme, want dit 
had geen alternatief -de gouden standaard 
als zodanig niet Ianger aanvaard. 

Voor wat betreft de taak van de overheid 
met betrekking tot de werkgelegenheid 
hadden de klassieken een nogal rigoureu
ze opvatting. Adam Smith e.a. gaven de 
liberale markteconomie een absolute 
prioriteit in die zin dat - zoals Goedhart 
zegt- 'door de werking van het markt
automatisme een optimaal niveau van be
hoeftenbevrediging bij volledige inschake
ling van alle beschikbare krachten wordt 
verzekerd'. De overheid werd beschouwd 
als een consumptiehuishouding - een 
onproduktieve kostganger van de markt
economie - die slechts produktiemiddelen 
aan de voortbrenging onttrekt. Dat moet 
zo weinig mogelijk gebeuren: 'De beste 
begroting is de kleinste begroting'. In deze 
gedachtengang moet de overheid zorgen 
voor evenwicht bij haar inkomsten en uit
gaven; een financieringstekort is in prin
cipe onjuist. Belastingen dienen zoveel 
mogelijk ten laste van de consumptie te 
worden geheven, besparingen resp. inves
teringen moeten worden ontzien. Deze ge
dachtengang is later door de neoklassie
ken geamendeerd. Daarbij bleef echter 
de absolute prioriteit van de marktecono
mie volledig intact. Een onbelemmerd 
functioneren van de private sector - we 
zagen het reeds - zou de beste garantie 
zijn voor het bereiken van 'full employ-
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ment'. De overheid werd daarbij geen 
essentiele taak toebedacht. Deze gedach
tengang werd in de dertiger jaren volko
men onhoudbaar. Niet dank zij, maar an
dermaal ondanks het liberalisme, -want 
dit had gcen alternatief- kwam een her
orientatie op de taak van de overheid met 
betrekking tot de werkgelegenheid tot 
stand. 
Het privebezit van de produktiemiddelen 
en de contractvrijheid zonder maatschap
pelijke overlegorganen - deze aangelegen
heden zijn dus kenmerkend voor een 
liberaal bestel - leidde ertoe dat de werk
nemer in het kader van de arbeidsover
eenkomst in ondergeschiktheid ten op
zichte van de ondernemer I eigenaar zijn 
werk deed. In feite nam de kapitaalver
schaffer met een grote mate van zelfstan
digheid de beslissingen omtrent de voort
brenging. Dit is het kapitalistische systeem 
van ondernemingsgewijze produktie. De 
werknemers verkeren dan goeddeels in 
een onmondige positie, waarop met de 
groeiende maatschappelijke bewustwor
ding van de arbeidende groep, steeds ster
ker kritiek werd uitgeoefend. 

Reeds in de dertiger jaren werden met 
- onder andere - de Bedrijfsradenwet 
stappen ondernomen in de richting van de 
werknemerszeggenschap. Het een en an
der past echter niet goed in de liberale 
visie op het sociaal-economisch bestel. 
Vrijwel direct na de Tweede Wereldoor
log werd een begin gemaakt met de ver
werkelijking van de p.b.o.-gedachte. In 
protestants-christelijke huize werd deze 
verdedigd met een beroep op de 'souverei
niteit in eigen kring'; de katholieken ba
seerden zich daarbij op het subsidiariteits
beginsel en de socialisten op de functio
nele decentralisatie. De liberalen hadden, 
begrijpelijk en verklaarbaar, geen verge
lijkbaar uitgangspunt. Voor hen bleef de 
onderneming primair een exploitatie van 
een particulier vermogen. 'Het gezag in 
bedrijfs- en arbeidsverhoudingen berust 
in eerste en laatste instantie bij degene, die 
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het initiatief tot de samenwerkingsverhou
ding heeft genomen. Dat is de onderne
mer .. .', betoogde Van Esveld nog in 
1961 en voegde daaraan tee dat bijgevolg 
'geen medezeggenschap van ondergeschik
ten past, tenzij qua functie'. Niettemin 
heeft deze medezeggenschap - andermaal 
niet dank zij, maar goeddeels ondanks het 
liberalisme, een grote vlucht genomen. 

Inflexibel 
Het is opvallend dat in de liberale visie op 
mens en gemeenschap met nadruk het 
individu tegenover het maatschappelijk 
verband -i.e. de staat- wordt geplaatst. 
Deze gedragslijn noopte ertoe allerlei 
sociaal-economische verschijnselen, zoals 
het geldwezen, de zorg voor de werkgele
genbeid en de ondernemingsgewijze pro
duktie een individualistische grondslag te 
geven en voorts deze als geheel zelfstan
dige verscbijnselen -die moeten functio
neren volgens immanente rationele wet
matigheden - te bescbouwen. Het is wei 
begrijpelijk dat deze benaderingswijze 
gedurende enige tijd werd gevolgd. Dat 
was bijvoorbeeld tot op een bepaalde 
hoogte ook met de katholieke sociale leer 
bet geval. Bij het concrete antwerp van 
deze leer in de eerste helft van deze eeuw 
ging de aandacbt in bet bijzonder uit naar 
de maatschappelijke orientatie van de per
soon en de juiste inrichting van de sa
menleving. Voor wat die orientatie betreft 
kwam met nadruk naar voren dat de per
soon weliswaar individueel is; hij heeft 
tevens ecbter een sociale natuur. Bij het 
streven naar goede maatscbappelijke ver
houdingen ging het in de praktijk om de 
zorg voor voldoende brood, behoorlijke 
kleding en een redelijke buisvesting. Bij
gevolg werd overwegend aandacht be
steed aan de stoffe!ijke vormgeving van 
rechtvaardigheid en naastenliefde, alsme
de - gelet op vernieuwde produktiever
houdingen- de voordelen van een ratio
nele arbeidsverdeling. Voorts vermeed de 
katbolieke leer een voorkeur voor een na-
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drukkelijk individualistisch, alsmede 
voor een duidelijk collectivistisch inge
richte samenleving; een corporatieve sa
menleving gold als het ideaal. De sociale 
natuur van de mens en het meest gewenste 
sociaal-economische bestel werden met 
dit alles vooral beschreven vanuit het ge
zichtspunt der stoffelijke behoeftenvoor
ziening. Dat geschiedde geheel conform 
het traditionele theologische denkpatroon 
in strikt rationele, monoloogachtige be
woordingen; hierdoor kreeg de katholieke 
sociale leer analytische trekken. Daarbij 
werden - in beginsel conform de liberale 
gedachtengang - het persoonlijke en het 
sociale als alternatieven beschouwd, ter
wijl maatschappelijke verschijnselen heel 
zelfstandig volgens immanente rationele 
wet matigheden dienden te functioneren. 
Tot diep in de jaren vijftig werd de zwakte 
van dit sociaal-kritische denken door het 
analytische karakter ervan nog niet on
derkend. 

Vele katholieken leefden gelukkig met de 
traditionele opvattingen, zonder grote 
pressie om de monoloog te doorbreken. 
Dat gold echter niet voor een vernieuwen
de richting binnen de katholieke maat
schappijleer. Volgens het solidarisme, met 
het persoonlijke en het sociale als alter
natieven, zal datgene wat ik voor anderen 
doe, mij individueel verarmen. Yanuit 
personalistisch gezichtspunt, als vernieu
wende richting, wordt daarmee een te 
schraal beeld geschetst van mens en maat
schappij. Het individuele en het sociale 
zijn volgens deze repliek - waarbij dan 
liever wordt gesproken over het persoon
lijke en het sociale- geen alternatieven; 
want hoe persoonlijk ik ben, hoe socialer 
ik word. Uiteraard kan zo'n sociaal-wijs
gerige opvatting niet tot ontplooiing ko
men op basis van strak logische en mono
loogachtige beschouwingen conform de 
analytische ideologie. Want de betekenis 
van de woorden gaat nu - tegelijk en zon
der tegenstrijdigheid - twee kanten uit. 
Het personalisme is dan ook nadrukkelijk 
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gekenmerkt door een gebruik van woor
den met een analoge betekenis. Daarmee 
verloor, voorzover het personalisme werd 
aanvaard, de katholieke sociale leer voor 
een goed deel haar analytische strekking 
en werd kritisch ideologisch van aard. 
Het personalisme, met vee] waardering 
voor menselijke ontplooiing in vrijheid, 
welke op onderscheiden wijze gestalte kan 
krijgen, beklemtoont de waarde, die is ge
legen in bet scheppen van een persoon
lijke leefwereld. Daarbij zijn maatschap
pelijke verschijnselen- zoals bet geldwe
zen, de zorg voor de werkgelegenheid en 
de ondernemingsgewijze produktie - niet 
Ianger geheel zelfstandige aangelegenhe
den, die fuctioneren volgens immanente 
strak logische wetmatigheden. Dergelijke 
instituties worden op ons initiatief ge
creeerd en zijn daarvan afhankelijk. Zij 
functioneren volgens wetmatigheden, die 
wij erin leggen en waarvoor wij verant
woordelijk zijn. De maatschappijkritische 
switch van analytisch naar kritisch is in 
beginsel een goede zaak. Op langere ter
mijn heeft immers slechts de kritische 
ideologie realiteitswaarde. Het liberalisme 
slaagde er niet in om deze switch echt te 
maken en bleef bijgevolg bet geld, de 
werkgelegenheidszorg en de onderneming 
beschouwen als - ten opzichte van ons -
zeer zelfstandige verschijnselen, die val
gens immanente strikt rationele wetmatig
heden moeten functioneren. 

Tekorten 
Volgens de analytische ideologie is bet 
geld een tegenover ons zelfstandige groot
heid, die functioneren moet volgens strikt 
logische immanente wetmatigheden, verge
lijkbaar - zoals Frenkel in een diepgaande 
monetair-filosofische studie terecht op
merkt - met 'the birth of the baby which 
the parents announced by saying: 'A baby 
arrived' as if no one at all had been res
ponsible for the event'. In het kader van 
de rationele monoloog over de gewenste 
sociaal-economische orde zal bet econo-
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misch subject zijn geldbezit aanwenden op 
een bepaalde vermeend rationele wijze. 
AI het menselijke, dat afwijkt van het 
voorondersteld berekende is uit bet geld
begrip weggeebd. Deze gedachte is binnen 
het liberalisme nader uitgewerkt, hetgeen 
uitmondde in een principiele voorkeur 
voor de gouden standaard. In het Iicht van 
de monetaire evolutie van de jongste de
cennia in de richting van een zuiver 
fiduciair geldstelsel is deze uitwerking 
enigszins op de achtergrond geraakt. Het 
een en ander heeft echter niet geleid tot 
een werkelijk constructieve vernieuwing in 
liberale kring - bet monetarisme steunt 
in beginsel op bovenomschreven geldbe
grip -, vermits de switch van de analyti
sche naar de kritische ideologie achter
wege bleef. In het kader van de kritische 
ideologie en conform de sociaal-economi
sche realiteit is de geldeenheid een ge
integreerd onderdeel van onze leefwereld. 
Dat is - als tegenhanger van Mengers 
deducatief -rationalistische geldleer - de 
kern van Simmels 'Philosophie des Gel
des'. Door ruil, aldus Simmel, worden 
goederen beter geschikt voor de behoef
tenbevrediging dan voorheen. Daarom 
heeft de ruil een zelfstandige economische 
waarde. Het oorspronkelijke karakter van 
deze waarde - zij is geen eigenschap van 
het object 'an sich', maar is afhankelijk 
van menselijke waardering - blijft daarbij 
geheel intact. Echter, vanwege de verzelf
standiging kan de waarde, die met de ruil 
wordt gecreeerd, niet uitsluitend als een 
individuele aangelegenheid worden aan
gemerkt. Door het ruilverkeer ontstaat 
een geheel van waardeverhoudingen in 
maatschappelijk verband, hetgeen tot op 
zekere hoogte een zelfstandig bestaan gaat 
leiden. Het geld vormt, zonder dat daarbij 
de stoffelijke vormgeving ervan een essen
tiele rol speelt, de uitdrukking van deze 
waardeverhoudingen en is daarmee een 
gelntegreerd onderdeel van onze leefwe
reld. De geldeenheid fungeert als reken
eenheid, als ruil- en spaarmiddel - sterk 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/82 

verschillend van de liberale opvattingen -
geheel op basis van maatschappelijk ver
trouwen, oftewel op de verwachting van 
een ieder binnen onze samenleving dat zij 
morgen de drie functies praktisch even 
goed zal uitoefenen als vandaag. En wij 
hebben de verantwoordelijkheid om -
vooral met het budgettaire en monetaire 
beleid - dat vertrouwen als basis van het 
geldwezen zo goed mogelijk te handhaven. 
Zoals het liberalisme tekort schiet in de 
visie op de aard van de geldeenheid, on
derschat het de betekenis van de overheid 
met betrekking tot de zorg voor de werk
gelegenheid. De neoklassieke gedachten
gang - met een groot optimisme voor wat 
betreft de werking van bet prijs-, loon- en 
intrestmechanisme - leidde tot de con
clusie dat een onbelemmerd functioneren 
van de markteconomie, zonder enigerlei 
invloed van overheidswege, de beste ga
rantie zou zijn voor bet bereiken van 'full 
employment'. 

Andermaal zien wij bier een v66ronder
stelde scheiding en wel van de gemeen
schap als naast elkaar levende individuen 
en de overheid, die op een bepaalde wijze 
dienstbaar moet zijn. Zo heeft de overheid 
een plaats tegenover de gemeenschap, 
vergelijkbaar met een televisietoestel, dat 
uitsluitend beeld en geluid overbrengt, 
maar niet participeert in het groepsleven 
binnen de huiskamer. De overheid heeft 
een vergelijkbare concrete taak, maar niet 
als het gaat om de zorg voor de werkge
legenheid. 
Weliswaard is het reeds lang bekend dat 
de micro-fundering van het macro-even
wicht op neoklassieke wijze een broze 
zaak is. Uiteraard zijn, gelet op de gang 
van zaken in de praktijk, de liberalen dat 
in de loop van de tijd ook gaan inzien. 
Het was immers moeilijk voorbij te gaan 
aan de keynesiaanse kritiek op de gedach
tengang dat de markteconomie steeds een 
inherente tendens naar evenwicht met 
volledige werkgelegenheid bevat. 
Het is met name zo,- aldus de keynes-
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iaanse analyse- dat, waar een gemeen
schap van mensen in feite iets geheel an
ders is dan een optelsom van vooronder
steld strikt rationeel handelende indivi
duen, de vraag onvoldoende kan zijn te
genover het aanbod, hetgeen bij volledige 
werkgelegenheid ontstaat. De crisis van 
de dertiger jaren leert dat velerlei factoren 
tot zo'n situatie kunnen leiden. Dan is een 
afzetstimulerend begrotingsbeleid van 
overheidswege nodig, waarbij bepaalde 
tekorten in beginsel aanvaardbaar zijn. De 
overheid is dan niet meer een gegeven, 
strikt rationeel werkend apparaat tegen
over de maatschappij, maar een gelnte
greerd onderdeel van het menselijk sa
menleven, dat voor het verwerkelijken 
van plaats- en tijdgcbonden sociaal-econo
mische doeleinden bewust wordt inge
schakeld. De juistheid van de gedachte 
dat de overheidsfinancien, vooral in een 
bepaalde conjuncturele situatie, kunnen 
bijdragen tot het bcrciken van een aan
vaardbaar werkgelegenheidsniveau wordt 
vrijwel niet meer in twijfel getrokken. Op 
de keper beschouwd noopt het een en 
ander de liberalen tot een fundamentele 
wijziging in de kijk op de samenleving en 
het staatsgezag, waarvan echter - ander
maal door het ontbreken van een echte 
switch van de analytische naar de kritische 
ideologic - nog maar weinig is te bespeu
ren. 
In art. 8 van de VVD-beginselverklaring, 
dat is gewijd aan de 'plaats van de a_rbeid', 
komt het woord 'medezeggenschap' niet 
voor. Het bekende 'Liberaal Manifest' 
bevat wel een pleidooi voor werkoverleg 
- inspraak op de werkplek -, terwijl te
vens wordt geconstateerd dat eigendom 
reeds lang niet meer de enige basis voor 
zeggenschap is. Een eigen positieve op
vatting met betrekking tot inspraak en 
medezeggenschap b!ijft daarbij echter 
achterwege. Weliswaar is de onderneming 
niet meer uitsluitend een rendabele exploi
tatie van een particulier vermogen; zij is 
echter wei een instrument dat - althans in 
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liberale ogen - op basis van een strakke 
hierarchic met de initiatiefnemende on
dernemer aan het hoofd moet functione
ren. Vergelijkbaar met het geld, de over
heid en het televisietoestel is in deze op
tiek de onderneming een zelfstandig in
strument, dat- met slechts een functionele 
inbreng van de werknemers - volgens 
stringente rationele regels moet functione
ren. Bij deze benaderingswijze ontbreekt 
begrip voor een brok menselijke realiteit 
bij het plaatsen van werknemers in de or
ganisatie van de onderncming. Een be
mande organisatie is weliswaard een func
tioneel geheel - een samenwerkingsver
band -, maar tegelijk een geheel van per
soonsrelaties; inzoverre is de onderne
ming een gelntegreerd onderdeel van de 
leefwereld van - vooral - de medewer
kers. Door een gebrekkige ideologische 
flexibiliteit is het in liberale kring wat 
moeilijk deze gedachte te aanvaarden. 

Crisis 
De vraag rijst hoe het voorgaande moet 
worden gelnterpreteerd in het Iicht van de 
huidige sociaal-economische situatie. 
Naarmate de crisis ernstiger vormen aan
neemt, worden bepaalde kenmerken ervan 
oak duidelijker. De markteconomie- de 
bedrijvigheid en de werkgelegenheid - zit 
in de verdrukking vanwege sterk gestegen 
arbeidskosten en een loodzware collec
tieve last. De premies voor de sociale ver
zekeringen en de belastingen hebben als 
kostenfactor voor het bedrijfsleven aan
vaardbare grenzen reeds lang overschre
den. Daarmee heeft de overheid echter 
nog lang niet genoeg middelen om haar 
uit de hand gelopen uitgaven te betalen. 
Het financieringstekort is zeer groat. Het 
grate beroep van de overheid op de kapi
taalmarkt drijft de intrest omhoog, waar
door- mede gelet op de relatief omvang
ri_ike financiering met vreemd vermogen -
de rentelast sterk is gestegen. Tevens 
neemt het beroep van de overheid op de 
creatie van nieuw geld sterk toe. 
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Voorts is het opmerkelijk dat de zorgen 
van het bedrijfsleven steeds meer bij het 
bankwezen terecht korr:en en wei op 
drieerlei wijze. Ten eerste leidt de instabi
liteit van het internationale monetaire be
stel tot grote risico's op de Eurovaluta
markten. Een goed bankier zal deze risi
co's, mede door negatieve ervaringen wijs 
geworden, tot eer: minimum beperken. 
Maar een hoog ontwikkeld bankwezen 
moet nu eenmaal internationaal opereren 
en daarbij zijn onaangename ervaringen 
mogelijk. Ten tweede vormt de instabili
teit in de intrestvorming een sterk geste
gen risicofactor. Een preciese synchroni
satie van de looptijden van aangctrokken 
gelden en kredicten is uiteraard nimmer 
bereikbaar, zodat een sterke stijging van 
de korte rente- als Je gemiddelde looptijd 
van de kredicten Ianger is dan die van de 
spaargelden en deposito's - de intrest
marge gevoelig kan aantasten. Ten derde 
en tot slot worden de kredietrisico's van 
het bedrijfsleven meer en meer naar het 
bankwezen overgeheveld. Een failliete on
derneming is doorgaans niet in staat om 
aan rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen en dat is de laatste tijd een vee! 
voorkomend verschijnsel. AI met al gaat 
de crisis duidelijk in monetaire richting en 
kan zelfs uitmonden in een paniek om de 
gulden. 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de 
crisis het socialisme in een impasse brengt 
en het liberalisme in een verbeterde situa
tie. Het eerste is ongetwijfeld waar. Het 
was een gelukkige omstandigheid dat in 
de naoorlogse periode het socialisme nict 
de allesbeheersende ideologic binnen de 
Nederlandse sociaal-economische verhou
dingen is geworden. Waarschijnlijk zou 
dat nadelig zijn geweest voor de economi
sche groei en bloei. Inderdaad was de 
socialistische idee- met politieke demo
cratic, gesocialiseerde produktiemiddelen, 
een planmatig geordend economisch pro
ces en een vcr doorgevoerde verzorging 
van de werknemer als kernpunten - niet 
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expliciet dominerend. Dit leidt soms tot 
de opvatting - niet op de laatste plaats in 
socialistische kring- dat het Nederlandse 
sociaal-economische bestel nog steeds cen 
liberaal kapitalistisch karakter heeft. 
Hiermee bleef het socialisme, zich ver
cngelijkt voelende, voor een goed deel 
steken in het protest. 
Uiteraard verliest een ideologic, die niet 
verder komt dan een klaagzang, gaande
weg aan invloed en aanhang; zij komt in 
een impasse. Weliswaar is in het naoorlog
se Nederland niet een socialistische maat
schappij als zodanig gecreeerd. Echter, 
binnen de huidige gemengde volkshuis
houding is wei aan vele socialistische wen
sen voldaan; daarbij is ons land zelfs te 
ver doorgeschoten en dat is een belang
rijke oorzaak van de crisis. Daarmee is 
de socialistische ideologische impasse een 
actueel probleem. Ter sanering van de 
situatie is het vooral nodig de collectieve 
druk te verminderen, het financierings
tekort te verminderen en de marktecono
mie nieuwe mogelijkheden te geven. Daar
mee heeft- naar het schijnt- het libera
lisme nieuwe kansen. Maar is dat inder
daad het geval? 

Perspectief 
Het is inderdaad zo, dat ter oplossing van 
de huidige crisissituatie, een herstel van 
de markteconomie nodig is. Dit gegeven 
is wind in de zeilen van het liberalisme, 
dat immers kan volstaan met een vinger
wijzing naar zijn traditionele opvattingen 
om een zeker vertrouwen en een bepaalde 
populariteit te verwerven in de gedachten
vorming met betrekking tot een sociaal
economisch herstel. Of daarmee een wer
kelijk betrouwbaar perspectief voor dit 
herstel wordt geboden is uiteraard de 
vraag. 
Het is van belang dat in de huidige crisis
situatie de problemen andermaal- welis
waar inhoudelijk op een andere wijze dan 
in de dertiger jaren - zijn geconcentreerd 
op de rol van het geld, de taken van de 
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overheid en de positie van de arbeidende 
groep. Wij zagen reeds dat de huidige 
crisis meer in monetaire richting gaat en 
zelf het gevaar bevat uit te monden in een 
paniek om de gulden. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is dat de collectieve sec
tor- en in nauwe samenhang daarmee het 
takenpakket van de overheid - veel te 
sterk is uitgedijd en bijgevolg dringend 
moet worden beperkt. Voorts is de crisis 
in toenemende mate gekenmerkt door een 
verontrustend werkgelegenheidstekort, 
waardoor de positie van de werknemende 
groep ernstig in het geding is. Weliswaar 
kan het liberalisme vooral op traditionele 
gronden min of meer aannemelijk maken 
dat het steeds een voorstander was van 
een gezonde markteconomie. 
Maar daarmee kan ter oplossing van de 
huidige crisis niet worden volstaan. Een 
voorkeur voor de markteconomie, zonder 
fundamentele modificatie van de traditio-
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nele visie op het geld, de overheid en de 
onderneming, is niet vrij van enige opper
vlakkigheid en biedt voor een oplossing 
van de momentele moeilijkheden niet een 
echt perspecief. 
Een grondige kritisch-ideologische bezin
ning is nodig op het monetaire bestel, de 
positie van de overheid in de gemengde 
economie en op de plaats van de onder
neming, resp. de arbeidende groep. Tot 
dusver was het liberalisme tot zo'n herbe
zinning niet in een voldoende mate in 
staat, waardoor de verwachtingen omtrent 
zijn bijdrage aan een fundamentele ver
betering van de sociaal-economische ver
houdingen niet hoog gespannen kunnen 
zijn. 
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