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INLEIDING

Dit boek bevat een historisch onderzoek naar de 'Klassiek' genoemde
school van Engelse en Franse liberale economen, voorzover zij zich interesseerden voor menselijke vooruitgang. Het gaat niet alleen om de
opvattingen van deze auteurs over de mogelijkheden tot vergroting van
het economisch welzijn, maar ook hun ideeën over de vooruitgang van
mens en maatschappij in het algemeen. Voor het verstaan van de denkbeelden der Klassieke economen is het nodig aandacht te schenken aan
het maatschappelijke milieu waarin zij verkeerden. Ook is van belang
wat er in die tijd in het algemeen aan wijsgerige, politieke en sociale
denkbeelden in Engeland en Frankrijk leefde. De aard van het toenmalig
economisch denken hield hier immers verband mee.
De eerste auteur die voor ons onderwerp betekenis heeft, is Adam Smith
(1723-1790), de 'vader der staathuishoudkunde.' In het eerste kwart van
de negentiende eeuw werd het economisch liberalisme vertegenwoordigd
door de Fransman Jean-Baptiste Say (1767-1832) en de Engelsman
David Ricardo (1773-1823), wiens denkbeelden navolging vonden in de
geschriften van de Schot John Ramsay McCulloch (1789-1864). In deze
tweede periode was ook Thomas Robert Malthus (1766-1834) van belang. De school bracht rond het midden van de negentiende eeuw haar
laatste grote auteurs voort in de Fransman Frédéric Bastiat (1801-1850)
en de Engelsman John Stuart Mill (1806-1874).
Door hun geschriften oefenden de genoemde schrijvers grote invloed uit
op de geschiedenis van hun tijd. Zij presenteerden hun opvattingen als de
oplossing van bestaande maatschappelijke problemen. Zij schiepen hun
ideeën niet uit het niets. Reeds vóór Adam Smith was in woord en in daad
een duidelijk vrijheidsstreven op gang gekomen. De denkbeelden van de
Klassieke economen vonden gehoor bij brede groeperingen in de toenmalige samenleving en waren de inspiratiebron voor vele politieke en
economische hervormingen.
De Klassieke economen wilden de economische werkelijkheid op wetenschappelijke wijze analyseren. Zij wensten vooral te onderzoeken, of
individuele vrijheid dan wel staatsbemoeienis de economische welvaart en
de rechtvaardigheid het meeste bevorderen. In hun ogen leidde een
objectieve analyse tot de overtuiging, dat de mens in zijn economisch
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handelen vrij moet zijn. Een oorzaak van hun keuze voor vrijheid was
hun levensbeschouwing. Zij vertoonden de neiging hun economische
zienswijzen te baseren op een opvatting over de aard en het doel van het
menselijke bestaan in zijn geheel.
Het onderzoek naar de verhouding van de Klassieke economische auteurs
tot de algemene ideeënwereld van de achttiende en negentiende eeuw in
Engeland en Frankrijk heeft opvallend weinig aandacht gekregen. Hetzelfde is het geval met hun levensbeschouwelijke en maatschappelijke
achtergronden. Dit komt, doordat de geschiedenis van de economische
wetenschap grotendeels door theoretische economen is geschreven, die
voor de genoemde aspecten van het Klassieke economische liberalisme
weinig of geen belangstelling tonen. Zij bezitten eerder een wetenschappelijke dan een levensbeschouwelijke interesse of willen op zijn minst een
duidelijke scheidslijn hiertussen trekken. Het besef, dat een onvoldoende
scheiding tussen wetenschappelijke analyse en levensbeschouwing schadelijke gevolgen voor de zuivere wetenschap heeft, is een kenmerk van de
economische theorie sinds Stuart Mill.1 Dit verklaart, waarom de Klassieke economen meestal alleen zijn getoetst op hun betekenis voor de
ontwikkeling van de zuivere economische analyse.2. Toch ontkwam ook
de theorie na Stuart Mill niet geheel aan de invloed van andere drijfveren
dan louter wetenschappelijke belangstelling; ook bij de latere generaties
van economen zijn het maatschappelijke en het ideeënhistonsche milieu
en de levensbeschouwing van invloed geweest.3 Het gaat dus in vergelijking met de Klassieke school om een gradueel onderscheid.
1. O. Taylor, History of Economie Thought, New York 1960, p.317-9; ook: W.
Stark, The Ideal Foundations of Economic Thought, London 1944, p. 149, 209, en
G. Stigler, The Influence of Events and Policies on Economic Theory, 'Discussion'
van P. Homan, American Economic Review, L I960), Papers and Proceedings,
p.46.
2. Goede voorbeelden van deze benadering van het Klassieke economische denken
zijn E. Cannan, Theories of Production and Distribution, London 1893, en J.
Schumpeter, History of Economic Analysis, London 1963 (zie aldaar, p. ix).
De aspecten van het denken van de Klassieke economen die dit boek onderzoekt,
hebben niet voldoende de aandacht getrokken. Vaak is de literatuur hierover verouderd. De algemene ideeënhistonsche achtergronden worden door de volgende
publicaties behandeld: J. Bonar, Philosophy and Political Economy, London 1893;
W. Hasbach, Die Allgemeinen Philosophischen Grundlagen der von Quesnay
und Smith Begründeten Politischen Oekonomie, Leipzig 1890; W. Hasbach,
Untersuchungen über A. Smith, Leipzig 1891; K. Pribram, Die Entstehung der
Individualistischen Sozialphilosophie, Leipzig 1912; A. Schatz, L'Individualisme
Economique et Social, Paris 1907; Stark, The Ideal Foundations of Economic
Thought; Th. Surányi-Unger, Philosophie in der Volkswirtschaftslehre, 2 Bde.,
Jena 1923-6; Taylor, History of Economic Thought; er zijn ook tijdschriftartikelen
die iets over dit onderwerp zeggen. Over het vooruitgangsdenken van de Klassieke
economen verschaffen van de hierboven genoemde boeken alleen die van Suránvi-
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Unger en Taylor enige gegevens. Meer informaties hierover zijn te vinden in:
C. Brunei, Bastiat et la Réaction contre le Pessimisme Economique, Paris 1901;
W. Cahnman, Der ökonomische Pessimismus und das Ricardosche System, Halberstadt 1929; A. Harris, J. S. Mill's Theory of Progress, Ethics, LXVI (1955-6); G.
Strong, A. Smith and the Eighteenth Century Concept of Social Progress, Chicago
1932; enige schaarse informaties verschaffen nog M. Bernard, Introduction à une
Sociologie des Doctrines Economiques, Paris 1963, en Gide en Rist, Histoire des
Doctrines Economiques, Paris 1926. Het maatschappelijk milieu van de Klassieke
economen krijgt nergens voldoende aandacht, hoewel enige gegevens voorhanden
zijn in de in deze noot genoemde publicaties van Bernard, Gide en Rist, SurányiUnger en Taylor en in W. Stark, Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre in Ihrer
Beziehung zur Sozialen Entwicklung, Dordrecht 1960; voor de Physiocraten wordt
een poging tot sociologische interpretatie gedaan door R. Franklin, The Socioeconomic Environment in the Eighteenth Century and its Relation to the Physiocrats, American Journal of Economics and Sociology, XXI (1962).
3. Het in noot 1 aangehaalde artikel van Stigler (zie p. 40 aldaar) ontkent deze
invloed bij de theoretici van na 1870, zulks i.t.t. Stark, Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre in Ihre Beziehung zur Sozialen Entwicklung, S.55-6, en Taylor,
History of Economic Thought, p.310 e.V.; ook Stark, The Ideal Foundations of
Economic Thought, p. 149, 209, is zich van het voortbestaan van deze invloeden in
de theorie na 1870 bewust.
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HOOFDSTUK I
MAATSCHAPPELIJKE OMSTANDIGHEDEN EN SOCIALE FILOSOFIE
TEN TIJDE VAN ADAM SMITH

§1. Economische vooruitgang in de geschiedenis van West-Europa.
Het Westeuropese levensbesef van de Nieuwe Tijd kende een ideaal van
beschaving waarin het verlangen naar beheersing van de stoffelijke natuur
en naar meer economische welstand een vooraanstaande plaats innam.1
Dit verlangen was een stimulans voor de technische en economische
ontplooiing die deze periode hebben gekenmerkt. Het streven naar
economische lotsverbetering maakte deel uit van de wens tot verbetering
van mens en samenleving in het algemeen. Het was een uiting van een
typisch moderne, Westeuropese levenshouding, die in de geschiedenis van
de wereld buiten West-Europa nergens zo duidelijk aanwezig was. Ook
Europa zelf had de geest van economische dynamiek voorheen niet in die
mate gekend.2
De versterking van het streven naar economische lotsverbetering in WestEuropa sinds de zestiende eeuw was er de oorzaak van, dat men ging
pogen alle maatschappelijke belemmeringen van het menselijke welvaartsstreven op te ruimen. Als gevolg hiervan ontstonden hervormingsideeën,
die tot doel hadden de samenleving zo in te richten, dat dit streven
volledige ontplooiingskansen zou krijgen. De kracht van deze hervormingsbeweging was eveneens een typisch Westeuropees historisch
verschijnsel.3 In dit opzicht vormden de Klassieke economen gedurende
het laatste kwart van de achttiende en de eerste helft van de negentiende
eeuw de intellectuele voorhoede. In de eerste plaats waren zij hervormers
vanwege hun propaganda voor vrijheid. Zij beschouwden vrijheid als het
middel tot verwezenlijking van een zo groot mogelijke economische groei.
In de tweede plaats bezaten zij een vooruitgangsidee. Materiële lotsverbetering was in hun ogen een belangrijk onderdeel van de totale opgang
naar een betere mens en een betere samenleving. Daarom beschouwden
zij alles wat de vrijheid aantast, als onrecht.

1. S. Clough, The Rise and Fall of Civilization, New York 1961, p.3-4.
2. Clough, o.e., 4; ook: O. Taylor, Philosophies and Economie Theories in Modem
Occidental Civilization (in: Taylor, Economics and Liberalism, Cambridge Mass.
1955), p.191-2.
3. Clough, o.e., p.8-10.
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Het is nodig iets dieper in te gaan op een paar oorzaken van de Westeuropese economische ontplooiing. Zij vond haar hoogtepunt in de
Nieuwe Tijd, maar begon reeds vroeg in de Middeleeuwen. Hetzelfde is
het geval met de levensopvatting die economisch gewin en materieel
welzijn als belangrijke levensdoelen beschouwde. Deze gezindheid was
evenwel in de Middeleeuwen in conflict met de religieuze nonnen, die een
ascetische inslag bezaten.4 Omstreeks 1500 nam de economische expansie
toe en werden de levensbeschouwelijke barrières zwakker. Deze omstandigheden schiepen de voor de volgende eeuwen zo kenmerkende
economische dynamiek, die met het verstrijken van de tijd voortdurend
sterker werd.5
Een interessant aspect van deze ontwikkeling was de zogenaamde 'geest
van het kapitalisme'. Een van de voorwaarden tot economische groei is
een toename van het volume van de investeringen. Hiertoe dienen inperking van de directe consumptie door middel van besparingen en
kapitaalsvorming plaats te vinden. Stimulans tot zulk een toename van
de besparingen en de investeringen kan de wens tot het maken van persoonlijke winst en tot grotere individuele welvaart zijn. Omvangrijke
besparingen en investeringen vormen dus een bewijs van het expansieve
economische karakter van een samenleving. Deze verschijnselen traden
dan ook in West-Europa sinds de zestiende eeuw in steeds sterkere mate
op. 6 Een oorzaak van deze ontwikkeling was de genoemde geest van het
kapitalisme; dit was de mentaliteit van de individuele ondernemer of
kapitaalbezitter, die zijn besparingen en investeringen met het oog op het
maken van winst steeds meer uitbreidde.7
In de achttiende en de negentiende eeuw vond de geestvan de economische
dynamiek zijn neerslag in de geschriften van de liberale economen. Zij
legden de nadruk op het economisch motief in de mens, die in hun ogen
een niet aflatende drang tot economisch gewin bezat. De mens bezit
volgens hen een streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst uit de
persoonlijke besparingen en investeringen en tevens naar een zo hoog
mogelijk opvoeren van deze besparingen en investeringen. Het verlangen
om de directe consumptie in te perken, teneinde te investeren en winst te
maken, beschouwden zij als een van de voornaamste kenmerken die de
mens van het dier onderscheiden. Zij dachten, dat uit deze individuele
menselijke neiging, mits haar de vrije loop wordt gelaten, het hoogste nut,
een zo groot mogelijke welvaart voor allen, voortvloeit. Daarom was

4. S. Clough, Economie Development of Western Civilization, New York 1959, p.6.
5. S. Clough en Ch. Cole, Economie History of Europe, Boston 1952, p.97-8.
6. Clough en Cole, o.e., p.97-8, 151.
7. Clough en Cole, o.e., p.151.
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individuele vrijheid in hun ogen de meest gewenste toestand en daarom
geloofden zij in vooruitgang in zulk een systeem van vrijheid.8
Een factor die een niet onbelangrijke stimulans tot de versterking van de
kapitalistische mentaliteit vormde, was de religieuze omwenteling in de
zestiende eeuw.9 De middeleeuwse Kerk en ook nog Luther, stonden
vijandig tegenover deze al in de Middeleeuwen opkomende mentaliteit,
hetgeen voortvloeide uit het ascetische karakter van hun religieuze normen. Dit veranderde met de opkomst van het Calvinisme, dat het streven
naar winst, hetgeen met een ascetische geest minder gemakkelijk te
verenigen was, als iets normaals zag. Het Calvinisme spoorde de gelovigen
tot een spaarzaam en nijver leven aan, zodat ook een gedurige individuele
economische bedrijvigheid waardering ging genieten. Spaarzaamheid en
nijverheid pasten bijzonder bij de kapitalistische ondernemersgeest. Hier
kwam nog bij, dat het protestantisme sterk de nadruk op een individuele
geloofsbelevenis legde, wat parallel liep aan de toenemend individualistische gezindheid van de kapitalistische ondernemer. De Calvinistische
traditie werkte door in de opvattingen van de Engelse Religieuze Dissenters van de zieventiende en achttiende eeuw. De Dissenters bezaten een
voor hun tijd geavanceerde geest van individualisme en vrijheid, waarom
Adam Smith hen zeer waardeerde.
Naast de hierboven genoemde factoren is ook het mercantilisme van
belang geweest voor de versnelde economische expansie sedert de zestiende eeuw. Bovendien was het economische liberalisme van Smith een
reactie hierop. Het mercantilisme was de economische theorie en bovenal
politiek van de zich vooral sinds de zestiende eeuw ontwikkelende
nationale staat. Doel van deze politiek was het gebruik van het nationale
economische potentieel als hulpmiddel tot de vestiging van een sterk
centraal gezag. De staat poogde de macht van de feodale en ook stedelijke
autoriteiten te verminderen en zich ten opzichte van het buitenland te
handhaven.10
Er ontstond een verregaande staatsbemoeienis met het economische leven.
Daarnaast was het ook in het belang van de staat, om de opkomende
economische, kapitalistische expansie voor zijn doeleinden te gebruiken,
met andere woorden: deze expansie te bevorderen.11 Naarmate de macht
van het kapitalisme groeide, had het de bescherming van de staat echter
minder nodig. Het gevolg was een voortdurend sterker wordend conflict
8. Voor de aparte auteurs zie hierna, p.43 e.V., 110 e.V., 148 e.V., 179-80, 182 e.V.,
192 e.v.
9. Clough en Cole, o.e., p. 152-3.
10. Clough en Cole, o.e., p. 195-6.
11. Clough en Cole, o.e., p. 197-8.

12

in de vorm van protesten van de kant van de door de staatsbemoeienis
gehinderde ondernemers en in de vorm van een toenemend liberale
gezindheid in de geschriften van de economische auteurs in de tijd vóór
Adam Smith.12 De staatsbemoeienis werd in deze protesten als een
belemmering van een maximale economische ontplooiing beschouwd.
Bovendien strekte de bescherming van de staat zich vooral uit tot die
takken van handel en nijverheid, welker ontwikkeling voordelig voor de
staat of voor bepaalde machtige groeperingen was. Hierbij werd vooral de
landbouw achtergesteld. Dit beschouwden de liberalen als onrechtvaardig
en als nadelig voor het algemeen welzijn.
De economische vooruitgang sedert de Middeleeuwen en de daarmee
samenhangende verandering in het levenspatroon brachten met zich mee,
dat er een wetenschappelijke belangstelling voor economie ontstond.
Wetenschappelijke aandacht voor de economische aspecten van het maatschappelijke gebeuren was in de Middeleeuwen in mindere mate aanwezig.
Hetzelfde gold voor de wereld buiten West-Europa. De ontwikkeling van
de economische wetenschap begon reeds in de geschriften van de mercantilistische auteurs, maar vond haar hoogtepunt in die van de economen
van de Klassieke school. In de loop van de negentiende eeuw werd
'economie' steeds duidelijker een onderwerp van vakspecialistisch onderzoek.13
Devluchtdiede natuurwetenschappen en de techniek sinds de zeventiende
eeuw namen, hield verband met de gelijktijdige economische expansie.
Deze ontwikkeling had haar wortels in de Oudheid en in de Middeleeuwen, maar ging sindsdien zo snel, dat vaak van een 'wetenschappelijke
revolutie' wordt gesproken.14 Vooral uit de technische ontplooiing blijkt
het groeiende verlangen naar economische lotsverbetering in de Nieuwe
Tijd. Ook hierbij was de geest van het Calvinisme van invloed. Zowel in
Engeland als op het vasteland was het in het begin vooral de Calvinistische, Puriteinse of Piëtische mentaliteit die belang stelde in het
natuuronderzoek en in de techniek. Hierbij golden twee motieven: de eer
van de Schepper van de natuur en het nut van de mens zelf.15
De Klassieke economen waren zich bewust van het verschijnsel van de
12. Clough en Cole, o.e., p.353 e.V.; ook W. Hasbach, Untersuchungen über Smith,
Leipzig 1890, 158 e.V.; A. Schatz, L'Individualisme Economique et Social, Paris
1907, p.30 e.V.; Th. Suranyi-Unger, Philosophie in der Volkswirtschaftslehre, Bd. 1,
Jena 1923, S.261 e.v.
13. J. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York 1963, p.381-2.
14. Clough, Economic Development of Westem Civilization, p. 160-2.
15. R. Merton, Puritanism, Pietism and Science (in: Merton, Social Theory and
Social Structure, Glencoe 1963), p.575 e.V., 577 e.v.

13

economische vooruitgang in West-Europa sinds de Middeleeuwen. Adam
Smith geeft in zijn 'Wealth of Nations' een uitvoerige verklaring van deze
ontwikkeling. Oorzaak was volgens hem de groei van de steden gedurende
de Middeleeuwen. De steden brachten in grotere mate dan het goeddeels
feodaal georganiseerde platteland orde, veiligheid en vrijheid, de noodzakelijke voorwaarden voor vooruitgang.16. Gelijke gedachten zijn ook bij
McCulloch te vinden. Hij stelt, dat een systematische economische wetenschap gedurende de Middeleeuwen niet kon ontstaan. Dit gebeurde pas
door de arbeid van de mercantilistische en liberale auteurs, dus sinds het
begin van de grote economische expansie.17 De ondergang van het mercantilisme schrijft hij toe aan een groeiende belangstelling voor welvaart
en beschaving, dus voor vooruitgang.18 Ook Stuart Mill was van mening,
dat de economische dynamiek van de Nieuwe Tijd pas kon ontstaan na de
verbreking van de middeleeuwse feodale banden.19 Bovendien was hij
zich bewust van de unieke positie van West-Europa in de wereld vanwege
deze dynamiek.20

£2. Politieke en sociale verhoudingen ten tijde van Smith.
Omstreeks het midden van de achttiende eeuw werden de aanvallen op
de gevestigde maatschappelijke orde, die in de periode voor 1750 al waren
begonnen, sterker. Kritiek op wat verkeerd werd geacht, uitte zich zowel
in Frankrijk als in Engeland, maar in Frankrijk in veel heviger mate. 21
Het gevolg was een groeiende belangstelling voor de verbetering van de
samenleving, in het bijzonder bij de Franse Encyclopedisten.22 Dit leidde
tot het ontstaan van een algemene vooruitgangsidee, die ook doorwerkte
in de economische opvattingen van Smith en van de Franse Physiocraten.
De Engelse maatschappelijke denkbeelden waren minder radicaal dan de
Franse. Engeland was in staat zijn maatschappelijke conflicten in die
mate op te lossen, dat er geen sprake was van een omwenteling als die van
1789 in Frankrijk. Er heerste dan ook bij de vooruitstrevende liberale
groeperingen een geest van betrekkelijke tevredenheid, die in Frankrijk
ontbrak. Wat in Engeland langs wegen der geleidelijkheid kon worden
16. Wealth of Nations, Ed. Seligman, London 1957, Book III (vooral Chaps. III-IV).
17. McCulloch, Principles of Political Economy, London 1849, p. 12-3, 24 e.v.
18. McCulloch, o.e., p.38.
19. Stuart Mill, Principles of Political Economy, Vol. I, London 1852, p.22 e.v.
20. Stuart Mill, o.e., p.24-5.
21. A. Cobban, The Enlightenment (New Cambridge Modem History, Vol. VII),
p.86-7.
22. E. Bréhier, Histoire de la Philosophie, T.II, Première Partie, p.342; Cobban,
o.e., p.91-2.
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verwezenlijkt, moest in Frankrijk gewelddadig en radicaal gebeuren. Een
Engelse liberale hervormingsbeweging die in de twee decennia vóór 1798
op gang was gekomen, kon onder de druk van de Franse Revolutie
worden ingedamd. Zij leefde na 1815 weer op en boekte toen gelijdelijk
successen.
De absolutistische en anti-protestantse neigingen van koning Jacobus II
van Engeland (1685-1688) veroorzaakten de Glorious Revolution van
1689, waarmee het land zijn neiging tot politiek constitutionalisme, vrijheid en protestantisme bevestigde.23 Hoewel in de achttiende eeuw van
een duidelijke klasseregering sprake was, getuige het Parlement, waar
de Whigs, die de belangen van de grote landeigenaren en de handel vertegenwoordigden, overheersten, was Engeland in vergelijking met de grote
rest van Europa liberaal te noemen.24 Er heerste een gevoel van tevredenheid met de eigen politieke orde, die werd gezien als de oplossing van het
probleem van de inperking van de monarchale macht en als garantie voor
de vrijheid van de natie.25 Ook bestond een tendens naar een compromis
tussen de nieuwe machten, de Whigs, en de oude machten, de regionale
en kleinere landadel, verenigd in de parlementaire groepering van de
Tories. Hetzelfde geldt voor de Engelse Staatskerk, die op de Tories was
georiënteerd, en de Religieuze Dissenters, die aan de zijde van vrijheid
en verdraagzaamheid stonden.26 De voornaamste intellectuele vertegenwoordiger van de nieuwe orde was de politieke denker John Locke (16321704), die een tegenstander van politiek absolutisme en van de mentaliteit
van de Staatskerk en een voorstander van vrijheid en verdraagzaamheid
was.27
Adam Smith teerde in de tweede helft van de achttiende eeuw nog steeds
op de verworvenheden van 1689, die hij beschouwde als het herstel van de
door het toedoen van de Stuarts verloren vrijheid.28 Hierin en in zijn
afkeer van de geestelijkheid en van de mentaliteit van de Engelse Staatskerk toonde hij zich een typische Whig. Hij had een voorkeur voor de
Religieuze Dissenters.29 De Dissenters waren door de invloed van de
23. G. Sabine, History of Political Theory, New York 1954, p.517.
24. Sabine, o.e., p.517.
25. W. Brock, England (New Cambridge Modem History, Vol. VII), p.256-7; ook:
M. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, Paris 1963,
p.37-8.
26. Brock, o.e., p.246 e.v.
27. Sabine, o.e., p.517-8.
28. Smith, Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms, Ed. Cannan, London
1896, p.43 e.v.
29. Smith, Wealth of Nations, Vol. 2, p.250 e.V.; over de Whig-sympathieën van
Smith zie: W. Grampp, On the Politics of the Classical Economists, Quarterly
Journal of Economics, LXII (1947 - 8), p.717-8.
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Staatskerk nog steeds belemmerd in hun vrijheid van denken en doen. Zij
bezaten Whig-sympathieën.30 De Staatskerk vertoonde overigens zelf een
neiging tot aanpassing, ook aan het nieuwe reügieuze denken van de
achttiende eeuw, en riep daarom niet in die mate verzet op als de Kerk
in Frankrijk.31
In de Engelse verhoudingen waren de aanwezige tendensen tot hervorming niet radicaal. Veeleer was er sprake van een min of meer tevreden
aanvaarding van de bestaande orde. Toch bleef het land niet gevrijwaard
van de na 1750 ook elders toenemende drang tot verandering. Vooral
door de Amerikaanse Vrijheidsoorlog groeide het verzet tegen de overheersing van de aristocratie en tegen de macht van de monarchie en van
de Staatskerk. Hierbij ging het ook om de positie van de Religieuze Dissenters. Tevens kwam een duidelijk economisch vrijheidsstreven op
gang.32 Smith was als Engelsman in zijn opvattingen niet radicaal. Toch
stond hij niet passief tegenover de groeiende noodzaak van verandering.
Zijn 'Wealth of Nations' bevatte genoeg argumenten tegen vele economische en ook andere aspecten van de bestaande orde, om als wapen in
de handen van de liberale hervormers te kunnen dienen.
De Franse samenleving van de achttiende eeuw was niet in staat de
spanningen in voldoende mate te verminderen. Er groeide in de loop van
deze periode verzet tegen de bevoorrechting van de aristocratie en de
hogere geestelijkheid. De oppositie deed aanvankelijk een beroep op de
koning, hoewel zonder succes. De monarchie had zelf al gedurende lange
tijd tegen de macht van de beide hoogste standen gestreden, maar had er
nooit definitief mee kunnen afrekenen.33 Vooral na 1763 werd de noodzaak tot hervorming acuut. De tegenstand van de bevoorrechte groeperingen zorgde er echter voor, dat zelfs gematigde voorstellen, vooral inzake
de ongelijke lasten- en belastingdruk, geen succes hadden. Het drong niet
tot de leidende groeperingen door, dat de situatie geleidelijk naar revolutie
toe groeide.34
De Franse hervormingsideeën waren vanwege de maatschappelijke spanningen radicaler dan in Engeland. De aanvallen van de nieuwdenkers, de
30. Broek, o.e., p.246.
31. Cobban, The Enlightenment, p.85.
32. W. Ward, The Beginnings of Reform in Great-Britain (New Cambridge
Modem History, Vol. VII), p.549 e.v.
33. A. Cobban, The Decline of Divine-right Monarchy in France (New Cambridge
Modem History, Vol. VII), p.220-1; D. Dakin, The Breakdown of the Old Régime
in France (New Cambridge Modem History, Vol. VIII), p.615-6; voor het beroep
dat ook de Physiocraten op de monarchie deden, zie: R. Franklin, The French Socioeconomic Environment in the Eighteenth Century and its Relation to the Physiocrats, American Journal of Economics and Sociology, XXI (1962), p.304.
34. Dakin, o.e., p.597 e.V.
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Encyclopedisten en in het bijzonder Voltaire, op de Kerk en de geestelijkheid waren daarom feller dan de kritiek op de Staatskerk in Engeland.35
Kenmerkend is, dat de Verlichting haar inspiratiebronnen in Engeland,
maar haar hoogtepunt en centrum in Frankrijk vond.36
Er bestaat enig misverstand over de economische opvattingen van Adam
Smith. Zijn 'Wealth of Nations' ziet men wel eens als een boek dat een
burgerlijke, mdustriële samenleving wil idealiseren. In Engeland ten tijde
van Smith waren de burgerklassen in opkomst. Toch was het land in deze
eeuw nog goeddeels aristocratisch georiënteerd, wat trouwens met geheel
Europa het geval was.37 De aristocratieën bezaten hun maatschappelijk
overwicht krachtens hun grondbezit, hun politieke functies en hun aanzien.38 Pas sinds de Franse Revolutie werden de burgerklassen zich
bewust van hun eigen plaats, wat rivaliteit met de oude machten van
aristocratie en geestelijkheid veroorzaakte.39 Dit was een gevolg van de
Franse Revolutie en van de pas na 1800 ten volle op gang komende
mdustriële ontwikkeling.40
Adam Smith leefde in de tijd vóór de Revolutie en was daarom geen
typisch burgerlijke econoom. Hij kende in de sociale gezagsverhoudingen
aan de aristocratie een belangrijke plaats toe. Volgens hem ontlenen de
mensen die regeren, hun gezag aan hun leeftijd, hun afkomst en hun
bezit.41 Deze opvatting sloot niet aan bij het protest tegen de exclusieve
macht van de aristocratie dat reeds in de achttiende eeuw in Engeland
begon, maar dat zijn hoogtepunt in de negentiende eeuw bereikte. Bovendien is het economisch liberalisme van Smith niet in de eerste plaats
gericht tegen wat de expansie van handel en nijverheid hindert. Hij zocht
vooral argumenten tegen het mercantilisme, dus tegen de bevoorrechting
van bepaalde takken van handel en nijverheid en tegen de achterstelling
van de landbouw. Wel koesterde hij een duidelijke voldoening over de
verdwijning van de middeleeuwse agrarisch-feodale verhoudingen en over
de ontwikkeling van handel en nijverheid door de opkomst van de
steden.42 De eerste typisch burgerlijke economen waren Say in Frankrijk
en Ricardo in Engeland.
35. Cobban, The Enlightenment, p.85; ook: W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 1957, S.376.
36. Cobban, o.e., 105-6; ook: Windelband, o.e., S.376.
37. J. Lindsay, Social Classes and the Foundations of the States (New Cambridge
Modern History, Vol. VII), p.50.
38. Lindsay, o.e., p.50-1.
39. Clough en Cole, Economic History of Europe, p.511-2.
40. Clough en Cole, o.e., p.514 e.v.
41. Smith, Wealth of Nations, Vol. 2, p.199-202.
42. Zie hierna, ρ.45 e.V., 56-8.
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§3. De Verlichting.
De achttiende eeuw was als de tijd van de Verlichting geïnteresseerd in de
verbetering van mens en samenlevmg. Bij het zoeken naar de middelen tot
verbetering gingen de nieuwdenkers uit van de aard van de individuele
menselijke natuur. Daarom gingen zij zich bezighouden met een psychologische analyse van de mens.43 Bovendien streefden zij naar een strikt
empirische methode. Deze door henzelf wetenschappelijk genoemde wijze
van onderzoek verkreeg een stimulans door de natuurwetenschappelijke
arbeid van Isaak Newton (1642-1727). Ook John Locke was vanwege
zijn uitdrukkelijke toepassing van deze methode op het onderzoek van de
problemen van mens en samenleving een voorbeeld voor de verlichte
auteurs van de achttiende eeuw. Zowel Locke als Newton werden door
deze schrijvers daarom als hun leermeesters beschouwd.44
Een van de voornaamste doelen waarop de Verlichting haar kritiek
richtte, was de de Kerk. Dit gebeurde vooral, omdat zij werd gezien als
een citadel van de oude orde. Men verweet haar onverdraagzaamheid
tegenover andersgeaarde standpunten. Zij zou door haar mentaliteit en
optreden een wezenlijke lotsverbetering in de weg staan. Religieuze verdraagzaamheid was reeds een van de idealen van John Locke geweest; het
heftigste verwijt van intolerantie werd echter gericht aan het adres van
de Kerk in Frankrijk door de auteurs en uitgevers van de 'Encyclopédie'.
De voomaamsten onder hen waren Denis Diderot (1713-1784), Dietrich
von Holbach (1723-1789), Claude Helvéüus (1715-1771) en François
Voltaire (1694-1778).45 Hoewel de spanningen in Engeland minder
scherp waren, riep ook hier de Staatskerk verzet op, onder meer vanwege
onverdraagzaamheid ten opzichte van de Religieuze Dissenters.
De verlichte denkers waren ervan overtuigd, dat opvoeding, onderwijs en
empirische wetenschap het menselijke bestaan kunnen verbeteren. Zij
verweten de Kerk, dat zij de mensen leerde initiatiefloos tegenover hun
43. Cobban, The Enlightenment, p.91, 105; Windelband, Lehrbuch der Geschichte
der Philosophie, S.428.
44. Bréhier, Histoire de Ia Philosophie, T.II, Première Partie, p.311-2, 319-20. Het
empirisme van de Verlichting was gefundeerd op een kenleer die de zintuiglijke
waarnemingen als de grondslag van het menselijke denken beschouwde. Deze kenleer heet voor wat betreft sommige van betreffende vertegenwoordigers 'sensualisme'. Zij was een van de redenen van de belangstelling van de Verlichte denkers
voor psychologie. Het sensualisme van de achttiende eeuw vond zijn oorsprong in
het denken van John Locke. Twee van de voornaamste sensualisten waren
Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780) en Julien Offrai de Lamettrie (17091751). Voor het sensualisme zie: Bréhier, o.e., p.276 e.V., 384 e.V., en Windelband
Jahrbuch der Geschichte der Philosophie, S.385-8, 391-3, 409-10.
45. Cobban, o.e., p.86-7.
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stoffelijke en andere 'aardse' behoeften te staan. De kerkelijke afkeer van
het streven naar aardse behoeftenbevrediging en de hieraan ten grondslag
liggende bovenwcreldse levensinstelling konden in de ogen van de nieuwdenkers geen genade vinden.48 De Kerk stond volgens hen een juiste
manier van leven en de hierbij passende geest van opvoeding, onderwijs
en wetenschap in de weg. Ook Adam Smith bekritiseerde de Staatskerk
vanwege het volgens hem onjuiste onderricht dat door haar werd gegeven.47 De mensen moeten immers leren zo goed mogelijk in de wereld
te leven.48 Hij waardeerde de Dissenters, omdat het op hun onderwijsinstituten gegeven onderricht goed was. De Dissenters vertoonden in hun
denken en in hun onderwijs meer dan de officiële universiteiten en het
officiële onderwijs een moderne, empirische oriëntatie.49
De verlichte sociale en politieke denkers baseerden hun analyse van
de maatschappelijke verhoudingen op de psychologie. Zij meenden, dat
de individuele gedragsmotieven bepalend zijn voor de ordening en de
ontwikkeling van de samenleving. In de verklaring van de oorzaken van
het menselijke gedrag zijn twee richtingen te onderkennen. Sommige
denkers waren van mening, dat de mens zijn gedrag door zijn rede kan
en moet laten bepalen. Anderen beschouwden het gevoel als de voornaamste oorsprong van menselijke gedragingen en ontkenden, dat de
mens zich geheel door zijn verstand kan laten leiden. Naarmate de drang
naar hervorming toenam, ging dit veelal gepaard met een groter vertrouwen in de rede. Men dacht immers, dat alleen een rationeel besef van
de juistheid van een hervormingsmaatregel het succes ervan waarborgt.
Is voornamelijk het gevoel de basis van het menselijke handelen, dan kan
met Adam Smith worden gezegd, dat de mensen geen schaakstukken zijn
waarmee naar willekeur kan worden geschoven.50 De naam 'de eeuw van
de rede', die men vaak aan de achttiende eeuw geeft, is dus slechts in
betrekkelijke mate van toepassing; besef van deze betrekkelijkheid is
nodig om Smith te verstaan.
Een van de inspiratiebronnen voor de hervormingsgezinde geest van de
achttiende eeuw waren de opvattingen van John Locke. De nadruk op
de rede was evenwel bij de Franse verlichte schrijvers sterker dan bij
Locke zelf.51 Voor de Franse nieuwdenkers scheen vaak niets meer boven
46. V. Judges, Educational Ideas, Practices and Institutions (New Cambridge Modem History, Vol. VIII), p.143-4.
47. Zie hiervoor, noot 29.
48. Wealth of Nations, Vol. 2, p.256.
49. Merton, Puritanism, Pietism and Science, p.585 e.V.
50. Smith, Theory of Moral Sentiments, Ed. Dugald Stewart, London 1853, p.342-3.
51. Sabine, History of Political Theory, p.547-8.
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de macht van het menselijke verstand te liggen, hetgeen de grondslag voor
hun optimisme was.52 De ideeën van Helvétius vormen er het bewijs van.
Helvétius ging uit van de psychologische analyse van Locke, die inhield,
dat de mens handelt onder de stimulans van lust- en onlustervaringen en
ernaar streeft de lust te vergroten en de onlust te verminderen. Helvétius
was de overtuiging toegedaan, dat de mensen in staat zijn precies te voorzien, welke lust- en onlustervaringen uit hun daden voortvloeien. Het is
hierdoor mogelijk het menselijke geluk rationeel te bevorderen.53
De Engelse traditie waarin Smith thuishoorde, was anders georiënteerd.
De afwijkende denkwijze weerspiegelde het meer tevreden en minder
hervormingsgezinde karakter van Engeland omstreeks 1750 en daarna.
Een duidelijke vertegenwoordiger van deze traditie was de wijsgeer David
Hume (1711 - 1776), vriend van Adam Smith. Hume was van opvatting,
dat de rede op de keuze van de doelstellingen van het menselijke gedrag
en op het onderscheiden van goed en kwaad geen invloed heeft. De rede
is slechts in staat de middelen tot het bereiken van de eenmaal gekozen
doelstellingen te selecteren.54 Hume kon daarom ook niet meegaan met
opvattingen als die van Helvétius en hij was een tegenstander van de
theorie van het maatschappelijke en politieke contract, dat een algemeen
plan veronderstelt waarnaar de mensen zich bewust richten.55 Bovendien
was hij weinig hervormingsgezind.58 Hij legde meer de nadruk op het
instinctieve gevoel dan op redelijke overweging of het bestaan van een
bewust gesloten en nageleefd contract als de grondslag waarop mensen
samenleven. Hetzelfde is het geval met Adam Smith en de moraalfflosoof
Adam Ferguson (1724 - 1816).57
Door zijn universitaire vorming kwam Smith terecht bij de school van
ethisch denken aan wier aanhangers de naam van 'gevoelsethici' is gegeven. Zijn leermeester en voorganger als hoogleraar te Glasgow, Francis
Hutcheson (1694 - 1747), maakte deel uit van deze school. De gevoelsethici beschouwden het menselijke gevoel als de bron van zedelijke beoordeling en van maatschappelijke samenhang en orde. 58 Naast Hutcheson en Adam Smith was ook David Hume een vertegenwoordiger van
deze richting, die op het einde van de zeventiende en in het begin van de
52. Sabine, o.e., p.550.
53. Sabine, o.e., p.563-4.
54. Sabine, o.e., p.600.
55. Sabine, o.e., p.602 e.v.
56. J. Bonar, Philosophy and Political Economy, London 1893, p. 105.
57. H. Huth, Soziale und Individualistische Auffassung im 18. Jahrhundert, Vornehlich bei Smith und Ferguson, Leipzig 1907, S.45 e.v.
58. W. Hasbach, Die Allgemeinen Philosophischen Grundlagen der von Quesnay
und Smith Begründeten Politischen Oekonomie, Leipzig 1890, S.56, 70, 104.

20

achttiende eeuw was geleid door Lord Shaftesbury (1671-1731), kleinzoon van de gelijknamige zeventiende eeuwse Engelse staatsman (1621 1683).59
Andere belangrijke aspecten van de Verlichting waren individualisme,
vrijheidsstreven en vooruitgangsdenken. Zij waren kenmerkend voor het
verzet tegen de bevoogding van de mens door Kerk en staat en tegen de
bevoorrechting van machtige groeperingen. De drang naar de bevrijding
van de mens van geestelijke en materiële onderdrukking en onrecht had
tot gevolg, dat het vrije, niet door enige willekeurige autoriteit aan banden
gelegde individuele streven en denken als de ideale grondslag voor menselijk samenleven gingen dienen. Het individualisme werd bevorderd
door het mercantilisme, dat de neiging vertoonde de staatsmacht boven
het algemene welzijn te stellen of bepaalde groepen boven andere voor te
trekken.60 Dat de Verlichting bij haar onderzoek van de maatschappelijke
werkelijkheid uitging van de psychologie, vond zijn oorzaak in haar individualisme.
Het individualistische vrijheidsstreven werd ondersteund door een onderzoek naar de 'natuur der dingen' of de 'natuurwet'. Het begrip 'natuur'
had een dubbele betekenis. Het was een analyse van de feitelijke beginselen van de menselijke natuur en van de samenleving. Tevens was het
een ethisch richtsnoer. Het onderzoek naar de feitelijke natuur van mens
en gemeenschap toont aan, hoe de mens zijn leven en samenleven moet
inrichten, teneinde het grootst mogelijke geluk te verkrijgen. Hieruit vloeit
voort, dat er een ideale sociale orde bestaat. De 'natuur' verschaft dus
richtlijnen voor het individuele gedrag en voor de maatschappelijke organisatie.61 Deze sociaal-filosofische ideeën waren de wetenschappelijke
grondslag van de kritiek van de Verlichting op de oude orde. De natuurwet bewijst, dat de ideale wijze van samenleven met het oog op het geluk
59. Hasbach, o.e., S.106.
60. A. Schatz, L'Individualisme Économique et Social, Paris 1907, p.32 e.V., 80-1;
K. Pribram, Die Entstehung der Individualistischen Sozialphilosophie, Leipzig 1912,
S. 39 e.v.
61. Voor de 'natuurwet' als grondslag van het economische denken van de Physiocraten en Smith, zie: O.Taylor, Economics and the Idea of 'Jus Naturale' (in:
Taylor, Economics and Liberalism, Cambridge Mass. 1955), p.71-3, 73-4; O.Taylor,
Economics and the Idea of Natural Laws (in: Taylor, Economics and Liberalism),
p.42-3, 49 e.V.; J. Schumpeter, History of Economic Analysis, p.130-2, 137-8, 182-6,
228-9. Het achttiende-eeuwse denken over de 'natuur der dingen' had een dubbele
ideeenhistorische achtergrond, namelijk een natuurfilosofische en metafysischkosmologische (Newton, Leibniz) en een moraal-filosofische en juridische (Grotius,
Hobbes, Locke): zie: Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, S.360
e.V., 369-74, 419-22, 429 e.V., 444-6.
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van de mens vrijheid eist. Het achttiende-eeuwse optimisme ten aanzien
van de natuurlijke orde was geïnspireerd door de mechanistische fysica
van Isaak Newton en de mechanistische metafysica van Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646 - 1716).62
De vraag, wat in een vrije, natuurlijke orde de economische verhoudingen
bepaalt, beantwoordden de liberale economen vooral door middel van
hun prijstheorie. De grondgedachte is, dat een van de voornaamste manieren waarop het economische contact tussen de individuen tot stand
komt, de onderlinge ruil van produkten is. Uit de ruil vloeit een bepaalde
waardeverhouding van alle produkten onderling voort, zodat bijvoorbeeld
een liter wijn evenveel waard is als twee broden. Deze waardeverhouding
heet prijs. De liberalen waren van mening, dat het economische contact
tussen de mensen alleen bij afwezigheid van inmenging van de staat kan
leiden tot een zo groot mogelijke welvaart en rechtvaardigheid. Zij waren
dus voorstanders van vrije prijsvorming. Deze theorie van de prijsvorming
was een van de voornaamste grondslagen van het liberale vertrouwen in
vooruitgang.63
De achttiende eeuw wordt wel de 'eeuw van het optimisme' genoemd.64
Het argument van de hervormers tegen de door hen bestreden oude orde
was, dat zij de verbetering van mens en samenleving in de weg stond.
Het vertrouwen in een nieuwe wereld bezat de neiging des te sterker te
worden, naarmate de verwijten aan het adres van de oude orde in hevigheid toenamen. Dat was ook het geval met het geloof in de mogelijkheden
tot hervorming zelf. Hiermee is niet gezegd, dat de Verlichting groeiende
maatschappelijke spanningen altijd beantwoordde met een groter wordend geloof in hervorming en vooruitgang. Ook 't tegendeel, scepticisme,
kwam voor, bijvoorbeeld bij Voltaire. Het gaat hier om een tendens, die
ook blijkt uit het verschil tussen het denken van Smith in Engeland en
dat van de Physiocraten in Frankrijk.
Het sociaal-wijsgerige vooruitgangsideaal was ten tijde van Smith nog vrij
recent. Tot ongeveer 1740 trokken de problemen van de vooruitgang van
mens en samenleving nog minder dan daarna de aandacht, afgezien van
pogingen van zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse auteurs als Thomas
Monis (1480-1535) en Francis Bacon (1561-1626) om een ideaalstaat te
beschrijven. Pas bij schrijvers als de politieke denker Montesquieu
(1689 - 1755), de sociale filosoof en econoom Anne Robert Turgot
(1727 - 1781), de Encyclopedisten en ook bij Smith ging de belangstelling
62. Over de invloed van Newton en Leibniz op de achttiende eeuwse optimistische
visie op de natuur, zie: Windelband, o.e., S.419-22.
63. Voor de aparte auteurs, zie hierna, p.43 e.V., 110, 119-20, 150-4, 192-8.
64. Cobban, The Enlightenment, p. 104.
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geheel deze richting uit.65 De grondslag van het vooruitgangsdenken was
de neiging van de achttiende-eeuwse auteurs om het verleden en het heden
als duister en ongelukkig te zien. Dit bracht een streven naar verandering
van de wereld met zich mee en ook de hoop op een betere toekomst in een
veranderde wereld.66

65. J. Bury, The Idea of Progress, New York 1955, p. 127-8, 144 e.V., 159 e.v.; voor
Bacon en Moras zie Windelband, o.e., S.367-9.
66. C. Becker, Der Gottesstaat der Philosophen des 18. Jahrhunderts, Würzburg
1946, S.82.
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HOOFDSTUK II

ADAM SMITH

§ 1. Levensloop en geschriften van Smith.
Adam Smith werd geboren in 1723 in Kirckaldy in Schotland.1 Hij
studeerde in Glasgow als leerling van Francis Hutcheson, die hoogleraar
in de zogenaamde 'moral philosophy' was, en volgde zijn leermeester in
1751 als hoogleraar op. In 1764 vertrok hij naar Frankrijk voor een
rondreis van een paar jaar door het land als begeleider van een jonge
edelman, de hertog van Buccleugh. Hij kreeg gelegenheid de Encyclopedisten en de Physiocraten te ontmoeten. In Frankrijk begon hij ook aan
het schrijven van zijn 'Wealth of Nations'. Na zijn terugkeer in Engeland
leefde hij enige jaren bij zijn moeder in zijn Schotse geboorteplaats, waar
hij zijn grote boek afmaakte. Daarna woonde hij tot aan zijn dood in 1790
in Edinburgh, waar hij sinds 1778 tolambtenaar is geweest.
Smith heeft zich in zijn wetenschappelijke loopbaan meer met andere
zaken dan met economie beziggehouden. De onderwerpen waarvoor hij
zich interesseerde, kan men het beste samenvatten onder de naam van
wat hij als hoogleraar te Glasgow doceerde, 'moral philosophy'. Hieronder
vielen ethiek, natuurlijke theologie en natuurrecht. Het natuurrecht is
het onderzoek naar de algemene beginselen van wetgeving en politiek die
in de 'natuur der dingen' verankerd liggen en volgens welke iedere samenleving in naam van recht, orde en welvaart georganiseerd moet zijn. Het
begrip 'natuurrecht' was afkomstig van Grotius.2
Smith maakte vanwege zijn van Hutcheson ontvangen intellectuele vorming deel uit van de zogenoemde Schotse gevoelsethici. Hiertoe behoorde
ook David Hume, die met Smith bevriend was en grote invloed op hem
uitoefende.3 Smith was vanwege zijn intellectuele milieu onontvankelijk
voor het rationalisme en het vaak naïeve optimisme van de Franse Verlichting. Ook zijn reis naar Frankrijk en zijn kennismaking met de Encyclopedisten en de nauw met hen verwante Physiocraten veranderden
hier niets aan. Zijn contacten met de Physiocraten waren voor hem in1. Voor de levensloop van Smith zie: F. Mann, Smith, Adam, in: Handwörterbuch
der Sozialwissenschaften, 9. Bd., Stuttgart 1956, S.288-9, en G. Stavenhagen, Smith,
in: Staatslexikon, Siebter Band, Freiburg 1962, S.109.
2. J. Bonar, Philosophy and Political Economy, London 1893, p. 148.
3. G. Strong, Adam Smith and the Eighteenth Century Concept of Social Progress,
Chicago 1932, p.9.
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tegendeel aanleiding in de 'Wealth of Nations' scherpe kritiek op hun
denkbeelden te leveren. Zijn opmerkingen over zijn Franse vakgenoten
vormen een direct bewijs van de verschillen tussen de toenmalige Franse
en Engelse geest.
Van de geschriften van Smith is in de eerste plaats van belang zijn in 1759
verschenen boek 'The Theory of Moral Sentiments; or, an Essay towards
an Analysis of the Principles by which Men Naturally Judge Concerning
the Conduct and Character, First of Their Neighbours, and afterwards
of Themselves'.·1 De titel suggereert, dat het hier alleen om ethiek gaat,
maar in feite bevat het boek ook de opvattingen van Smith over de natuur
van de mens en over de aard van de samenlevingsverbanden. Het boek
is om deze reden belangrijk voor het verstaan van de 'Wealth of Nations'.
In 1776 publiceerde Smith het boek waaraan hij zijn eigenlijke faam te
danken heeft, namelijk 'An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations'. Tenslotte zijn de door hem als hoogleraar te Glasgow
gegeven colleges van belang. Zij vormen voor de kennis van zijn mensen maatschappijbeschouwing een aanvulling op zijn beide grote boeken,
die slechts delen van de 'moral philosophy' beslaan. De precíese inhoud
van deze collegestof bleef onbekend tot het einde van de negentiende
eeuw, toen de zorgvuldig uitgewerkte aantekeningen van een onbekende
student gevonden werden.5 Uit de 'Lectures' blijkt, dat Smith niet, als is
verondersteld,6 zijn economisch liberalisme gedurende zijn verblijf in
Frankrijk aan de Physiocraten en Turgot heeft ontleend. Hij was reeds
vóór 1764 een voorstander van vrijheid.

§ 2. De 'moral philosophy' van Smith.
Smith had met zijn gehele oeuvre de bedoeling een onderzoek naar de
'natuur' van mens en samenleving in te stellen. Hij wilde te weten
komen, welke de feitelijke beginselen van de menselijke psyche en van
het sociale gedrag zijn. De kennis van deze beginselen vormt de grondslag
van het onderzoek naar de ideale maatschappelijke organisatie. De mens
streeft naar voorspoed en geluk. Smith wil aantonen, hoe dit streven,
gezien de natuurlijke aard van de mens, de beste kansen krijgt. De
positieve wetten, maatregelen en instellingen moeten beantwoorden aan
de principes van de natuurlijke orde; er mag tussen de feitelijke sociale
4. Hier is gebruikt de editie van Dugald Stewart, uitgegeven in 1853 te Londen.
5. Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms . . . Edited by E. Cannan, Oxford
1896. Het boek wordt geciteerd als 'Lectures'.
6. E. Cannan in 'Editons Introduction' van de Lectures, p.xxii-xxiv, xxviii e.v.
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organisatie en de natuurlijke principes geen kortsluiting bestaan. Smith
heeft deze wijze van benaderen van de problemen van mens en samenleving van Hugo Grotius overgenomen, zoals hijzelf meedeelt.7
Het onderzoek naar de natuurlijke sociale orde noemt Smith 'natura!
jurisprudence', of de algemene beginselen van wetgeving en politiek:
' . . .the general principles which ought to be the foundation of the laws
of all nations'. 8 Als onderdelen hiervan noemt Smith recht, verder de
zorg van de overheid voor orde, veiligheid en het economisch welzijn,
dan het beheer der staatsfinanciën en -uitgaven en tenslotte de bescherming van de gemeenschap tegen aanvallen van buitenaf.9 Hij vat de vier
onderdelen samen onder de namen van ' . . .justice, police, revenue and
arms'. 10
De 'natural jurisprudence' begon sedert het midden van de achttiende
eeuw sterk de aandacht te trekken.11 Het is niet toevallig, dat de geschriften van Smith, te beginnen met de 'Theory of Moral Sentiments', in 1759
begonnen te verschijnen. Smith constateert trouwens zelf nadrukkelijk,
dat wat hij wil onderzoeken, sinds Hugo Grotius, dus sinds de eerste helft
van de zeventiende eeuw, nauwelijks genoeg belangstelling heeft
gekregen.12 Ook zijn Franse vakgenoten, de Physiocraten, plaatsten hun
economische denkbeelden in hetzelfde algemene kader als Smith deed.13
De beweging die zich sinds 1750 met deze problemen bezig ging houden,
heet 'Verlichting'.
De verlichte schrijvers hechtten grote betekenis aan wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs en opvoeding. Het ging hen er om te onderzoeken,
wat juist en goed is, en dit aan de mensen bij te brengen, opdat zij
gelukkiger worden. Dit was ook de bedoeling van de boeken en van de
colleges van Smith. Onderwijs en opvoeding namen een belangrijke
plaats in zijn geschriften in. Hij bekritiseerde de Engelse universiteiten
en scholen. De universiteiten geven onderricht dat hoofdzakelijk geschikt
is voor mensen die in kerkelijke dienst gaan. De inhoud van het universitaire onderricht duidt hij aan met misprijzende benamingen: ' . . . subtlety and sophistry, the casuistry and the ascetic morality'. Hij levert ook
een aanval op het heersende religieuze denken. Men zou zich niet bezig
7. Lectures, p.1-3, aangaande Grotius. Voor de algemene interpretatie van de bedoelingen van het oeuvre van Smith zie: J. Cropsey, Polity and Economy, The Hague
1957, p.1-3, 56.
8. Lectures, p.l.
9. Lectures, p.3-4
10. Lectures, p.3.
11. Zie hiervoor, p.21-2.
12. Lectures, p. 1-2.
13. Bonar, Philosophy and Political Economy, p.151.

26

moeten houden met steriele wijsheden, maar met de verworvenheden
van de moderne wetenschap. Smith merkt op, dat de moderne ontwikkelingen in de wetenschap de vrucht zijn van de arbeid van mensen die
niets met de universiteiten hebben uit te staan.14 Het is duidelijk, dat
Smith de inhoud van zijn publicaties tot de moderne wetenschap rekent.
Smith streeft er met zijn oeuvre naar een zoveel mogelijk complete
maatschappijleer te ontvouwen. Zijn economische denkbeelden zijn een
onderdeel hiervan. Hij wil te weten komen, welke de voorwaarden tot
menselijke vooruitgang zijn. De economische onderzoekingen van Smith
mogen daarom niet worden geïsoleerd van zijn belangstelling voor de
andere onderdelen van de maatschappelijke werkelijkheid en voor de
menselijke natuur. Toch is Smith vaak alleen maar als een economische
theoreticus benaderd.15 De al te geïsoleerde aandacht voor Smith als
econoom is wellicht te verklaren uit de omstandigheid, dat de latere
economische wetenschap zich steeds meer met een louter theoretische
analyse is gaan bezighouden.16 Waar het vooruitgangsdenken van Smith
wel is behandeld, is dit vaak gebeurd met bijna uitsluitende aandacht
voor zijn economische opvattingen.17
De algemene ideeën van Smith over het sociale gedrag van de mens zijn
te vinden in de 'Theory of Moral Sentiments'. Het boek onderzoekt de
normen die het zedelijke oordeel van de mens over anderen en over
zichzelf bepalen. De zedelijke gevoelens, de 'moral sentiments', van de
mens zijn volgens Smith de grondslag van recht, orde en welzijn. Zij
regelen de verhouding van het individu tot gezin en familie, tot de grotere
maatschappelijke groepen als de Kerk, de woonplaats en de natie en
tenslotte tot de gehele mensheid.18 Smith gebruikt zijn analyse van de
14. Smith, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Ed. E.
Seligman; de uitgave is in twee delen verschenen in 1957 in Londen), Vol. 2, p.2567; over de plaats van Smith in de Verlichting i.v.m. zijn opvattingen over het onderwijs, zie: A. Salomon, Α. Smith as Sociologist, Social Research, XII (1945), p.24-5.
15. B.v. A. Lowe, The Classical Theory of Economic Growth, Social Research, XXI
(1954), p.127 e.V.; W. Samuels, The Classical Theory of Economic Policy, Southern
Economic Journal, XXI (1954-5), p.1-2; J. Spengler, A. Smith's Theory of Economic
Growth, Southern Economic Journal, XXV (1958-9), p.397-8, en XXVI (1959-60),
p.5.
16. D. Forbes, 'Scientific Whiggism': A. Smith and J. Millar, Cambridge Journal,
VII (1953-4), p.127 e.V.; N. Rosenberg, Some Institutional Aspects of the Wealth of
Nations, Journal of Political Economy, LXVIII (1960), p.557.
17. J. Bury, The Idea of Progress, New York 1955, p.219 e.V.; J. Delvaille, Essai sur
l'Histoire de l'Idée de Progrès, Paris 1910, p.493 e.V.; Gide en Rist, Histoire des
Doctrines Economiques, Paris 1926, p.79 e.v. Een bredere visie op het denken van
Smith vertonen: J. Cropsey, Polity and Economy; A. Salomon, A. Smith as Sociologist; G. Strong, A. Smith and the Eighteenth Century Concept of Social Progress.
18. Theory, p.321 e.V., 331 e.v.
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zedelijke gevoelens ook om uit te maken, wat het ingrijpen van de overheid al dan niet vermag met betrekking tot de welvaart en het geluk van
de leden van de gemeenschap.19 Het gaat er hem dus niet alleen om de
natuur van mens en samenleving te onderzoeken, maar hij wil ook aantonen, hoe de samenleving met het oog op het welzijn en het geluk van
haar leden georganiseerd moet zijn. De achttiende-eeuwse ideeën over de
natuurlijke orde 20 vormen de grondslag voor zijn sociale opvattingen.
Smith staat hiermee op één lijn met de Physiocraten21 en met de Verlichting.
De algemene theorieën over mens en maatschappij van de 'Theory of
Moral Sentiments' heeft Smith willen uitwerken in verhandelingen over
alle onderdelen van de 'natural jurisprudence'. Hij deelt in 1759 in
de 'Theory of Moral Sentiments' mee, dat hij de staatkunde, de economie,
de staatsfinanciën, defensie en recht later afzonderlijk zal behandelen.22
Hij loste deze belofte in voor alle onderwerpen behalve recht, namelijk
in de 'Wealth of Nations', zoals hij opmerkte in de editie van 1790 van
de 'Theory'. 23 Tot een publikatie over recht is hij nooit gekomen.
De 'Lectures' zijn belangrijk, omdat zij behalve over staatkunde,
economie, staatsfinanciën en defensie ook over recht handelen. Bovendien
laten zij zien, dat het economisch liberalisme dat uit de 'Wealth of
Nations' blijkt, niet van Franse, Physiocratische origine was. De
economische theorieën van de 'Wealth of Nations', de voorkeur voor
vrijheid incluis, zijn in verkorte vorm bijna in hun geheel in de collegestof
aanwezig. Alleen de inkomensleer van 1776 ontbreekt, zodat aannemelijk
is, dat Smith haar aan zijn contacten met de Physiocraten te danken had.24
Het verlangen naar vrijheid van Smith kwam voort uit de Engelse liberale
traditie. Het streven naar vrijheid in naam van welvaart en rechtvaardigheid was al in de tijd vóór Smith in Engeland aanwezig vanwege het verzet
tegen het mercantilisme en tegen de macht van de koning en de Staatskerk.
Het begrip voor de denkbeelden van Smith is bemoeilijkt door wat Duitse
auteurs 'Das Adam Smith Problem' genoemd hebben.25 Zij dachten een
19. Theory, b.v. p.342-3.
20. Zie hiervoor, p.21-2.
21. O. Taylor, Economics and the Idea of 'Jus Naturale' (in: Taylor, Economics and
Liberalism, New York 1955), p.77-8.
22. Theory, p.502.
23. Cannan in 'Editor's Introduction' van de Lectures, p.xxxii.
24. Cannan, ibid., p.xxviii.
25. A. Morrow, A. Smith as Moralist and Philosopher (in: G. Clark a.o., A. Smith,
1776-1926, Chicago 1928), p. 165-6.
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fundamentele tegenspraak tussen de beide hoofdwerken van Smith, het
ene over de 'moral sentiments' en het andere over economie, te moeten
constateren. De tegenspraak zou betrekking hebben op de zienswijze van
Smith op de menselijke natuur. In de 'Theory of Moral Sentiments' zou
hij ervan uitgaan, dat de mens een voornamelijk altruïstisch wezen is. In
de 'Wealth of Nations' zou hij sceptischer denken over de mens en hem
als een zelfzuchtig wezen beschouwen.
De oorzaak van het misverstand is gelegen in een onjuist begrip van wat
Smith bedoelt met de term 'sympathy'. 'Sympathy', of het 'meevoelen'
van de mens met de ervaringen van zijn evennaasten, is de bron van het
zedelijke oordeel over het menselijke gedrag. Mensen kunnen het gedrag
van een ander slechts waarderend beoordelen, indien zij het eens zijn met
de motieven die het gedrag van de ander bepalen. Het is alleen mogelijk
iemands kwaadheid goed te keuren, als men in een gelijke situatie zelf
kwaad zou zijn. Is dit niet het geval, dan 'voelt' men niet 'mee'; de
kwaadheid van de ander krijgt dan onze afkeuring.26 Uit deze gedachtengang te concluderen, dat de mens bereid is altijd met het geluk en het
ongeluk van zijn evennaaste mee te leven en op diens belangen te letten,
is echter niet juist. Het gaat alleen om de methodiek van zedelijke beoordeling en niet om de daadwerkelijke belangstelling van de mensen voor
eikaars wel en wee.
Smith zegt uitdrukkelijk in de 'Theory of Moral Sentiments', dat de mens
een egocentrisch wezen is. Hij spreekt hiermee zijn redenering over
'sympathy' niet tegen. Ook de 'sympathy' is trouwens een egocentrisch
gevoelen. Men keurt het gedrag van een ander alleen maar goed, indien
hij zich gedraagt, zoals men het zelf zou doen. De mens is geneigd eerst
zijn eigen belangen te behartigen, dan die van degenen die hem door
bloedverwantschap of door vriendschap aan het hart gaan, en hij geeft
steeds minder om zijn soortgenoten, naarmate zij verder van hem afstaan.
Een Engelsman leeft mee met kleine ongelukken in zijn omgeving, maar
interesseert zich nauwelijks voor natuurrampen of hongersnoden in
China.27 Smith acht het nutteloos en gevaarlijk altruïsme tot basis van
menselijk samenleven te willen maken.28 Het feit, dat in de 'Wealth of
Nations' het menselijke eigenbelang de grondslag van een vrije economie
is,29 is dus best te verenigen met de theorie van de 'Theory'. Een fundamentele tegenstrijdigheid tussen de beide boeken zou des te verwonderlijker zijn, indien men in aanmerking neemt, dat Smith in 1759 in de
26. Theory, p.19.
27. Theory, p.321 e.V., 334 e.v.
28. Theory, p.345 e.V.
29. Wealth of Nations, vol. 1, p.13.
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'Theory' zijn 'Wealth of Nations' aankondigt en bovendien na 1776 zijn
eerste boek bijna onveranderd liet herdrukken. 30
Een van de voornaamste kenmerken van de 'Theory of Moral Sentiments'
is een individualistische analyse van de maatschappelijke orde. Smith
meent, dat de regels en normen waardoor de mensen hun gedrag in de
samenleving laten bepalen, gefundeerd zijn op het individuele morele
beoordelingsvermogen. Dit vermogen berust op de 'sympathy'. De menselijke gedragingen en de motieven die er aanleiding toe geven, vinden
weerklank in het gemoed van de medemensen. Het hangt af van het aangename of onaangename karakter van deze weerklank, of iemands gedrag
'sympathie' ondervindt of niet. De grondslag van de zedelijke beoordeling
is dus van individuele aard. Zij is bovendien niet van rationele, maar van
gevoelsmatige oorsprong.
Een goed voorbeeld van de individualistische denkwijze van Smith is zijn
opvatting over het ontstaan en de betekenis van algemene, geijkte regels
van gedrag. Vaststaande gedragsnormen zijn noodzakelijk. De mens is
geneigd tot een partijdige en wisselvallige beoordeUng van het gedrag
van de ander en vooral van zichzelf. Hetzelfde is het geval met zijn gedrag
zelf. De levenservaring, mede de bekendheid met wat anderen zeggen,
leert hem echter objectiever en gelijkmatiger te oordelen en zich aan
vaststaande regels van beoordeling te houden. Het gevolg is tevens, dat
de menselijke gedragingen zelf onder de druk van het ontwikkelde
zedelijkheidsbesef een min of meer evenwichtig en regelmatig patroon
gaan volgen.31 Er vindt dus gewoontevorming plaats, maar zij moet
berusten op de 'passions of human nature' zelf. Gewoonten kunnen alleen
maar effectief zijn, indien zij de 'passions of human nature' geen geweld
aandoen. Het karakter en het gedrag van personen als keizer Nero wekken
immer afkeer op. Het is nauwelijks mogelijk de mensen de gewoonte op
te leggen het optreden van dergelijke personen goed te keuren.32
Smith ontleende zijn individualisme aan John Locke, zij het niet rechtstreeks. Hij maakte deel uit van de school van Schotse moraalfilosofen
die 'gevoelsethici' worden genoemd en die tot de Lockeaanse traditie
behoren. Evenals Locke poneerde Smith, dat het menselijke gedrag voortvloeit uit lust- en onlustervaringen. Hij ging zelfs zover, dat in zijn ogen
het allesoverheersende verstand een ondergeschikte invloed uitoefent op
de menselijke daden, motieven en zedelijke opvattingen. Het bezit een
secundaire functie. Het is onontbeerlijk voor de vorming van algemene

30. J. Bittennaim, A. Smith's Empiricism and the Law of Nature, Journal of Political
Economy, LXVIII (1940), p.507-8.
31. Theory, p.223-5.
32. Theory, p.290.
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regels van gedrag op grond van de levenservaringen, maar het kan zelf
nooit gedragsmotief zijn.33 Het kiest de middelen, niet de doelstellingen.
Ook in de 'Wealth of Nations' is het individuele gevoel, namelijk het
persoonlijke welvaartsstreven, grotendeels verantwoordelijk voor de
richting waarin de gemeenschap zich ontwikkelt. Een doelbewust politiek
beleid, dat berust op het inzicht van de staatslieden en van degenen die
zij regeren is slechts in exceptionele gevallen van belang.
De geringe betekenis die Smith toekent aan de ratio, is de reden van zijn
scepticisme ten aanzien van de resultaten van doelbewuste en vooruitziende politieke ingrepen en hervormingen. Hij maant de politici aan er
bij hun plannen en projecten, hoe goed ook bedoeld, rekening mee te
houden, dat de mensen geen schaakstukken zijn waarmee naar willekeur
kan worden geschoven.34 Deze opvatting is de basis van het liberalisme
van Smith. De mens let nu eenmaal eerst op zichzelf en voelt des te minder
voor een ander, naarmate deze verder van hem afstaat. Hij is bovendien
behept met vooroordelen. Altruïsme en het besef van het nut van een
bepaalde sociale organisatie vormen alleen geen hechte basis voor een
gezonde maatschappelijke ordening en voor een goed bestuur.35
De mens laat zich volgens Smith in zijn gedragingen en in zijn oordeel
over de gedragingen van zichzelf of van anderen vaak niet leiden door
het directe nut dat zij voor hemzelf, voor anderen of voor de gemeenschap
bezitten. Nuttigheidsoverwegingen kunnen de reden zijn van de lof die
iemand ontvangt voor het feit, dat hij zijn eigen welzijn of dat van de
gemeenschap bevordert.36 Er kunnen echter ook geheel andere motieven
gelden. De mens die zijn belangen offert ten bate van een ander, doet dit
bijna altijd, omdat hij verlangt naar de waardering van zijn omgeving en
niet omdat hij nuttig voor de ander wil zijn.37 De man die vooruitziet en
zichzelf beheerst met het oog op zijn toekomst, geniet achting. Hij krijgt
haar echter meestal niet, omdat men zijn zelfbeheersing nuttig vindt,
maar omdat zelfbeheersing op zich velen aanspreekt.38
Een utilitarisme als dat van Helvétius, dat inhield, dat de mens het nut
van al zijn daden kan en moet laten overwegen, is niets voor Smith. Evenmin kan hij zich verenigen met de Physiocraten, die er de nadruk op
leggen, dat de ratio het leven volledig dient te beheersen. Helvétius en de
Physiocraten poneerden, dat de organisatie van de samenleving moet
33. Theory, p.469-71.
34. Theory, p.342-3.
35. Theory, p.342-3.
36. Theory, p.269.
37. Theory, p.273-4.
38. Theory, p.271-3.
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berusten op rationeel besef van het nut ervan. Smith ontkende, dat dit
geheel en al mogelijk is. Een van de voornaamste vereisten tot een
geordend gemeenschapsleven is gehoorzaamheid aan de gezagsdragers.
De reden, waarom de mensen zich naar leiding schikken, bestaat ten dele
uit het motief, dat gehoorzaamheid nuttig is. Deze beweegreden wordt
echter in betekenis overschaduwd door de gevoelens van ontzag die de
mensen voor hooggeplaatste personen koesteren.39 Ontzag is een gevoelskwestie en heeft weinig te maken met nutsovcrwegingen. Het vloeit voort
uit bewondering voor de persoon van de gezagsdrager, die in de ogen
van zijn omgeving superieure kwaliteiten bezit.40
De Physiocraten en de Franse Encyclopedisten, waaronder Helvétius,
bezaten typische hervormingsdenkbeelden. Hetzelfde was het geval met
John Locke. De Franse verlichte schrijvers leefden in een tijd waarin
Frankrijk behoefte had aan hun ideeën. Ook John Locke leefde in een
periode waarin Engeland hervormingsopvattingen nodig had. Het einde
van de zeventiende eeuw beleefde het constitutionele conflict van de
Engelsen met hun koning. Locke vormde de theorie van het maatschappelijke contract. Hij veronderstelde, dat de mensen, teneinde met elkaar in
gemeenschap te kunnen leven, een overeenkomst sluiten die de onderlinge
verhoudingen regelt. Het natuurrecht eist, dat hierbij het geluk van de
mens als doelstelling geldt. Een regering kan evenwel misbruik maken van
de bevoegdheden die zij door het contract in handen heeft gekregen. Er
dienen daarom sancties mogelijk te zijn, teneinde de regering te corrigeren
of zelfs te vervangen. Locke bepleitte controle op de machthebbers door
middel van vertegenwoordigende politieke lichamen.41
Adam Smith en David Hume leefden een generatie later. Zij hadden een
theorie als van Locke niet meer nodig. In hun tijd waren de beginselen
van de Glorious Revolution in Engeland algemeen aanvaard. Verregaande verlangens naar verandering waren niet aanwezig. Hume en Smith
wezen beiden de contracttheorie af. Zij ontkenden, dat het contract een
historische realiteit is en dat het de ontwikkeling van de gemeenschap
bepaalt. Het bewustzijn van het bestaan van een contract vervulde volgens
de analyse die Smith van de gebeurtenissen van 1689 geeft, in de omwenteling van dat jaar geen functie.42
Na de Napoleontische Oorlogen werd in Engeland de drang naar verandering sterker dan hij was in de tijd van Smith. Men kon toen weinig
aanvangen met de denkbeelden van Hume en Smith, die immers twijfel-

39. Lectures, p.9-11.
40. Theory, p.72 e.v.
41. G. Sabine, History of Political Theory, New York 1954, p.528-9.
42. Lectures, p.43-4.
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den aan de resultaten van hervormingen. Vele liberale Engelse hervormers gingen zich oriënteren op de Franse Verlichting. Zij namen het
rationalistische utilitarisme van Helvétius over en vormden de school der
Utihtaristen. Stuart Mill, die later in de negentiende eeuw leefde, had
aanzienlijk minder vertrouwen in de mogelijkheden tot onmiddellijke
hervorming. Hij wees de eenzijdige, rationalistische visie der Utihtaristen
op de mens van de hand. Hij legde meer nadruk op de invloed van het
gevoel en op de betekenis van historische tradities. Hij is in dit opzicht
enigszins met Hume en Smith te vergelijken.43
Het is niet moeilijk zich voor te stellen, wat voor commentaar Smith op
de Franse Revolutie zou hebben geleverd, als hij lang genoeg had geleefd
om de gevolgen van de omwenteling van 1789 te overzien. Hij zou zeker
de mentaliteit van de achttiende-eeuwse Franse nieuwdenkers als een
voorname oorzaak hebben aangewezen. Hij zou gezegd hebben, dat de
Revolutie er het bewijs van is, dat men voorzichtig moet zijn met grootse
plannen. Toch was het niet de bedoeling van Smith de weg naar doelbewuste verandering van de maatschappij geheel af te sluiten. Staatslieden kunnen nutsoverwegingen laten gelden en hen ook in bepaalde
mate aanwezig achten bij de mensen die zij leiden. Een zeker besef van
het nut van het algemeen is er. Dit is vooral het geval in een democratische
samenleving, waar de sociale organisatie minder dan elders op het
autoriteitsbeginsel berust.44
Smith erkende niet alleen de mogelijkheid van hervorming, maar achtte
haar in zijn tijd ook wenselijk vanwege de euvelen die hij in de Engelse
samenleving waamam.44a De 'Wealth of Nations' verscheen in 1776.
Dit was het jaar van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, die ook in Engeland
het verlangen naar verandering stimuleerde. De 'Wealth of Nations'
vormde de openingszet in de strijd tegen de economische politiek van het
mercantilisme. Was het boek niet hervormingsgezind geweest, dan had
het nooit een dergelijke invloed kunnen hebben. De nadruk die Smith
legt op onderwijs en wetenschapsbeoefening, zou in dat geval trouwens
niet in het boek passen.
De hervormingen waarop de 'Wealth of Nations' aandringt, hebben
betrekking op vele terreinen van het maatschappelijke leven. Smith levert

43. Sabine, o.e., p.702.
44. Lectures, p. 11.
44a. M. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Economiques, Paris
1963, en Forbes, 'Scientific Whiggism': A. Smith and J. Millar, p.652 e.V., 660 e.V.,
verwaarlozen enigszins het hervormingsgezinde karakter van de geschriften van
Smith; Strong, Adam Smith and the Eighteenth Century Concept of Social Progress,
plaatst Smith in de hervormingsgeest van de Verlichting.
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kritiek op het mercantilisme en op de theorie van de 'gunstige handelsbalans'. 45 Er moet volgens hem een nieuwe politiek tegenover de
Amerikaanse koloniën komen.40 De belastingheffing,47 de organisatie
van de rechtspraak en het onderricht op de scholen en de universiteiten
deugen niet.48 Het gehele boek is doortrokken van een geest van oppositie
tegen wat Smith onjuist, ondoelmatig en onrechtvaardig acht. Ondanks
al zijn kritiek op de Physiocraten prijst Smith hen trouwens vanwege hun
propaganda voor economische vrijheid. Hij constateert met voldoening,
dat hun denkbeelden al een zekere praktische invloed op de Franse
politiek doen gelden.49
Smith is een voorstander van weloverwogen en voorzichtige hervormingen.
Hij is een man van de middenweg. In de 'Theory of Moral Sentiments'
poneert hij, dat een staatsman zich best door enig streven naar perfectie
mag laten leiden, mits hij maar rekening houdt met bestaande wensen,
belangen en vooroordelen.50 Het is altijd verkeerd de oplossing van een
probleem tegen alle gevestigde belangen en vooroordelen in de forceren.
In dit verband moet men ook de opmerkingen zien die Smith maakt in
zijn uiteenzetting over een behoorlijke politiek ten opzichte van de
Amerikaanse koloniën. Het zou naar zijn mening ideaal zijn totale
politieke zelfstandigheid te verlenen. Dit is echter, gezien de trots van de
Engelse natie en de economische belangen van machtige groeperingen,
een illusie.51 Om die reden gaat Smith over op een tweede voorstel,
namelijk een politieke unie tussen Engeland en Noord-Amerika door
toelating van Amerikaanse afgevaardigden in Westminster. Ondanks
grote hindernissen is dit plan redelijk en uitvoerbaar.52
Een van de doelstellingen van Smith was een geschiedenis van de menselijke beschaving te geven. Hij wilde onderzoeken, in welke mate de ideale
beginselen van menselijk samenleven, welke de 'natural jurisprudence'
leert kennen, in de verschillende perioden en bij de verschillende volken
zijn opgevolgd: 'I shall give an account of the general principles of
law and government, and of the revolutions they have undergone in the
45. Wealth of Nations, Book III, Chaps. I-V1II.
46. Wealth of Nations, Vol. 2, p.l 12 e.v.
47. Wealth of Nations, Vol. 2, p.306 e.V.
48. Wealth of Nations, Vol. 2, p.245, e.V.
49. Wealth of Nations, Vol. 2, p. 172.
50. Theory, p.342-4.
51. Wealth of Nations, Vol. 2, p.l 12-3.
52. Wealth of Nations, Vol. 2, p.120-1; D. Winch, Classical Political Economy and
Colonies, London 1965, p.14-6, ziet niet, dat Smith t.a.v. zijn tweede plan optimistischer is dan t.a.v. het eerste.
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different ages and periods of society.. Λ 5 3 Met deze zinsnede uit 1759
doelt Smith op het toekomstige verschijnen van de 'Wealth of Nations'.
Uit zijn opvattingen over de geschiedenis blijken zijn gedachten over
hervorming en vooruitgang.
Belangstelling voor geschiedenis was een algemeen verschijnsel bij de
achttiende-eeuwse verlichte denkers. Uit de historische opvattingen der
Encyclopedisten blijkt, dat zij mede aan de hand van de geschiedenis
wilden aantonen, welke de algemene beginselen zijn waaraan de mensen
zich bij de inrichting van hun leven en van de samenleving hebben te
houden, wil er vooruitgang mogelijk zijn. De geschiedenis is leerzaam
als voorbeeld, zowel vanwege de gemaakte fouten als vanwege de
bereikte successen.54 Onder de Franse schrijvers heerste groot optimisme
ten aanzien van de mogelijkheden om door de kennis van de geschiedenis
en door ander onderzoek de beginselen van de natuurlijke orde te leren
kennen en zo tot vooruitgang te geraken. De woorden van de Physiocraat
Mercier de la Rivière zijn hiervan een treffende illustratie: 'rien de plus
simple, ni de plus évident que les principes fondamentaux et invariables
de l'ordre naturel et essentiel des sociétés'.55
De achttiende-eeuwse verlichte zienswijze op de geschiedenis was dus
normatief. Nagegaan werd, in welke mate datgene wat men als juist en
goed beschouwde, aanwezig was in het verleden en aanwezig is in het
heden. Conformiteit met de natuurlijke orde is goed. Slecht is alles wat de
conformiteit met deze orde verhindert, bijvoorbeeld de Kerk met de
clerus en het door haar gegeven onderricht, de absolute monarchie, de
bevoorrechting van bepaalde groepen in de samenleving en het mercantiüsme. In de tweede helft van de achttiende eeuw valt een grote opleving
van de geschiedbeoefening in de bovenomschreven, normatieve zin te
constateren.56
Adam Smith hoorde thuis in de achttiende-eeuwse school van verlichte
geschiedschrijvers. Dit blijkt zowel uit de 'Lectures' als uit de 'Wealth of
Nations'. Alle geschriften van Smith zijn doortrokken van zijn visie op
de geschiedenis. Het leidende thema geeft hij aan in de 'Introduction'
van de 'Wealth of Nations'. Hij wil nagaan, wat de voorwaarden tot
economische vooruitgang zijn en in welke mate zij in verschillende landen
en in verschillende tijden zijn vervuld. Hij geeft tevens op die manier een

53. Theory, p.503.
54. C. Becker, Der Gottesstaat der Philosophen der 18. Jahrhunderts, Würzburg
1946, S.54-5, 56-7.
55. L. Robbins, The Theory of Economie Policy in English Classical Political
Economy, London 1953, p.46-9.
56. W. Hasbach, Untersuchungen über A. Smith, Leipzig 1891, S.300-1.
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historisch oordeel over onderwijs, rechtspraak en het beheer der staatsfinanciën. Bovendien onderzoekt hij de uitwerking van de belastingheffing op de economische welvaart.57 Wat hij beoogt, is de historische
en de eigentijdse realiteit te toetsen aan de natuurlijke principes.
Het belangrijkste vereiste tot beschaving en vooruitgang is vrijheid. De
natuur der dingen verlangt de verdwijning van de onderdrukking en van de
bevoogding van de mens. Het vertrouwen in een vrije, natuurlijke orde
is een aprioristisch element in de gedachtengang van Smith. Bij sommige
moderne auteurs bestaat de mening, dat in het denken van Smith in
tegenstelling tot dat van de Physiocraten een bevooroordeeld concept
van een natuurlijke orde ontbreekt. Smith zou zijn conclusies alleen op
waarneming van de werkelijkheid willen baseren en niet willen speculeren
over een natuurlijke orde. 58 Dit is niet juist. Evenals Smith bezaten de
Physiocraten de wens empirisch te werk te gaan,59 terwijl Smith evenals
de Physiocraten speculeerde over de voordelen van een natuurlijk systeem
van vrijheid. Het verschil tussen hen is gelegen in de mate waarin zij
geloofden in de goedheid van de ideale orde en in de mogelijkheden om
haar te verwezenlijken.
Volgens de Physiocraten zijn de beginselen van de 'ordre naturel' voor
iedereen onmiddellijk te begrijpen. Bovendien is deze orde volstrekt
heilzaam en voor alle belangengroepen voordelig. In hun ogen was
daarom niet anders te verwachten, dan dat alle mensen zich zonder
voorbehoud zullen schikken naar de maatregelen die een vrije economie
moeten realiseren.60 Smith zag het anders. Hij richtte aan het adres der
Physiocraten het verwijt, dat hun denken te speculatief en simplistisch
was. Zij geloofden immers maar al te gemakkelijk in de mogelijkheden
tot hervorming en in een gelukkige wereld. Zij prediken, dat de samenleving '. . .would thrive and prosper only under a certain precise regimen,
the exact regimen of perfect liberty and perfect justice', maar 'in the
political body. . . the wisdom of nature has made ample provisions for
remedying many of the bad effects of the folly and injustice of men.. .;
anders was het niet mogelijk geweest, dat in het verleden, waar nergens
zulk een ideale toestand valt te ontdekken, toch sprake was van vooruitgang.01 Smith bemerkt in de geschiedenis een voortdurend vallen en
opstaan, vanwege de aan de menselijke aard eigen onrechtvaardigheid en
57. Wealth of Nations, Vol. 1, p.1-3.
58. Robbins, The Theory of Economie Policy, p.24 e.V., 46 e.V.; Bittermann, A.
Smith's Empiricism and the Law of Nature, p.492-3, 506-7, 704 e.v.
59. O. Taylor, History of Economic Thought, New York 1960, p. 15-6.
60. Th. Surányi-Unger, Philosophie in der Volkswirtschaftslehre, 1. Bd., Jena 1923,
S.273, 275.
61. Wealth of Nations, Vol. 1, p. 12.
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dwaasheid. Hij erkent wel vooruitgang, maar geen volmaaktheid.
De opvatting van Smith, dat rationeel overwogen, ver vooruitziende maatregelen bijna nooit de doorslag geven in de ontwikkehng van de samenleving, is ook aanwezig in zijn geschiedschrijving. De vooruitgang naar
zijn idealen van vrijheid, veiligheid, vermindering van onderdrukking en
materiële vooruitgang die hij in de geschiedenis waarneemt, schrijft hij
niet toe aan een of ander enkelvoudig rationeel plan. De gelijkenis van
zijn historische analyse met die van David Hume is duidelijk, ook omdat
Smith evenals Hume ontkent, dat een bewust politiek contract de
historische grondslag van de organisatie van de gemeenschap is.62
Een goed voorbeeld van de twijfel van Smith ten aanzien van de betekenis
van doelgerichte en verreikende hervormingsplannen is zijn analyse van
de toeneming van vrijheid, veiligheid en materiële welvaart die hij reeds
gedurende de Middeleeuwen, maar vooral daarna meende waar te nemen.
Als oorzaak van deze ontwikkeling beschouwde hij de opkomst van de
steden en van de stedelijke handel en nijverheid. De steden, eilanden van
vrijheid en veiligheid in de barbaarse, feodaal-agrarische samenleving,
vergrootten hun zelfstandigheid door de steun van de vorsten, die hen
zochten als bondgenoten tegen de macht van de feodale heren. 63 De groei
van de nijverheid en de handel in de steden bracht nieuwe en begerenswaardige produkten binnen het bereik van de feodale heren. Zij waren
echter door de ontoereikendheid van de agrarische produktie op hun
grondbezittingen niet in staat de stedelijke produkten in de gewenste mate
te kopen. Daarom waren zij gedwongen hun onderdrukking van de boeren
te verminderen. De boeren waren hierdoor immers in staat meer te gaan
produceren, zodat ook de inkomsten van de heren stegen.64 Op die manier
groeiden orde, veiligheid en vrijheid, niet alleen in de stad, maar ook op
het platteland, en daarmee het welzijn van de hele gemeenschap. Niemand
had het algemene welzijn echter op het oog bij het leveren van zijn
bijdrage aan de vooruitgang; de steden, de vorsten en de feodale heren
handelden louter uit eigenbelang.65
Ook in de 'Theory of Moral Sentiments' is Smith, ondanks de algemene
aard van de beschouwingen van het boek, geïnteresseerd in de geschiedenis. Het gaat hem er in de 'Theory' om te onderzoeken, in hoeverre de
menselijke levenssituatie kan verbeteren. Hij wil niet alleen beschrijven,
hoe het mechanisme van zedelijke beoordeling werkt, maar hij streeft er
ook naar om aan te geven, welke houding van de ene mens ten opzichte
62. H. Huth, Soziale und Individualistische Auffassung im 18. Jahrhundert, Leipzig
1907, S.45 e.v.
63. Wealth of Nations, Vol. l,p.369-70.
64. Wealth of Nations, Vol. 1, p.267 e.v.
65. Wealth of Nations, Vol. 1, p.369-70.
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van de andere of van zichzelf de beste is.66 Dit streven blijkt uit de ook
in de 'Theory' diep verankerd liggende voorkeur voor vrijheid. Het blijkt
tevens uit de her en der in het boek verspreide opmerkingen over de
verschillen tussen een barbaarse, primitieve en een beschaafde manier
van leven en samenleven.
De karakters van de mensen in een onontwikkelde, barbaarse maatschappij wijken op sommige punten af van die van de leden van een vrije,
beschaafde gemeenschap. In een onbeschaafde situatie staan de persoonlijke eigenschappen van minachting van ongeluk en ongevoeligheid voor
leed hoog aangeschreven. Zij maken het de mensen mogelijk de geringe
mate van vrijheid, veiligheid en geluk te dragen. Barbaren zijn geneigd
tot veinzerij, omdat hun levensomstandigheden hen verplichten iedere
hartstocht te verbergen. Onder beschaafde mensen krijgen eerlijkheid,
openheid en medemenselijkheid een grotere kans. Beschaafde mensen
genieten meer geluk en behoeven zich daarom minder sterk te wapenen
tegen honger, ziekte en ongeluk. Zij missen de bij barbaren gewone minachting voor ellende.67 Het denkbeeld van vooruitgang van barbarij naar
beschaving vindt men terug in de 'Wealth of Nations'.
Als rechtgeaarde achttiende-eeuwer gelooft Smith in de vooruitgang,
maar hij ziet tevens in, dat de mens en de wereld niet zoveel mogelijkheden tot verbetering in zich dragen als sommigen wel zouden willen.
Hij doet alle moeiten naïve toekomstverwachtingen te vermijden. Hij bezit
een niet hoge dunk van de menselijk natuur. 68 Wij komen nu tot de vraag
naar de verhouding van het optimisme tegenover het reahsme in zijn boek
over de 'moral sentiments'.
De natuur heeft het geluk van de mens op het oog.69 De mensen zelf,
egocentrisch en kortzichtig als zij zijn, bewerkstelligen het algemene
welzijn echter in de meeste gevallen niet bewust en onmiddellijk. Het is
de 'natuur' die het individuele streven tegen wil en dank van het individu
zelf voor het algemene nut 'gebruikt'. Deze redenering is het kernpunt
van het optimisme van Smith. Hij bewijst zijn stelling onder meer aan de
hand van de motieven die de mens doen verlangen naar handhaving van
recht voor zijn medemensen en voor zichzelf. Recht wordt niet door
66. Bittenmann, A. Smith's Empiricism and the Law of Nature, p.216, minimaliseert
het historisch-normatieve element in de Theory'; een correctie op Bittermann is te
vinden bij Forbes, 'Scientific Whiggism': A. Smith and J. Millar, p.648.
67. Theory, p.279, 302.
68. Deze sceptische visie op de menselijke natuur is reeds opgemerkt door A. Cole,
Puzzles of the Wealth of Nations, Canadian Journal of Economics and Political
Science, XXIV (1958).
69. Theory, p.235.
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iedereen begeerd, omdat het noodzakelijk is voor de instandhouding van
de gemeenschap. Het verlangen ernaar vloeit voort uit het besef van het
individu, dat het als eenling in de gemeenschap zwak staat. De mens ziet
in, dat hij in zijn eigen belang met anderen rekening moet houden, zodat
de anderen het met hem doen. Het is om die reden voordelig rechtvaardigheid voor allen voor te staan. Ze krijgt ieder 'wat hem toekomt', en wordt
niemand verwaarloosd.70
De mens is een zelfzuchtig wezen, dat niet zonder meer om maatregelen
in het algemene belang vraagt. De natuur zorgt er evenwel voor, dat hij
het toch doet, zodat de samenleving kan bestaan en beter kan worden. De
overtuiging van Smith, dat verstand en altruïsme geen hechte grondslag
voor het welvaren van de gemeenschap zijn, betekent niet, dat hij de hoop
op vooruitgang naar het rijk der wensdromen verwijst. De natuur heeft
het immers goed met de maatschappij en haar leden voor, maar zij heeft
menselijk inzicht en grootse plannen niet voor de realisatie van vele van
haar doelstellingen nodig.
Het individualisme van Smith was in zekere zin consequenter dan dat
van de Franse rationalisten, die van iedereen inzicht in de natuurlijke
beginselen verwachtten. De Franse 'Philosophes' dachten, dat de mensen
en vooral de regeerders hun gedragslijn kunnen laten bepalen door wijsgerig inzicht in de natuur der dingen. Smith meende echter, dat het
gemeenschapsleven grotendeels berust op de individuele 'human passions'
en zeker niet op een bewust wijsgerig fundament. Het feit, dat dit zo is,
kan ellende met zich meebrengen. Over het algemeen zorgt de natuur er
echter voor, dat de gemeenschap wel vaart en zich van mankementen
herstelt. Een bewijs hiervan is de wijze waarop Europa heeft afgerekend
met het feodalisme. De feodale maatschappij is immers niet ten onder
gebracht door een weldoordacht plan, maar van lieverlee en zonder dat
er een welbewust systeem uit gebleken is.
De noodzakelijke gevolgtrekking uit het individualisme van Smith is zijn
voorkeur voor individuele vrijheid. Hij koestert diep wantrouwen tegen
een regering die berust op de ongecontroleerde macht van één of weinige
personen. Zulk een regering doet de 'passions of human nature' maar al
te gauw geweld aan, doordat zij bij de realisatie van haar doelstellingen
te weinig rekening houdt met allerlei belangen, wensen en vooroordelen.
De beste uitdrukking van de vrijheidszin van Smith is te vinden in zijn
eigen woorden: '. . .the happiness of mankind. . . seems to have been the
original purpose intended by the Author of nature. . .'; '. . .by acting
according to the dictates of our moral faculties, we necessarily pursue
the most effectual means for promoting the happiness of mankind, and
70. Theory, p.l 19-20, 126-7.
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may therefore be said.. . to co-operate with the Deity, and to advance. . .
the plan of providence. By acting otherwise.. . w e . . . obstruct the scheme
which the Author of nature has established for the happiness and perfection of the world. . .'. n Onze 'moral faculties' verzetten zich tegen
bevoogding en teveel beleid van bovenaf. Een wijs staatsman zorgt er
daarom voor, dat zijn bemoeienissen zich niet tever uitstrekken, zodat
hij de menselijke natuur geen geweld aandoet.72
Over het algemeen is Smith optimistisch, wanneer hij het over de vrije
orde heeft. Dit blijkt wel uit het bovenstaande citaat. Hij is echter niet
van mening, dat de aard van de mens zelf fundamenteel verandert.
Integendeel, de meeste mensen zijn kortzichtig en zelfzuchtig en blijven
zo. Smith geeft ondanks zijn optimisme vaak de indruk een liberale
staatsvorm eerder te zien als een remedie voor de ergste gevolgen van de
zelfzucht en eigengereidheid van de politici dan als de weg naar een
gelukkige samenleving. Hetzelfde is het geval met zijn economisch
liberalisme. Een vrije economie is zeker een garantie voor materiële
vooruitgang, maar zij is ook een middel om groepen wier belangen niet
stroken met het algemene welzijn, te dwingen zich in het gareel te voegen.
Dit klinkt niet zo vriendelijk als de harmonie van belangen die de
Physiocraten ingeval van een vrije economie meenden te kunnen voorspiegelen. De beide boeken van Smith staan in dit opzicht op één lijn,
hoewel de 'Theory of Moral Sentiments' vanwege de herhaalde nadruk
op de goedheid van de natuur bij tenminste één moderne auteur een meer
optimistische indruk dan de 'Wealth of Nations' heeft gewekt.73
Er volgen nog enige voorbeelden van het optimisme van de 'Theory of
Moral Sentiments', voordat de minder optimistische uitspraken aan de
orde komen. ledere mens verlangt naar positieve waardering van zijn
persoon van de kant van zijn medemensen. Met dit doel voor ogen streeft
hij ernaar zijn goede karaktereigenschappen te ontwikkelen en de slechte
te onderdrukken. Overdreven haat of het lijdelijk ondergaan van
beledigingen wekken afkeer en minachting op. Om hieraan te ontsnappen
poogt men deze slechte gedragingen te vermijden.74
Nog een tweede optimistische gedachtengang. Het vermogen tot zedelijke
beoordeling bezit de neiging zich los te maken van toevallige, te subjectieve overwegingen. Het is, alsof een onpartijdige toeschouwer, een
'impartial spectator', bij iedere situatie aanwezig is en zijn oordeel geeft.

71. Theory, p.235.
72. Theory, p.343.
73. J. Viner, A. Smith and Laisser Faire (in: Viner: The Long View and the Short,
Glencoe 1958), p.220-2.
74. Theory, p.44-5.
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De onpartijdige toeschouwer zorgt ervoor, dat de mensen zelfbeheersing
krijgen en evenwichtig worden. Deze karaktertrekken genieten immers
algemene achting. Op die manier leert de mens het normale te zoeken en
zich niet te laten misleiden door ongeluk of door grote, maar kortstondige
voorspoed.75 De natuur zorgt ervoor, dat, aangezien 'happiness consists
in tranquillity and enjoyment', de geest van de mens ' . . .in propensity,
after a certain time. . . falls back to that state; in adversity, after a certain
time,.. .rises up to it'.76
Smith is ervan overtuigd, dat de wereld nooit volmaakt zal zijn. Zijn
'Theory of Moral Sentiments' staat vol met minder vleiende opmerkingen
over de aard van de mens. Hij spreekt bijvoorbeeld over de 'wijze mens',
wanneer hij uiteenzet, hoe de 'impartial spectator' tot een evenwichtige
levenshouding inspireert. Dit impliceert, dat vele mensen nooit het ware
levensgeluk zullen vinden, aangezien zij er door hun karakter ongeschikt
voor zijn. Smith schrijft ook, hoe hij zich het hoogst bereikbare levensgeluk voor de gemiddelde mens voorstelt: 'what can be added to the
happiness of man who is in health, who is out of debt, and has a clear
conscience?'; en: 'this situation may be. . . called the natural and ordinary
state of mankind. Notwithstanding the present misery and depravity of
the world.. . this is really the state of the greater part of man'; en:
'. . .though little can be added to it, much may be taken from it'.77
Voorbeelden van een min of meer misprijzende kijk op de wereld zijn bij
Smith veelvuldig aanwezig. De grondslag voor het gezag dat personen of
groepen genieten, is voor het merendeel niet de overweging, dat gezag en
gehoorzaamheid nuttig zijn. Ook bewondering voor kennis en capaciteiten
zijn minder belangrijk. Het gaat vaak alleen maar om ontzag voor het
vertoon van weelde en macht van de leidende personen.78 Dit ontzag kan,
hoewel het bevorderlijk is voor de gezagshandhaving, maar al te gemakkelijk ontaarden. Er bestaat sterke neiging de 'vices and follies' van de
machtigen en rijken te bewonderen; hun buitensporigheden moeten vaak
de ergste proporties aannemen, voordat zij afkeuring opwekken.79
Iedereen, zegt Smith elders, streeft naar reputatie en waardering voor
zijn persoon. Meestal echter vindt de deugdzame, nederige mens, die
slechts met geringe talenten is begiftigd, zijn rechtmatige waardering niet.
Voor hem is een van de voornaamste voorwaarden tot een direct levensgeluk niet aanwezig. Alleen het geloof aan een hiernamaals, waar een

75. Theory, p.203, 206, 208-10.
76. Theory, p.209-10.
77. Theory, p.62-3.
78. Theory, p.75-6.
79. Theory, p.84-6.
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alwetende Voorzienigheid zijn deugd ondanks zijn nederige aardse positie
zal belonen, kan hem zijn levenslot doen dragen.80 Het is kenmerkend,
dat Smith deugdzaamheid kennelijk verbonden acht met nederigheid en
lage begaafdheid.
Voor Smith bestaat in verleden, heden en toekomst geen volmaakte
wereld. De vooruitgang van de beschaving is een wisselvallig en langzaam
proces. De hooggespannen toekomstverwachtingen van de Physiocraten
zijn voor hem overbodig, aangezien hij geen reden tot drastische maatschappelijke veranderingen ziet. Hij is ervan overtuigd, dat hij in een vrij
en behoorlijk beschaafd land leeft, hoewel hij nog vele defecten meent te
ontdekken. Uit de opmerkingen in al zijn geschriften over vroegere,
barbaarse tijden en over andere, minder beschaafde volkeren, waarmee
de gehele wereld behalve Europa en China is bedoeld, blijkt een grote
mate van zelfgenoegzaamheid met de Europese situatie.

§3. De 'Wealth of Nations'.
Een van de hoofdthema's van de 'Wealth of Nations' is een analyse van
de economische aspecten van het menselijke beschavingsproces. Het boek
onderzoekt, hoe de ontwikkeling van een barbaarse naar een beschaafde
samenleving zich heeft voltrokken. Beschaving bestaat uit vrijheid, veiligheid en geluk. Smith beseft, dat ook achteruitgang mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is in de 'Lectures' te vinden, waar hij de ondergang van de
vrijheid in de stedelijke samenlevingen van de Oudheid beschrijft. De
groei van handel en nijverheid in deze steden, kleine democratische
republieken, verminderde de lust van de inwoners om voor de verdediging
van hun stad ten strijde te trekken. Zo kwam de baan vrij voor de militaire
monarchie van het Romeinse Keizerrijk.81
Smith constateert, dat door de Germaanse invallen de Europese samenleving ook in economisch opzicht degenereerde. Het daarop volgende
herstel was te danken aan de ontwikkeling van handel, nijverheid en
steden.82 Er was echter geen sprake van een rechtlijnige, ongehinderde
economische vooruitgang. Smith toont dit aan door middel van een op
theoretische grondslag gefundeerd onderzoek van de Europese economische geschiedenis. Hij wil er door zijn theoretische analyse achter
komen, welke de voorwaarden tot een zo snel mogelijke toename van de
welvaart zijn. Hij interesseert zich in het bijzonder voor de invloed van
80. Theory, p. 187-8.
81. Lectures, p.27 e.v.
82. Wealth of Nations, Vol. 1, p.340-1, 352-4.
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de staatkunde op de economische ontwikkeling. Het beleid der politici
is immers, onderhevig als het is aan kortzichtigheden en eigenbelang, een
der voornaamste oorzaken van wisselvalligheden in het economische
proces. De regeringen vervallen maar al te gemakkelijk in de fout van een
te verregaande bemoeizucht met het doen en laten van de mensen. Zij
zien niet in of wensen niet te aanvaarden, dat de economie vrij moet zijn.
Smith is van mening, dat er een ideale volgorde van economische ontwikkelingsfasen bestaat, die een zo groot mogelijke welvaart garandeert.
Hij noemt haar de 'natural progress of opulence'. In hoeverre de feitelijke
ontwikkeling langs de lijnen van de 'natural progress' verloopt, hangt af
van de mate waarin vrijheid heerst.83 Het eerste vereiste voor vooruitgang
is een volgroeide landbouw. Deze is immers de basis voor de bloei van
handel en nijverheid. De landbouw moet zoveel produceren, dat er
behalve wat voor het levensonderhoud van de agrarische producenten
nodig is, nog een surplus wordt voortgebracht. Dit surplus zorgt ervoor,
dat de steden, die zelf geen voedsel produceren, maar leven van handel
en nijverheid, kunnen bestaan.84 In iedere beschaafde samenleving is de
voornaamste handel die tussen stad en platteland of tussen de producenten
van nijverheidsartikelen en van agrarische produkten. 85 Uitbouw van de
buitenlandse handel is pas zinvol, wanneer de nationale landbouw en
nijverheid tot volle bloei zijn gekomen.86
Uit de nadruk die Smith legt op de wenselijkheid van zulk een volgorde
van ontwikkelingsfasen, blijkt het nog overwegend agrarische karakter
van de Engelse economie van zijn tijd. Hij erkent volmondig de voordelen van nijverheid en ook van internationale handel. Hij verzet zich
echter tegen het mercantilisme, dat volgens hem de natuurlijke orde
geweld aandoet door de nationale landbouw achter te stellen bij de
nijverheid en vooral de internationale handel. De opvatting, dat de
nationale landbouw voor een belangrijk gedeelte plaats kan gaan maken
voor nijverheid, zodat een land in grote mate voedsclimporteur wordt,
deed pas opgang bij de economen van de negentiende eeuw. Smith was
nog niet toe aan de idee, dat twee landen die respectievelijk grotendeels
op landbouw en nijverheid zijn gespecialiseerd, hun produkten tot beider
voordeel kunnen ruilen. Dit denkbeeld kwam pas op bij David Ricardo,
dus na 1800. Engeland ontwikkelde zich niet vroeger dan in de loop
van de negentiende eeuw tot de industriële 'workshop of the world'.
De verwezenlijking van het ideale economische ontwikkelingsproces is
naar de mening van Smith alleen mogelijk door de vrije prijsvorming. Hij
83. Wealth of Nations, Vol.
84. Wealth of Nations, Vol.
85. Wealth of Nations, Vol.
86. Wealth of Nations, Vol.

1, p.339.
1, p.337.
1, p.336.
1, 339-40.
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begint met te veronderstellen, dat er een situatie bestaat waarin landbouw,
nijverheid en buitenlandse handel ieder dezelfde winst per eenheid
kapitaal afwerpen. Het blijft in dat geval niet onverschillig voor een
ondernemer, in welke tak van produktie hij zijn kapitaal investeert. De
risico's zijn per produktietak niet even groot. Vanwege het verschil in
risico is de landbouw te verkiezen boven de nijverheid en deze op haar
beurt boven de internationale handel. Men steekt dus zijn kapitaal bij
gelijke mogelijkheden tot winst in de landbouw. Dit gaat door, totdat de
vraag naar landbouwartikelen verzadigd is. De prijzen van agrarische
Produkten gaan als gevolg hiervan dalen, hetgeen de winst per eenheid
kapitaal vermindert. Op een gegeven moment wordt het verschil van de
winst op agrarische produkten met die op nijverheidsgoederen zo groot,
dat het voordelig is ook de laatste te gaan produceren. Het verschil in
winst moet immers hoog genoeg zijn om de grotere risico's van de nijverheid te compenseren. De buitenlandse handel komt aan bod, indien na
de vraag naar agrarische artikelen ook die naar nijverheidsartikelen
verzadigd is.
Men kan ook andersom redeneren. De nijverheid en de internationale
handel kunnen zo sterk groeien, dat de agrarische onderbouw te smal
wordt. De oplossing van dit probleem komt in een vrije economie vanzelf.
De vraag naar landbouwartikelen van de zijde van de steden neemt dan
immers toe en drijft de prijzen in de landbouw omhoog. Hierdoor wordt
het verschil van de winsten in de landbouw met die in de nijverheid en de
internationale handel zo klein, dat het de minder gunstige produktievoorwaarden in de beide laatste takken van produktie niet meer voldoende compenseert. De ondernemers gaan dan meer in de landbouw en
minder in nijverheid en buitenlandse handel investeren. Op die manier
keert het evenwicht tussen de drie produktiesectoren terug.87 Voorwaarde
tot het bestaan van dit evenwicht is, dat de prijsvorming geen hinder
ondervindt. Bevoordeling van de internationale handel en de nijverheid,
bijvoorbeeld door produktie- en verkooppremies van de zijde van de
staat of door monopolies, verstoort de natuurlijke orde. Zulke maatregelen houden de winsten kunstmatig hoog, zodat de ondernemers geen
aandrang ondervinden om naar de landbouw over te schakelen. Zij strekken de bevoorrechte ondernemers tot voordeel, maar remmen de totale
welvaartsgroei af.
De natuur heeft ook in economisch opzicht het welzijn van de mensen op
het oog. Daarom moet de staatkunde haar vrijelijk haar gang laten gaan.
De mensen zijn echter niet zo wijs. Zij zijn behept met vooroordelen en
87. Het is nodig voor deze gedachtengang van Smith verschillende hoofdstukken
van zijn 'Wealth of Nations' met elkaar te combineren: zie: Wealth of Nations, Vol.
1, p.41 e.V., 48 e.V., 88-9, 102, 112 e.V., 337-9.
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laten hun persoonlijke belangen zwaarder wegen dan die van anderen,
wanneer dit maar enigszins mogelijk is. Het streven naar individueel
voordeel draagt alleen in het geval van een vrije economie bij aan het
algemene welzijn. In een systeem van vrijheid gaan de producenten op
het moment waarop het nodig is, agrarische produkten vervaardigen.
Degenen die in de buitenlandse handel en de nijverheid werkzaam zijn,
missen elke prikkel tot gehele of gedeeltelijke overgang naar de landbouw,
wanneer de prijzen van hun produkten door premies of door beperking
van de concurrentie bescherming genieten. Dit gebeurt meestal met
behulp van de staatsmacht. Smith is van mening, dat in de geschiedenis
van Europa van zulk een bevoorrechting van handel en nijverheid sprake
is geweest.
Door de val van het Romeinse Rijk ontstond in Europa een feodale en
agrarische samenleving, wier voornaamste kenmerken wanorde, willekeur
en onderdrukking waren. De landbouw kon vanwege de zware lasten op
de boeren en de algemene onveiligheid geen hecht fundament voor de
ontwikkeling van handel, nijverheid en steden zijn. De impasse werd
doorbroken, doordat in de opkomende nationale staten de monarchieën
zich verbonden met de steden, waardoor meer vrede en veiligheid werd
verkregen. De nijverheid en de steden konden hierdoor groeien. Er verschenen meer nijverheidsprodukten op de markt. De feodale heren
wensten de nieuwe produkten te kopen, maar hun inkomsten waren daarvoor onvoldoende. Het feodale systeem vormde immers door de zware
lasten op de boeren en de willekeur der heren een rem op de agrarische
produktie. Het gevolg was, dat de heren de boeren meer vrijheid lieten
en hun lasten verminderden. Smith juicht de anti-feodale ontwikkeling
toe, maar constateert tevens, dat de welvaartsgroei niet zo groot was als
mogelijk zou zijn geweest. De stimulans kwam immers van de nijverheid
en de internationale handel, terwijl zij van de landbouw had moeten
komen.88 Het in zijn dagen heersende mercantilistische systeem is in de
ogen van Smith om dezelfde reden verwerpelijk.
De bevrijding van de samenleving van het feodalisme geschiedde op een
indirecte en inefficiënte manier. De oorzaak hiervan was gelegen in de
omstandigheid, dat de regeerders en hun onderdanen zich bij het nemen
van hun beslissingen niet lieten leiden door grote vooruitziendheid of
overwegingen van algemeen belang. Toch kunnen dergelijke overwegingen grotere invloed uitoefenen dan zij in het verleden gedaan hebben.
Smith is van mening, dat zij in een democratische samenleving meer kans
maken dan elders. Engeland was in de achttiende eeuw althans naar zijn
88. Voor deze historische visie van Smith zie: Wealth of Nations, Book III, Chaps.
П-І .
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opvatting een democratisch land. Dit vormt wellicht een verklaring voor
het feit, dat Smith met het oog op het nut van het algemeen vele voorstellen tot hervorming van de Engelse samenleving doet. Hij verklaart in
de inleiding op de 'Wealth of Nations', dat het hem erom gaat te onderzoeken, wat de juiste beginselen van economisch politiek beleid zijn en
welke fouten men in het verleden in dit opzicht gemaakt heeft.89
Een van de voornaamste voorstellen die Smith doet, is dat van de bevrijding van het economische leven van een te verregaande staatsinvloed. Hij
vertrouwt op de werking van het vrije prijsmechanisme en de daarmee
samenhangende gunstige effecten van de vrije concurrentie. Een systeem
van vrijheid berust op het individuele streven naar eigen voordeel. Het
mist alle belemmeringen die de individuele economische inspanning verminderen. Bovendien voorkomt het de bevoorrechting van een of ander
particulier belang ten koste van het algemeen welzijn. Het streven naar
persoonlijk gewin, dat in een door de staat bestuurde economie al heel
snel de politiek voor zijn doeleinden gaat misbruiken, wordt zo in een
baan gedwongen waarin het de totale welvaart bevordert. Ethiek en
economische doelmatigheid gaan dus hand in hand.
Het behoeft geen nadere uitleg, waarom vrijheid de waarborg voor een
juiste volgorde van ontwikkeling van landbouw, nijverheid en buitenlandse handel vormt. Een nadeel van prijsbescherming is de vermindering
van de lust tot economische inspanning bij de begunstigde producenten.
Een voorbeeld zijn handelsmonopolies, die de handel in een bepaald
produkt of groep produkten voor een of meerdere ondernemers reserveren. Zij sluiten anderen uit, verminderen op die manier de concurrentie
en drijven prijzen en winsten onnodig hoog op. De bevoorrechte ondernemers verkrijgen door het hoge winstpercentage het door hen gewenste
inkomen zo snel, dat zij minder sparen en investeren dan zij bij afwezigheid van protectie zouden doen. Minder investeren betekent minder produceren. Zonder monopolisering zou daarom de welvaart van de totale
gemeenschap groter zijn geweest.90 Het is nodig het eigenbelang van de
mensen door vrije concurrentie te prikkelen. Het belonen van werkzaamheden zonder op de kwaliteit en de omvang der geleverde prestaties
te letten, brengt verwaarlozing van het werk met zich mee, hetgeen in een
vrije economie vermeden wordt. Smith neemt het euvel van het voorbijzien aan het eigenbelang waar bij het onderwijs91 en bij de rechterlijke
macht.«2

89. Wealth of Nations, Vol. 1, p.2-3.
90. Wealth of Nations, Vol. 2, p.108-9.
91. Wealth of Nations, Vol. 2, p.245 e.v.
92. Wealth of Nations, Vol. 2, p.203 e.v.
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Smith is tegen staats- en andere overheidsondememingen, voorzover zij
niet strikt noodzakelijk zijn. Zij schakelen immers het individuele eigenbelang uit.93 Een staatsdienaar oefent zijn functie uit op kosten van de
schatkist. Inefficiënte uitvoering van zijn taak komt hem niet op persoonlijk verlies te staan. Smith stelt daarom voor alleen die taken op Staatskosten te laten uitvoeren, die voor een particuliere ondernemer in beginsel niet winstgevend genoeg zijn. Bovendien beveelt hij aan, om datgene
wat de overheid onvermijdelijk verplicht is te doen, zo mogelijk te laten
verrichten door regionale of plaatselijke gezagsdragers voor rekening van
de regionale of locale belastingbetaler. Zij zijn er immers nog het meest
in geïnteresseerd.94 Smith acht het gewenst, dat alle onderneming en arbeid zoveel als mogelijk onder de druk van de vrije concurrentie staan.95
Een ander nadeel van staatsbemoeienis is de belastingdruk. Het gevaar
bestaat, dat de mensen hierdoor zoveel van hun inkomsten verliezen, dat
hun de lust tot verdere investeringen en arbeid vergaat.96
Smith is tevreden over vele dingen die in het verleden bereikt zijn en
waarvan zijn tijd de vruchten plukt. Hij schrijft deze verworvenheden toe
aan de mate waarin de juiste, natuurlijke beginselen in acht genomen zijn.
Hij keurt de politieke ontwikkeling sinds de Glorious Revolution, het
herstel van de vrijheid in Engeland, goed. Verdere politieke aspiraties
vertoont hij niet meer, zodat men mag aannemen, dat hij de Engelse Constitutie als een voldoende oplossing beschouwt. Hij is ook tevreden over
de ondergang van het feodalisme met alle gunstige gevolgen van dien. De
ontevredenheid die in Frankrijk heerste over de privileges van de grootgrondbezitters en vooral de feodale herenlasten op de boeren, was aan de
opvattingen van Smith vreemd. Het bezwaart hem niet, dat de Engelse
aristocratie praktisch de gehele nationale politieke leiding in handen
heeft. Politieke vrijheid betekent in zijn ogen kennelijk in de eerste plaats
inperking van de monarchale macht en niet zozeer inspraak in de regering van alle klassen in de samenleving.
Smith is overtuigd van de superioriteit van de Europese beschaving,
wanneer hij haar vergelijkt met primitieve culturen elders in de wereld en
ook met oude beschavingen als die van China. Hij merkt op, dat de gemiddelde hardwerkende Engelse boer welvarender is dan menige onbeperkt heersende Afrikaanse negerkoning. China is in zijn ogen een
land waaraan voortvarendheid ontbreekt, wat blijkt uit de stilstand van

93. Wealth of Nations, Vol. 2, p.180.
94. Wealth of Nations, VoL 2, p.218-9.
95. Wealth of Nations, Vol. 2, p.180.
96. Wealth of Nations, Vol. 2, p.218-9.
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zijn economie.97 De dynamische, vooruitstrevende Europese levensopvatting van de Nieuwe Tijd is dus ook bij Smith aanwezig. Als econoom
wijst hij op een typisch Europese verworvenheid, de economische vooruitgang.
De bezwaren die Smith heeft tegen de bestaande maatschappelijke organisatie in Engeland, hebben betrekking op alle onderdelen van de 'natura!
jurisprudence' die hij in de 'Wealth of Nations' behandelt. Hij wijst op
feilen in het universitaire en het niet-universitaire onderwijs, in de rechtspraak, in de belastinginning en in het beheer der staatsfinanciën. Zijn
zwaarste verwijten gelden evenwel het mercantilisme. Hij beschouwt dit
als een rem op de groei van de totale welvaart en als een onrechtmatige
bevoordeling van particuliere belangen. Bovendien is het in zijn ogen een
voorbeeld van politieke kortzichtigheid en vooroordelen, waarvan kleine
groepen vaak doelbewust profiteren. Het mercantilisme is een kwade
erfenis van de opkomst van de nationale staat en het verbond tussen
vorsten en steden, waaraan overigens de verdienste toekomt Europa van
het feodalisme bevrijd te hebben. Smith verkondigt ook zijn mening over
een in zijn dagen actuele kwestie, de opstand van de Amerikaanse koloniën. Hij werpt zijn tijdgenoten voor de voeten, dat de juiste oplossing,
totale zelfstandigheid, vanwege hun nationale trots en de politieke invloed
van commerciële belangen een illusie is.
Smith meent, dat afgezien van een juiste economische politiek en het
bestaan van veiligheid en orde nog twee andere factoren bepalend zijn
voor de economische vooruitgang. Dit zijn de arbeidsverdeling en de
voorraad kapitaal. Zijn opvattingen hieromtrent vormen de eigenlijke
kern van zijn economische theorie. Beide factoren kunnen het beste berusten op het individuele welvaartsstreven. Zij werpen alleen volle
resultaten af, wanneer er sprake is van vrije prijsvorming en vrije concurrentie.
De arbeidsverdeling is de grondslag van de groei van de nationale welvaart. Zij vergroot de produktiecapacitcit van de mensen.98 In een onbeschaafde samenleving is zij minder ontwikkeld dan in een beschaafde
gemeenschap. In een toestand van mindere beschaving specialiseren de
mensen zich weinig of niet op de voortbrenging van één produkt of een
groep van samenhangende produkten. Zij vervaardigen ieder voor zich
bijna alles wat zijzelf en hun gezinnen behoeven. Het gevolg is, dat zij
nauwelijk méér kunnen voortbrengen dan zij ieder persoonlijk hard nodig
hebben. Beschaafde mensen specialiseren zich en ruilen hun produkten
97. Wealth of Nations, Vol. 1, p.63-4.
98. Wealth of Nations, Vol. 1, p.4.
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onderling. Door deze specialisatie wordt hun produktiecapaciteit groter
dan die van primitieve mensen, zodat ook hun welvaart veel groter i s . "
Smith acht de arbeidsverdeling om verschillende redenen bevorderlijk
voor de menselijke produktiecapaciteit. In de eerste plaats hoeft de producent op die manier zijn aandacht niet over vele bezigheden te verdelen.
Hij is in staat routine en vaardigheid te ontwikkelen. In de tweede plaats
vindt er tijdsbesparing plaats. Het is immers niet meer nodig, dat men zich
van het ene naar het andere werk begeeft. Tenslotte stelt de arbeidsverdeling de producenten in staat een beter inzicht in de aard van hun werkzaamheden te krijgen. Zij zijn zo in de gelegenheid arbeidsbesparende
werkmethoden en betere werktuigen uit te vinden.100
Er ligt aan het ontstaan en de ontwikkeling van de arbeidsdeling geen
weloverwogen, de gehele samenleving omvattend plan ten grondslag.
Smith constateert in iedere mens een ruilneiging, die berust op het streven
naar eigen voordeel: 'is it not from the benevolence of the butcher, the
brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to
their own interest'.101 Arbeidsverdeling kan niet in willekeurige mate
plaatsvinden. Zij hangt af van de afzetmogelijkheden voor de producent.
Het is onmogelijk zich op één produkt te specialiseren, wanneer de dingen
die men tegen zijn eigen voortbrengselen wenst te ruilen, niet op de markt
worden aangeboden. Een eenling kan zich niet specialiseren zonder dat
anderen dit ook doen. De bakker zal tevergeefs zijn brood in ruil voor
andere artikelen die hij nodig heeft, aanbieden, indien de mensen allen
hun eigen brood bakken. Smith wijst bovendien nog op de betekenis van
goede vervoersmogelijkheden te land en op het water voor de afzetmogelijkheden. Zij hebben volgens hem overal waar welvaart aanwezig is,
aan het ontstaan ervan meegewerkt.102
Uit de uiteenzetting van Smith over de arbeidsverdeling blijkt het toenemende belang dat men in de loop van de Europese geschiedenis van de
Nieuwe Tijd is gaan hechten aan economische lotsverbetering. Zij werd
een van de belangrijkste maatschappelijke doelstellingen. Dit blijkt uit de
nadruk die Smith legt op de wenselijkheid van welvaart voor alle leden
van de gemeenschap.103 Hij constateert een economisch motief in iedere
mens, namelijk een niet aflatend streven naar economisch gewin en naar
persoonlijk materieel genot, dat de oorzaak van de arbeidsdeling is. Economisch welzijn is een belangrijke voorwaarde tot algemene beschaving.
Economische vrijheid schept de meest ideale voedingsbodem voor de
99. Wealth of Nations, Vol. 1, p.6, 10.
100. Wealth of Nations, Vol. 1, p.7-10.
101. Wealth of Nations, Vol. 1, p.12-3.
102. Wealth of Nations, Vol. 1, p.15 e.V.
103. Wealth of Nations, Vol. 1, p.l, 70, 72, 229-232; vol. 2, p.156.
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arbeidsverdeling. Zij stimuleert immers het individuele streven naar welvaart, dat ervoor zorgt, dat de mensen zich gaan specialiseren. De mate
van arbeidsverdeling is afhankelijk van de afzetmogelijkheden. Dit betekent, dat de ene producent zich des te meer kan specialiseren, naarmate
de andere mensen meer van zijn produkten kopen. Zij kunnen dit alleen
maar, wanneer zijzelf meer gaan voortbrengen. De totale afzetmogelijkheden nemen dus toe met elke vergroting van de individuele economische
inspanning. De beste waarborg voor een zo groot mogelijke persoonlijke
produktieve activiteit is de vrije concurrentie. Economische vrijheid zorgt
dus zowel voor het ontstaan als voor een zo groot mogelijke ontplooiing
van de arbeidsverdeling.
De theorie van de vrije prijsvorming die Smith in de 'Wealth of Nations'
geeft, houdt verband met zijn voorkeur voor vrije concurrentie en is een
verlengstuk van de theorie van de arbeidsverdeling. In het geval van een
vrije economie met een verregaande specialisatie is de vrijwillige onderlinge ruil van produkten de belangrijkste manier waarop het economische
contact tussen de individuen tot stand komt. De ruil vindt plaats op basis
van de prijzen van de produkten.
Smith interesseert zich in zijn prijstheorie niet zozeer voor het economische evenwichtsmechanisme als wel voor het groeimechanisme.104
Economische groei wil zeggen toe- of afname van de totale produktie, in
moderne bewoordingen: het nationale produkt. Economisch evenwicht
betekent, dat de vraag naar en het aanbod van de produkten met elkaar
overeenstemmen. Het is wenselijk, dat er niet teveel of te weinig van één
produkt of van alle produkten tezamen op de markt komt. Belangstelling
voor het laatste probleem kon pas ontstaan bij de economen van de
negentiende eeuw. Het verschijnsel van de economische depressie drong
zich toen immers onweerstaanbaar aan de aandacht van de mensen op.
Smith zelf wil met zijn prijstheorie aantonen, dat in een vrije economie de
individuele inspanning en daarmee ook de arbeidsverdeling zo groot
mogelijk zijn.
Smith onderscheidt de 'natuurlijke prijs' en de 'marktprijs'. De natuurlijke
prijs is de prijs die een produkt op zijn minst moet opbrengen om de vervaardiging ervan mogelijk te doen zijn. Hij moet zo hoog zijn, dat de producenten van het desbetreffende artikel een inkomen betaald krijgen dat
gelijk is aan het 'natuurlijke niveau' van de inkomens van de produktiefactoren, namelijk arbeid, grond en kapitaal. Deze inkomens zijn lonen,
winsten en grondpachten. Een natuurlijk niveau van inkomsten wil dat
betreft lonen en winsten zeggen, dat de produktiefactoren voor hun
beloning afhankelijk zijn van de vraag- en aanbodverhoudingen op de
104. H. Myint, Theories of Welfare Economics, London 1948, p.1-2, 2-4.
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vrije markt. Het arbeidsloon hangt dan bijvoorbeeld af van de vraag naar
en het aanbod van arbeid.105
De marktprijs van een produkt is de prijs die het resultaat is van de feitelijke vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Hij kan hoger, lager of
gelijk aan de natuurlijke prijs zijn. Lager wil zeggen, dat het aanbod de
vraag overtreft. In dat geval is de produktie van het desbetreffende artikel
niet meer lonend. De producenten trekken hun kapitaal uit die produktietak weg en gaan iets anders vervaardigen, zodat zij op zijn minst weer van
hun 'natuurlijk inkomen' verzekerd zijn. Het aanbod wordt op die manier
kleiner en de prijs gaat stijgen. Dit gaat door, totdat vraag en aanbod aan
elkaar gelijk zijn. De marktprijs is dan even hoog als de natuurlijke prijs.
Het omgekeerde proces vindt plaats, wanneer de marktprijs de natuurlijke
prijs overtreft. Smith gebruikt voor dit evenwichtsproces een begrip uit de
Newtoniaanse fysica. Hij zegt, dat de marktprijs immer 'graviteert' naar
de natuurlijke prijs.106 Voorwaarde tot dit evenwicht is de vrije concurrentie. De marktprijs blijft immers hoger dan de natuurlijke prijs, indien
de staat een monopolie verleent. Monopolisten kunnen ongestraft het
aanbod van een artikel laag houden, omdat andere ondernemers van hun
produktietak uitgesloten zijn.
Smith is zich bewust van het verschijnsel van evenwicht tussen vraag en
aanbod van produkten: 'the whole quantity of industry annually employed
in order tot bring any commodity to market naturally suits itself (door
middel van het prijsmechanisme in een vrije markt) . . . to the effectual
demand'.107 Hij is echter vooral geïnteresseerd in het feit, dat de vrije
prijsvorming en de vrije concurrentie de totale welvaart stimuleren. Vrijheid betekent ook rechtvaardigheid. Particuliere belangen genieten in
een systeem van vrijheid geen onrechtmatige begunstiging en schaden het
algemene welzijn niet. Monopolies en elke andere manier van bescherming tegen concurrentie hebben tot gevolg, dat de marktprijs van de
produkten van de geprotegeerde ondernemers kunstmatig hoger is dan
hun natuurlijke prijs.108 Door de inperking van de concurrentie verminderd het aanbod van bepaalde produkten. Dit schaadt de afzet van andere
produkten en hiermee de groei van de arbeidsverdeling.
De opvattingen van Smith over de aard en de betekenis van de arbeids105. Wealth of Nations, Vol. 1, p.48-9; zie voor dit 'natuurlijke niveau' de bespreking van de inkomstentheorie van Smith, hierna, p.54 e.V.
106. Wealth of Nations, Vol. 1, p.49-51, 87-8.
107. Wealth of Nations, Vol. 1, p.51.
108. Wealth of Nations, Vol. 1, p.48-9; voor deze ethische achtergrond van de prijstheorie van Smith zie: G. Strong, A. Smith and the Eighteenth Century Concept of
Social Progress, p.60; zie ook hiema, p.54 e.v. over de inkomstentheorie.
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verdeling hangen nauw samen met zijn theorie van de kapitaalvorming.
Een producent die zich specialiseert op de vervaardiging van één of een
paar artikelen, heeft grondstoffen, werktuigen en middelen tot zijn levensonderhoud nodig om zijn produkten te kunnen maken en in de tijd vóór
de verkoop van zijn produkten te kunnen leven. Hij dient hierover te
kunnen beschikken, alvorens aan zijn arbeid te beginnen. Er moet dus
tevoren een voorraad van zijn aangelegd. Smith noemt dit de 'accumulation of capital'.109. De vorming van kapitaal is mogelijk, doordat men
met het oog op toekomstige inkomsten uit de verkoop van hetgeen men
gaat produceren, een deel van zijn inkomsten niet aan directe consumptie
besteedt. Met deze besparingen kan de producent zich kapitaalgoederen
aanschaffen. Vanuit individueel standpunt bezien vindt de aankoop van
kapitaal- in plaats van consumptiegoederen plaats. Maatschappelijk
bezien wil dit zeggen, dat een groter deel van het totale produktiepotentieel voor de vervaardiging van kapitaalgoederen en niet van consumptiegoederen wordt bestemd. De verhouding van besparingen en
kapitaalsvorming tot de directe consumptie bepaalt de omvang en de groei
van de economische bedrijvigheid.110 Kapitaal kan het eigendom zijn van
de producent zelf of van iemand anders, die het door middel van een
lening tot zijn beschikking stelt.111
De stimulans tot sparen en tot kapitaalsvorming is het streven van iedere
mens om zijn rijkdom te vergroten. Men verlangt, wanneer men kapitaal
in een onderneming steekt, naar het daaruit voortvloeiende inkomen, de
winst. Het is ook mogelijk, dat een producent zijn investeringen doet met
behulp van besparingen van anderen. Hij sluit in dat geval leningen af, die
aan de spaarders interest opleveren.112 De kapitaalsvorming bepaalt de
mate van arbeidsverdeling en beide kunnen zich alleen maar ten volle
ontplooien, indien zij berusten op het individuele streven naar eigen
voordeel in een systeem van vrijheid. Smith wijst daarom bescherming
tegen concurrentie van bepaalde takken van onderneming van de hand.
Beperking van de concurrentie houdt de winst kunstmatig op een hoog
peil. De besparingen nemen dan niet zo snel toe als bij lagere winsten. De
begunstigde ondernemers kunnen immers, hoewel zij minder sparen dan
bij afwezigheid van protectie, toch hetzelfde inkomen krijgen.113
De mensen gaan bij een stijgende winst- of interestvoet minder sparen en
investeren en besteden de zo vrijgekomen middelen aan allerlei onproduk-

109. Wealth of Nations, Vol. 1, p.241-2.
110. Wealth of Nations, Vol. 1, p.243 e.V., 301-2.
111. Wealth of Nations, Vol. 1, p.241, 313 e.v.
112. Wealth of Nations, Vol. 1, p.78-9, 294-5, 306, 313 e.v.
113. Wealth of Nations, Vol. 2, p.108-9.
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tieve uitgaven. Smith onderscheidt 'produktieve' en 'onproduktieve'
arbeid. Iemand kan zijn inkomsten besteden aan persoonlijk dienstpersoneel en aan concerten en toneelvoorstellingen, maar ook aan tewerkstelling van arbeiders die goederen vervaardigen die hij kan verkopen. In
het eerste geval is er alleen sprake van kosten en niet van baten. Er vindt
geen produktie plaats. In het tweede geval is de arbeidsinspanning 'produktief'. Zij vermeerdert immers door de opbrengst van de verkoop van
haar produkten de rijkdom van de persoon die haar betaalt, of houdt haar
tenminste op hetzelfde peil. Smith is van opvatting, dat alleen deze
arbeidskracht een bijdrage levert aan de nationale welvaart. Mensen als
huispersoneel en operazangers, die diensten leveren, zijn niet produktief;
een dienst wordt op het moment zelf van zijn ontstaan 'geconsumeerd' en
kan dus niet worden verkocht om aan degene die hem heeft betaald, een
inkomen te leveren. De aanschaf van luxe-artikelen als juwelen stimuleert
de produktie van 'vendable commodities' en daarmee de tewerkstelling
van produktieve arbeid. Smith wantrouwt zulke bestedingen echter evenzeer als het genot van de diensten van onproduktieve arbeid, omdat zij een
uiting van spilzucht zijn.114 Hij beschouwt het dus als een ideaal, dat een
samenleving spaarzaam is en haar door deze spaarzaamheid groeiende
produktieve arbeidspotentieel aan 'nuttige' goederen besteedt.
De staat met zijn apparaat van ambtenaren, vorstelijke hofhouding en
militair potentieel vormt in de ogen van Smith een van de voornaamste
oorzaken van de toeneming van het leger van onproduktieve arbeiders.
De overheid is bovendien meer dan particuliere personen geneigd tot
spilzucht, doordat zij haar dienstpersoneel steeds maar wil uitbreiden. Zij
neemt door haar belastingen middelen in beslag die anders aan kapitaalvorming zouden zijn besteed.115 De staat houdt te weinig rekening met het
principe, dat 'the proportion between capital and revenue . . . seems to
regulate the proportion between industry and idleness', en dat 'capitals are
increased by parsimony, and diminished by prodigality and misconduct.116
Uit de uiteenzetting over de kapitaalsvorming die Smith geeft, spreekt de
geest van economische dynamiek van de Westeuropese samenleving van
zijn tijd. Hij verfoeit onproduktieve uitgaven en spilzucht en benadrukt de
wenselijkheid van een voortdurende stijging van de welvaart. Dit is de
verklaring van het feit, dat zijn gehele economische theorie een groeitheorie is.117 Smith constateert evenals in zijn uiteenzettingen over de
114. Wealth of Nations, Vol. 1, p.294-7, 312.
115. Wealth of Nations, Vol. 1, p.296, 306.
116. Wealth of Nations, Vol. 1, p.301.
117. Dit feit is door moderne auteurs opgemerkt: Myint, Theories of Welfare Economics, p. 1-2, 2-4; A. Eingh, A. Smith's Theory of Economic Development, Science
and Society, XXIII (1959-60), p.113-4.
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arbeidsverdeling een sterk economisch motief in iedere mens: 'the
uniform, constant and ininterrupted effort of every man to better his
condition . . . is . . . powerful enough to maintain the natural progress of
11β
things towards improvement.. .'. Hij benadrukt de wenselijkheid van
spaarzaamheid en nijverheid en keert zich tegen nutteloze, onproduktieve
uitgaven en bezigheden. Dit is een typisch Calvinistisch-Puriteinse inslag
in zijn denken. Het verschil van zijn levensopvatting met die van de
Puriteinen is, dat aan zijn afkeer van lediggang en luxe geen religieuze
motieven ten grondslag liggen, maar dat zijn doelstelling stoffelijk, 'aards'
welzijn is.
De vooruitstrevende economische tendensen in de achttiende eeuw waren
sterk genoeg om ervoor te zorgen, dat de liberale hervormingsvoorstellen
weerklank vonden. Dit hing samen met het verlangen naar algemene
verbetering van de maatschappij. In Frankrijk vallen de eerste resultaten
van het economische liberalisme van de Physiocraten te constateren in de
hervormingsmaatregelen van minister Turgot in de jaren 1774 tot 1776.
Gedurende de Revolutie verdwenen het gildewezen, tollen, herenlasten
en vele andere belemmeringen van een vrije economische ontwikkeling. 119
In Engeland verliep het proces geleidelijker. De politici in het Parlement
gingen argumenten gebruiken die zij ontleenden aan de 'Wealth of
Nations'. De ministers Pitt en Peel lieten zich uitdrukkelijk door Smith
inspireren. 120
Smith geeft een uitgebreide inkomenstheorie. Zij laat zien, dat hij funda
mentele tegenstellingen tussen de diverse inkomensklassen meende waar
te nemen. Dit is een verstoring van het optimistische beeld van zijn
denkbeelden, die vanwege gebrek aan groot vertrouwen in de menselijke
natuur en in de politiek al blijk gaven van werkelijkheidszin. De inkomensleer vormt er een bewijs temeer van, dat Smith de voorstelling
van een volstrekt goedgunstige, harmonieuze natuurlijke orde afwees.
Deze opvatting is tegengesteld aan die van de Physiocraten.
De inkomenstheorie van Smith heeft tot doel te onderzoeken, wat in een
systeem van vrijheid de inkomens van de produktiefactoren bepaalt.
De produktiefactoren zijn arbeid, grond en kapitaal; degenen die
de beloning ontvangen, arbeiders, grondeigenaren en kapitaalbezitters;
de beloningen zelf arbeidsloon, grondrente of pacht en winst. In een
vrije economie hangt de hoogte van het arbeidsloon en van de winst af
118.
119.
120.
o.e.,
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Wealth of Nations, Vol. 1, p.306.
Clough en Cole, Economie History of Europe, Boston 1952, p.456 e.v.
Bonar, Philosophy and Political Economy, p.l49 (noot 1); Clough en Cole,
ibid.; Singh, Smith's Theory of Economic Development, p. 107-8.

van de vrije vraag naar en het vrije aanbod van arbeid en kapitaal of van
de concurrentie tussen de arbeiders om werk en tussen de kapitalisten om
afzet en prijzen. Uit de vrije concurrentie vloeit een 'natuurlijk niveau'
van inkomens voort. Het totale aantal arbeiders die hun diensten aanbieden en de totale vraag naar arbeid, zoals die op een gegeven moment
zijn, bepalen bijvoorbeeld op dat ogenblik het natuurlijke arbeidsloon.
De totale arbeidskracht en de voorraad kapitaal bepalen, hoe groot de
produktie is; van de omvang der produktie hangt de grondpacht af, zodat
ook deze in een vrije economie een natuurlijk niveau kent.
Zowel lonen als winsten zijn, voorzover zij afhangen van de vrije concurrentie, per arbeidsuur en per eenheid geïnvesteerd kapitaal in alle
takken van produktie even hoog. Er bestaan echter verschillen. Dit komt,
omdat de risico's en de arbeidsomstandigheden per produktietak niet
overeenstemmen. Een groot risico vereist compensatie in de vorm van een
hoger inkomen. Verschillen in beloning vloeien ook voort uit kunstmatige
beperking van de concurrentie door gildeverordeningen, monopolies en
produktie- en verkoopprcmies.121 In dat geval zijn zij schadelijk voor de
algemene welvaart. Zij doen aan de niet beschermde economische
groepen in de samenleving onrecht aan. Smith wil onderzoeken, of de
toeneming van de gehele maatschappelijke welvaart voor alle inkomensklassen voordelig is. Is dit zo, dan bestaat er een fundamentele economische belangenharmonie. Is dit zo niet, dan vragen degenen die nadeel
ondervinden van de algemene economische vooruitgang, niet uit kortzichtigheid, maar uit welbegrepen eigenbelang om bescherming.
Voor de grondeigenaren is de vergroting van de totale welvaart in alle
opzichten voordelig. De bodempacht ontstaat, doordat de landbouw
vanwege de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem boven hetgeen
voor het levensonderhoud van de agrarische producenten nodig is, nog
een surplus opbrengt. De verkoop van landbouwprodukten levert daarom
meer op dan voor lonen en winsten nodig is. Dit surplus-inkomen gaat in
de vorm van pacht naar de grondbezitter. Het overschot aan agrarische
artikelen vindt een afzetmogelijkheid, omdat het de grondslag voor de
ontwikkeling van de steden met hun handel en nijverheid vormt. Hoe
groter de bevolking, de handel en de nijverheid zijn, des te hoger is de
grondpacht. Een algemene economische vooruitgang verhoogt dus altijd
de inkomsten van de grondbezitter. Bovendien vergroot alles wat de
nijverheidsprodukten goedkoper doet worden, de koopkracht van de
grondpachten. Verlaging van de produktiekosten is een van de kenmerken van economische vooruitgang. De belangen van de grondbezitters

121. Wealth of Nations, Vol. 1, p.107.
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- de Engelse aristocratie - lopen dus parallel aan het algemene belang, dat
voortdurende economische lotsverbetering eist.122
Met de belangen van de arbeiders is het ten dele evenzo gesteld. Groei van
de produktie betekent toename van de voorraad kapitaal. De werkgelegenheid is afhankelijk van de kapitaalsvorming, die immers de
omvang van de economische bedrijvigheid bepaalt. Groeit de kapitaalsvorming, dan wordt meer arbeid gevraagd en stijgt het arbeidsloon; neemt
de kapitaalsvorming af, dan daalt het loon.123 Smith acht het niet meer
dan rechtvaardig, dat de arbeiders goed verdienen, omdat zij de voornaamste bijdrage aan het produktieproces leveren. Dit is kennelijk een
argument tegen de toenmalige eis van de ondernemers om de lonen met
het oog op hun afzetmogelijkheden laag te houden.124 Het vooruitzicht
op hogere verdiensten doet de arbeiders harder en beter werken.
Bovendien vergroot materiële welstand hun gezondheid en daarmee hun
arbeidskracht. Werklust en gezondheid zijn kostenbesparende factoren,
zodat zij hogere lonen compenseren. Daarom is 'the liberal reward for
labour... the natural symptom of increasing wealth. The scanty
maintenance.. . the natural symptom that things are at a stand, and their
(namelijk van de arbeiders) starving condition that they are going fast
backwards'.125
De arbeiders ondervinden echter ook nadeel van de economische vooruitgang. De groeiende arbeidsverdeling zorgt er immers voor, dat zij steeds
minder gevarieerd werk te doen krijgen en daarom geestelijk afstompen.
Uit belastingenbekostigd basisonderwijs kan dit in de ogen van Smith in
bepaalde mate compenseren.126 Bovendien zijn de arbeiders in de loonsonderhandelingen met hun werkgevers, de 'masters', de zwakke partij. De
werkgevers kunnen, gering in aantal als zij zijn, gemakkelijk samenspannen om de lonen laag te houden.127 Voor het laatste euvel biedt Smith
geen oplossing. Maatregelen van de overheid zijn voor hem als liberaal
uit den boze.
Degenen wier inkomen uit winst bestaat, bezitten geen belang bij
algemene economische vooruitgang. De grondslag van de toename van de
welvaart is immers een grotere kapitaalsvorming. Hierdoor stijgt de
produktie en wordt de concurrentie om de afzetmogelijkheden voor de
verschillende produkten heviger. De prijzen dalen, wat gunstig is voor de
122. Wealth of Nations, Vol. 1, p.229-30.
123. Wealth of Nations, Vol. 1, p.61-5.
124. Wealth of Nations, Vol. 1, p.65, 70; Viner, Studies in the Theory of International Trade, New York 1937, p.56.
125. Wealth of Nations, Vol. 1, p.65, 73 e.v.
126. Wealth of Nations, Vol. 2, p.263 e.v.
127. Wealth of Nations, Vol. 1, p.58-60.
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consument. De winstvoet daalt echter ook, hetgeen tevens het geval is met
de interest op geleend kapitaal, omdat het aanbod van besparingen op de
markt is toegenomen.128 De conclusie is, dat de belangen van de winstinkomens niet overeenstemmen met het algemene belang: ' . . . (de winstvoet) is naturally low in rich and high in poor countries, and is always high
in countries which are going fastest to ruin'.129
De groepen die van winst bestaan, zullen er dus naar streven door inperking van het aanbod van produkten de prijzen op een hoog niveau te
houden. Dit is een onrechtmatig streven. Monopolies en andere privileges
dienen er alleen toe '. . . to enable the dealers. . . to levy, for their own
benefit, an absurd tax upon the rest of their fellow-citizens'.130 Er komen
minder produkten tegen hogere prijzen op de markt. De vraag naar arbeid
en daarmee de lonen dalen vanwege de vermindering van de economische
bedrijvigheid. De inkrimping van de produktie is ook ongunstig voor de
inkomsten van de grondbezitters. Bovendien verlagen de hoge prijzen de
koopkracht van de toch reeds gedaalde Ionen en grondpachten. Het
mercantilisme, dat bepaalde takken van nijverheid en buitenlandse handel
begunstigt, is in de ogen van Smith in zijn tijd het voornaamste middel
waarmee de ondernemers hun inkomsten trachten te vergroten. Zijn winsttheorie hangt ten nauwste samen met zijn strijd tegen het mercantilisme.
De veroordeling van het mercantilistische systeem op grond van economische doelmatigheid en van ethische argumenten is een van de belangrijkste
onderwerpen van de 'Wealth of Nations'. Smith acht het de grootste
economische kwaal van zijn tijd. Het mercantilisme beschermt de winsten
van bepaalde, machtige groeperingen van nijverheidsondernemers en
mensen die zich met buitenlandse handel bezighouden. Het protegeert
binnenlandse producenten die hun afzet door goedkope importen bedreigd zien, en het bevordert op kunstmatige wijze de export. Smith
beschouwt het mercantilisme als een soort samenzwering tegen het
publiek. Het maakt de mensen wijs, dat de beschermende maatregelen
noodzakelijk voor de natie zijn. Op die manier is het land echter niet
verzekerd van de grootst mogelijke voordelen van de internationale handel. Buitenlandse markten verwijden de afzetmogelijkheden voor de
nationale produktie. Zij bevorderen hierdoor de arbeidsverdeling en de
economische bedrijvigheid in het eigen land.131 Bovendien is het door
buitenlandse handel mogelijk produkten te kopen die in het eigen land
niet te krijgen zijn; voor Engeland is het de enige manier om aan tropische

128. Wealth of Nations, Vol. 1, p.78-84.
129. Wealth of Nations, Vol. 1, p.133, 149-50, 231.
130. Wealth of Nations, Vol. 1, p.232.
131. Wealth of Nations, Vol. 1, p.437; vol. 2, p.288.
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produkten te komen.132 Inperking van de invoer van goedkope produkten
betekent tenslotte vermindering van de koopkracht van de inkomens in
het eigen land.
Fabrikanten en kooplieden wensen beperking van de import en bevordering van de export. Zij pogen daarom het publiek en de politici te
overtuigen van de noodzaak van deze maatregelen. Zij zweren dus samen
tegen het algemene belang.133 Hun redenering is, dat rijkdom hetzelfde is
als geld of edelmetalen. Zij ondersteunen deze bewering met de theorie
van de 'gunstige handelsbalans'. Het is naar hun zeggen nodig naar een
exportoverschot te streven. Het buitenland is gedwongen in plaats van
met eigen produkten te betalen met edelmetalen. Deze toevloed van goud
en zilver of van geld maakt het eigen land rijker. Daarom dient de regering
met alle middelen de export te bevorderen en de invoer van produkten
die het eigen land kan voortbrengen, tegen te gaan.134 Een van de gevolgtrekkingen uit deze gedachtengang is, dat het ene land rijker wordt door
het andere land armer te maken. Wat de ene natie aan exportoverschotten
wint, verliest het andere land. Zo komt het, dat internationale handel,
' . . . which ought to be, among nations. . ., a bond of friendship, has
become the most fertile source of discord and animosity'. 135
De idee, dat geld rijkdom is, acht Smith onjuist. De enige functie van geld
is de vergemakkeling van het railverkeer tussen de mensen door als ruilmiddel en als waardemeter te dienen. Ruil in natura zou een verregaande
arbeidsverdeling in de weg staan.136 Bovendien wordt in een vrije economie vanzelf in de behoefte aan meer geld zal voorzien. Is er goud en zilver
tekort, dan drijft de vraag ernaar de prijs zo hoog op, dat import van deze
metalen gestimuleerd wordt. Er bestaat in dit opzicht geen principieel
verschil met andere goederen. 137 Het enige wat het mercantilisme doet, is
hoge winsten verzekeren aan fabrikanten en kooplieden en dan nog alleen
maar aan die groepen onder hen die machtig en handig genoeg zijn om de
nodige voorrechten te verwerven.138
De nadelen van het mercantilisme zijn groot. Het verhindert een land de
voordelen van de internationale handel ten volle te genieten.
Bovendien verstoort het de 'natural progress of opulence' door handel
en nijverheid belangrijker te achten dan een goed ontwikkelde land-

132. Wealth of Nations, Vol. 2, p.87-8.
133. Wealth of Nations, Vol. l,p.380; vol. 2, p.110.
134. Wealth of Nations, Vol. 1, p.379 e.V.; vol. 2, p.6 e.v.
135. Wealth of Nations, Vol. 1, p.436.
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137. Wealth of Nations, Vol. 2, p. 381-2.
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bouw.139 Het is nadelig voor de consument en slechts voordelig voor
enkele groepen van 'merchants and manufacturers'.140 Het systeem doet
de samenleving groot onrecht aan. Smith drukt er zijn twijfel over uit, of
Engeland ooit geheel tot vrijhandel zal overgaan, gezien de vooroordelen
en kortzichtigheid van publiek en politici en de macht van de bevoorrechte
groepen.141 Het mercantilisme is in zijn ogen een voorbeeld van menselijk
falen.
De 'Wealth of Nations' is een optimistisch en vooruitstrevend boek. Het
hoort thuis in de Engelse samenleving van de achttiende eeuw. Toch
verloor Smith in zijn vooruitgangsdenken nooit de realiteit uit het oog. Hij
meende zelfs in een vrije economie fundamentele klassentegenstellingen
en andere ongunstige elementen waar te nemen.142 Bovendien was hij
van opvatting, dat de mens zelfzuchtig is en zich daarbij nog door allerlei
vooroordelen laat misleiden. De opvattingen van Smith in de 'Wealth of
Nations' stemmen dus overeen met die van de 'Theory of Moral Sentiments'. Hij had als Engelsman geen radicaal hervormingsgezinde en
onwerkelijk optimistische denkbeelden nodig.
Smith was geen pacifist. Hij droomt niet van een 'grote economische
wereldrepubliek', waar vrede en welvaart heersen.143 In de hoofdstukken
van de 'Wealth of Nations' waarin hij de defensie-uitgaven en het
defensieapparaat bespreekt, is nergens zulk een hoop te vinden. Elke
gemeenschap behoeft bescherming tegen aanvallen van buiten. Smith
noemt trouwens het beroep van soldaat 'the noblest of all arts' 144 Het is
niet juist een verregaande tegenstelling te constateren tussen het optimisme van Smith en het pessimisme van David Ricardo, de schepper van de
'dismal science' genoemd.145 Smith was evenals Ricardo een optimistische
liberaal, maar geen naïeve utopist. Een werkelijk alomvattend optimisme
moet men zoeken bij de Franse economen, namelijk de Physiocraten in
de achttiende eeuw en Say en Bastiat in de negentiende eeuw. Het contrast
dat er was tussen Smith en de Physiocraten, bestond voort in de negen-

139. Wealth of Nations, Vol. 1, p. 124-5.
140. Wealth of Nations, Vol. 2, p.156.
141. Wealth of Nations, Vol. 1, p.414.
142. Deze werkelijkheidszin van Smith is vaak door de moderne auteurs over het
hoofd gezien; zo door Gide en Rist, Histoire des Doctrines Economiques, p.79 e.V.;
A. Schatz, L'Individualisme Economique et Social, Paris 1907, p.135 e.V.; Strong,
Smith and the Eighteenth Century Concept of Social Progress.
143. Del vaille, Essai sur l'Histoire de l'Idee de Progrès, p.502, schrijft Smith deze
droom toe.
144. Wealth of Nations, Vol. 2, p. 187.
145. E. Neff, Carlyle and Mill, New York 1926, p.106.
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tiende eeuw in de analoge verschillen tussen de Engelse en Franse
Klassieke economen.
Een van de oorzaken van de moeite die de negentiende-eeuwse economen
hadden om hun liberale denkbeelden te verdedigen, was de met de
Industriële Revolutie samenhangende ontplooiing van het grootkapitalisme. Deze ontwikkeling bracht nadelen met zich mee, die in de ogen van
de tijdgenoten inperking van de industrialisatie of op zijn minst verzachtende maatregelen nodig maakten. De ongunstige gevolgen die men waarnam, waren de mechanisatie, het verschijnsel van de economische crisis
en de werkloosheid. Smith is zich in de 'Wealth of Nations' van deze
problemen nog niet bewust. Grootkapitalisme, produktie op grote schaal
en mechanisatie waren hem nog onbekend. Zij gingen met hun nadelige
gevolgen pas na 1800, toen de industriële ontwikkeling ten volle op
gang kwam, de aandacht trekken.146 Smith was geen voorspreker van
de belangen van de opkomende burgerij. Hij kende in zijn 'Wealth of
Nations' een nog in hoofdzaak agrarisch Engeland. Dit was er de oorzaak
van, dat de theorie van Smith veranderd moest worden, teneinde voor
de volgende eeuw geschikt te zijn.

146. Voor het feit, dat de Industriële Revolutie pas na de tijd van Smith op gang
kwam, zie: Clough en Cole, Economie History of Europe, p.375 e.V.; voor het industriële kapitalisme zie: Clough en Cole, o.e., p.385 e.V.; W. Stark, Die Geschichte der
Volkswirtschaftslehre in Ihrer Beziehung zur Sozialen Entwicklung, Dordrecht 1960,
S.25 e.V., concludeert hieruit, dat Smith belangenharmonie kende, aangezien het probleem van de tegenstelling tussen het liberalisme en het socialisme hem nog onbekend was. Dit is onjuist. Smith kende wel degelijk belangentegenstellingen, alleen
niet tussen arbeiders en kapitalisten.
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HOOFDSTUK III

MAATSCHAPPIJ EN IDEEËNGESCHIEDENIS IN DE EERSTE HELFT
VAN DE NEGENTIENDE EEUW

§ 1. Politieke en sociale verhoudingen van 1789 tot omstreeks 1850.
Ook na 1850 was de Franse maatschappelijke ontwikkeling, anders dan
de Engelse, onderhevig aan ingrijpende schokken. Na de Revolutie van
1789 volgden die van 1830 en 1848. Engeland bleef van revoluties gevrijwaard, hoewel ook hier de Franse gebeurtenissen en de daarmee
samenhangende ideeën hun weerslag hadden. De geest van de tijd eiste
hervormingen, maar zij vonden in Engeland langs wegen der geleidelijkheid plaats. Hoewel hier tussen de verschillende maatschappelijke
groeperingen conflicten voorkwamen, hadden zij niet als in Frankrijk
revolutionaire uitbarstingen tot gevolg.
Na 1776 werden zowel in Engeland als in Frankrijk de aanvallen op de
bestaande toestand heviger. De maatschappelijke tegenstellingen tekenden zich duidelijker af. De oude orde waarop de kritiek was gericht,
bestond uit de aristocratie, de clerus, overblijfselen van het feodalisme
en het mercantilisme. De nieuwe krachten waren de burgerij, de boeren
en het stedelijk proletariaat, met leuzen van politieke democratie, vrijheid
en sociale gelijkheid. Een van de voornaamste factoren was de politieke
bewustwording van de lagere klassen door de Franse Revolutie.1 De
aristocratie bestond niet alleen uit de oude adel. Zij omvatte alle groeperingen met gevestigde, erfelijke en als zodanig erkende posities, dus ook
de nieuwe adel, en behoorde meestal tot de Katholieke Kerk of de Engelse
Staatskerk. De tegen de macht van de aristocratie gerichte oppositie vond
haar centrum in de burgerij en liet zich door de Amerikaanse Vrijheidsoorlog inspireren.2
De door de Franse Revolutie veroorzaakte verscherping van de sociale
tegenstellingen had haar weerslag op de ontwikkeling der sociale
denkbeelden. De aristocratie en de clerus ontwikkelden conservatieve
opvattingen, gericht tegen vrijheid en gelijkheid en op handhaving van
de bestaande orde. De auteurs Edmund Burke (1727-1797) in Engeland
en Joseph de Maistre (1753-1821), Louis de Bonald (1753-1841) en
François de Chateaubriand (1768-1848) in Frankrijk waren de eerste
1. R. Palmer, Social and Psychological Foundations of the Revolutionary Era
(New Cambridge Modem History, Vol. VIII), p.421-3, 445.
2. Palmer, o.e., p.431 e.V., 435-6, 440-1.
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grote vertegenwoordigers van het conservatisme.3 De burgerij koesterde
een verlangen naar verandering van de bestaande toestand en naar
vooruitgang. Zij verzette zich tegen de bevoorrechting van de aristocratie
en de geestelijkheid.4 De lagere klassen gingen gedurende de Revolutie
eerst mee onder de banier van de burgerij, maar ontwikkelden al spoedig
eigen, socialistische opvattingen.5 Het latere socialisme had zijn oorsprong
in de Franse Revolutie. Egalitarisme, anarchisme en communisme vonden
immers gedurende die jaren grote aanhang.
Het conflict tussen de bevoorrechte standen van aristocratie en geestelijkheid en de burgerij was in Frankrijk scherper dan in Engeland. De
aristocratie vormde hier een verregaand gesloten, ontoegankelijke klasse.
In Engeland was het daarentegen voor vooraanstaande leden van de
burgerij mogelijk toegang tot de aristocratie te vinden en grootgrondbezitters te worden.6 Bovendien waren er in Frankrijk economische
moeilijkheden. Dalende prijzen en winsten maakten de druk van belastingen en herenlasten voor de boeren ondraaglijk, terwijl de misoogsten
in 1787 en 1788 de kosten van levensonderhoud voor de lagere klassen
deden stijgen. Pogingen van de regering om een grondbelasting in te
voeren riepen zulk een verzet van de aristocratie op, dat de StatenGeneraal bijeen moest komen." Dit was het sein tot revolutie. Na een
periode van radicale hervormingspogingen van de kant van de lagere
klassen en hun politieke leiders wist de burgerij de overhand te krijgen.
De Revolutie deelde zich op in 'links' en 'rechts' of in Jacobijnen en
Girondijnen. De radicale, egalitaristische Constitutie van 1793 moest
plaats maken voor die van 1795, die wel vrijheid, maar niet meer gelijkheid en algemeen kiesrecht garandeerde.8
Na de tijd van Napoleon, die als 'sterke man' tegen de dreiging van
Jacobinisme en royalisme was binnengehaald, maar die zijn medestanders
door zijn autocratische neigingen van zich vervreemdde9, volgde het
herstel van de monarchie. Koning Lodewijk XVIII (1814-1824) trachtte
een politieke middenkoers te volgen, teneinde zowel de reactionairen als

3. S. Clough en Ch. Cole, Economie History of Europe, Boston 1952, p.514-5.
4. Clough en Cole, o.e., p.515-6.
5. Clough en Cole, o.e., p.515-6; Palmer, o.e., p.445.
6. Palmer, o.e., p.428-9.
7. G. Rudé, The Outbreak of the French Revolution (New Cambridge Modern
History, Vol. VIII), p.656, 658-60.
8. G. Godeschot, Internal Policies of France, 1793-1814 (New Cambridge Modern
History, Vol. IX), p.286-7.
9. Godeschot, o.e., p.304; J.-B. Say, Traite d'Economie Politique, Tl., p.vii.
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de liberale burgerij aan zich te binden. Dis mislukte echter.10 Onder zijn
opvolger Karel X (1824-1830) vond een reactionaire doorbraak plaats
door toedoen van minister Villèle en in 1830 van de koning zelf. De
revolutie van 1830 volgde. Karel X moest plaats maken voor Philips van
Orléans (1830-1848) en de politieke orde werd in de geest van de opvattingen van de liberale burgerlijke oppositie herzien.11 De nieuwe verhoudingen waren echter niet stabiel. Wel was het reactionaire regime met
zijn streven naar een band tussen Kerk en Staat en zijn begunstiging van
de aristocratie12 verdwenen. De omwenteling ging ook ver genoeg om de
burgerij tevreden te stellen. Dit was echter niet het geval met de Republikeinen, die zich door de idealen van 1789 lieten inspireren en die voor een
deel doortrokken waren met socialistische ideeën.13
Een nieuwe uitbarsting volgde in de revolutie van 1848. De leidende
groeperingen in deze omwenteling waren voor het merendeel intellectuelen uit de burgerklassen, die republikeinen en voorstanders van
algemeen kiesrecht waren. Bovendien bezaten zij voor een groot deel
socialistische ideeën. Een voorbeeld hiervan was Louis Blanc, minister
in de revolutionaire Voorlopige Regering.14 Socialistische experimenten
en een mislukte socialistische staatsgreep verminderden de revolutionaire
sympathieën van de burgerklassen.15 Het gevolg was een nieuwe 'sterke
man', Louis Bonaparte, die eerst tot president werd gekozen, maar in
1851 door middel van een staatsgreep een autocratisch regime vestigde.
Hij streefde ernaar orde en vooruitgang met elkaar te verzoenen en
trachtte daarom zowel de conservatieve en de royalisten als de liberale
burgerij aan zijn bewind te binden.16 In het decennium na 1840 en vooral
in 1848 werd het economisch liberalisme van de Franse burgerij een
behoudende factor. Het was na 1795 uit de ideeën van Smith ontstaan en
had tot 1830 een vooruitstrevend aanzien weten te bewaren. De burgerij,
die in de jaren na 1789 de voornaamste revolutionaire gangmaker was
geweest, had zich in 1848 tot een gevestigde klasse ontwikkeld. Zij viel
niet meer aan, maar moest zich verdedigen tegen het socialisme.

10. G. Bertier de Sauvigny, French Politics, 1814-1847 (New Cambridge Modem
History, Vol. IV), p.337-40.
11. Bertier de Sauvigny, o.e., p.353, 355-60.
12. Berlier de Sauvigny, o.e., p.350-1.
13. Bertier de Sauvigny, o.e., p.357 e.V.
14. С Pouthas, The Revolutions of 1848 (New Cambridge Modem History, Vol. X),
p.389-90, 393-4.
15. Pouthas, o.e., p.399-400; zie ook: J. Hawgood, Liberalism and Constitutional
Developments (New Cambridge Modem History, Vol. X), p.186 e.v.
16. P. Farmer, The Second Empire in France (New Cambridge Modem History,
Vol. X), p.442, 448-9, 451-2.

63

Ook in Engeland groeide na 1776 de drang tot verandering. Politieke
denkers als William Cartwright en John Blackstone zetten zich in voor
politieke hervormingen om de macht van de monarchie, de Staatskerk en
de aristocratie in te perken. Deze beweging kon echter onder de druk van
17
de Franse Revolutie worden ingedamd. Toch werden de partijlijnen als
gevolg van de Franse gebeurtenissen na 1789 scherper. De Whigs gingen
uiteen in een conservatieve en een vooruitstrevende vleugel. Edmund
Burke was als behoudende Whig de eerste grote conservatieve Engelse
denker, terwijl de politieke auteur Thomas Paine een voorman van de
vooruitstrevende groep was. Er viel in die jaren in Engeland sympathie
voor de Franse revolutionaire denkbeelden te constateren, wat de oorzaak
van de verzwakking van het hervormingsstreven van de leidende politici in
het Parlement was. 18 In die tijd stelde Malthus zijn bevolkingsleer op,
waarmee hij de revolutionaire, ondermijnende opvattingen trachtte te
bestrijden.
Pas na de Napoleontische tijd kreeg het verlangen naar maatschappelijke
verandering weer een kans. De nieuwe hervormingsbeweging ging uit van
de opkomende burgerij en streefde naar politieke democratie en economi
sche vrijheid. Aan de spits van deze beweging stonden de Utilitaristen,
Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836) en David
Ricardo. Hun agitatie bevorderde de aanvaarding van de Reform Bill van
1832 door het Parlement op voorstel van een Whig-regering en onder
hevige oppositie van de Tories. 19 Door middel van nieuwe kiesdistricten
kreeg de burgerij sedert dat jaar een betere parlementaire vertegenwoor
diging. Hoewel de grootgrondbezittendc aristocratie in het Parlement
bleef overheersen, lag voortaan de weg tot hervorming open. 2 0
Het tot compromis geneigde karakter van de Engelse samenleving is
duidelijk. Het blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de afschaffing van de
Graanwetten, inzet van de strijd tussen de economische belangen van de
aristocratie en de burgerij, geschiedde op voorstel van een Tory-regering
onder Robert Peel in 1848. 21 Bovendien werden alle belangrijke beslis
singen in het Parlement genomen en niet op barricaden. De Utilitaris
ten zagen echter de Bill van 1832 niet als een voldoende oplossing.
Daarom toonden zij afkeer van de Whigs, die geen kiesrecht aan de

17. W. Ward, The Beginnings of Reform in Great-Britain (New Cambridge Modem
History, Vol. Ш), p.564.
18. Ward, o.e., p.559-60.
19. D. Thomson, The United Kingdom and its World-wide Interests (New Cam
bridge Modem History, Vol. X), p.338.
20. Thomson, o.e., p.334-6.
21. Thomson, o.e., p.342-4.
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arbeidende klassen durfden verlenen, en zetten de strijd voor politieke
hervorming voort.
De gebeurtenissen van 1848 in Frankrijk hadden dezelfde weerslag in
Engeland als die van 1789, namelijk een verzwakking van de geest van
verandering. Een gevolg was de nederlaag van de Chartistenbeweging, die
zich inzette voor het lot van de lagere klassen.22 Na verloop van twee
decennia nam de politieke agitatie weer in die mate toe, dat het Parlement
de Reform Bill van 1867 aannam. Hierdoor kregen grote delen van de
industriële arbeidende klassen kiesrecht.23 Door deze Bill was voldaan
aan een van de oude wensen van de Utiütaristen. Ook werden wettelijke
maatregelen ter bescherming van de fabrieksarbeiders genomen. De
Engelse maatschappelijke verhoudingen waren soepel genoeg om zonder
veel geweld aan de lagere sociale regionen recht te doen wedervaren. Ook
het Utilitarisme bezat, ondanks zijn burgerlijk karakter, het vermogen
zich aan te passen aan de eisen van de tijd. Bentham en James Mill waren
reeds voorstanders van algemeen kiesrecht. Door de geschriften van
Stuart Mill kreeg het Utilitarisme bovendien oog voor de feilen van de
industriële kapitalistische samenleving. In tegenstelling tot het Franse
economische liberalisme wist het Engelse ondanks de aanvallen van de
socialisten te ontsnappen aan het gevaar een factor van behoud te worden.
Vanaf 1800 kwamen het industriële kapitalisme en de techniek geleidelijk aan tot volle ontplooiing. Het hoogtepunt viel echter pas na het einde
van de negentiende eeuw en dan vooral in Engeland.24 Dit blijkt uit het
feit, dat de strijd tussen de agrarische en de industriële belangen in
Engeland pas in 1846 eindigde met een overwinning van de laatste door
de afschaffing van de Graanwetten. Engeland werd op die manier de
'workshop of the world'.25 Het gevolg van de industriële expansie was een
toenemende macht van de burgerklassen, die naast de aristocratie een
eigen positie en eigen, liberale opvattingen kregen.26 De invloed en het
zelfbewustzijn van de burgerij blijken uit de hervormingen van 1832 en
1846 in Engeland en uit de gebeurtenissen van 1830 en 1846 en de
politiek van Napoleon in Frankrijk.
Een nadelig gevolg van de industrialisatie en de mechanisatie waren de
ellendige levensomstandigheden van het fabrieksproletariaat. Ook de

22. Over de verzwakking van de hervormingsgeest zie: Hawgood, Liberalism and
Constitutional Developments, p. 186 e.V.
23. Thomson, o.e., p.336.
24. Clough en Cole, Economic History of Europe, p.376-7, 386-7.
25. Thomson, o.e., p.333-5.
26. Clough en Cole, o.e., p.371-2.
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met steeds grotere regelmaat terugkerende economische depressies waren
hier debet aan. Deze conjuncturele crises trokken de aandacht van de
conservatieven, de liberalen en de socialisten. De conservatieven en de
socialisten zagen hierin ieder op hun manier een middel tot bestrijding
van het industriële kapitalisme. Het economische liberalisme stond voor
de opgave zich tegen deze kritiek te verdedigen. Het had in het gezicht
van de socialistische aanvallen moeite een vooruitstrevend aanzien te
bewaren, wat in Engeland beter lukte dan in Frankrijk.

§2. 'Idéologie' en Utilitarisme; conservatief en socialistisch denken.
De Klassieke liberale economen van de eerste helft van de negentiende
eeuw hoorden thuis in het burgerlijke denken van de Franse Revolutie en
daarna. De Fransman Say behoorde tot de zogenaamde groep der
Ideologen, de Engelsen Ricardo en Mill tot de Utilitaristen. Beide scholen
bewaarden het achttiende-eeuwse vertrouwen in vooruitgang en vielen de
oude orde aan. De Ideologen onderscheidden zich van de Utilitaristen,
doordat zowel hun hervoringsgeest als hun optimisme radicaler waren.
Zij waren niet alleen vooruitstrevend, maar ook revolutionair. Hun denkbeelden ontstonden immers in de jaren van de Revolutie, terwijl de
Utilitaristen pas hun kans kregen, nadat het gevaar van ineenstorting van
de bestaande orde was geweken. Het Engelse en het Franse conservatisme
wensten de bestaande toestand te handhaven en idealiseerden daarom het
verleden. Zij raakten zodoende in conflict met het liberalisme, dat streefde
naar verandering en vooruitgang.
De Ideologen stonden onder leiding van de arts, fysioloog en wijsgeer
Pierre Cabanis (1757-1808) en van de wijsgeer Antoine Destutt de Tracy
(1754-1836). Zij dankten hun naam aan het feit, dat zij wilden onderzoeken, hoe de kennis van de mens over de werkgelijkheid van de wereld
kan worden verbeterd. Zij wensten het menselijke begripsvermogen een
strikt empirische grondslag te geven. Cabanis analyseerde de fysiologische
aspecten van de verwerking van de zintuiglijke waarnemingen. Hij wilde
hiermee het menselijke kenvermogen onderzoeken en de weg naar
verbetering ervan wijzen.27 Zijn uiteindelijke bedoeling was empirisch
gefundeerd inzicht in de mens, de samenleving en de stoffelijke natuur
mogelijk te maken als het middel tot menselijke vooruitgang.28 De
Ideologen ontleenden hun empirisme en hun vertrouwen in de macht van
27. F. Picavet, Les Ideologues, Paris 1891, p.228 e.v.
28. Picavet, o.e., p.226.
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de menselijke rede aan de Encyclopedisten. Cabanis en Destutt de Tracy
hadden vóór 1789 nauwe contacten met de verlichte denkers gehad,
bij voorbeeld met Voltaire, met Turgot en met Condorcet.29 Destutt de
Tracy publiceerde geschriften over politiek en economie.30 Hij was
evenals Say een liberale econoom en begroette het verschijnen van diens
'Traite d'Economie Politique' in 1803 met instemming.31
De Ideologen legden evenals de Encyclopedisten nadruk op het belang
van onderwijs. Zij geloofden immers in het vermogen van de mens om de
juiste beginselen van leven en samenleven te leren kennen en naar deze
beginselen te handelen. Daarom werkten zij sedert 1795 actief mee aan
de oprichting van een met de geest van de Revolutie bezield schoolwezen.32 Hun vertrouwen in onderwijs sproot voort uit hun optimisme.
Zij geloofden aan een geleidelijke, maar onafwendbare vooruitgang van
het menselijk inzicht in de werkelijkheid als grondslag van de opgang naar
een gelukkige wereld. Dit optimisme ontleenden zij aan de ideeën van
Turgot en vooral van Condorcet.33
De Ideologen behoorden tot degenen die Napoleon binnenhaalden als
beschermer van de burgerlijke revolutie tegen de dreiging van Jacobinisme
en royalisme. Toen Napoleon autocratische neigingen begon te vertonen,
keerden zij zich van hem af. Het concordaat met de paus en de religieuze
restauratie waren belangrijke oorzaken van hun tweespalt met de keizer.34
De Ideologen bleven na hun breuk met Napoleon de geest van de Verlichting verdedigen. Het verbod van de met hun medewerking opgebouwde
onderwijsinstellingen vormde hierbij een hindernis.35 Ook na 1815,
gedurende de periode van de Restauratie en de Reactie, streden de
Ideologen voor hun idealen. Aan deze strijd namen Destutt de Tracy en
Say deel.
De Utilitaristen stonden voor de opgave hun burgerlijke, liberale opvattingen te verdedigen tegen het aristocratische conservatisme van
Edmund Burke en Samuel Coleridge (1772-1834). Zij koesterden verlangen naar maatschappelijke veranderingen en naar vooruitgang. Zij
ontleenden veel van hun leerstellingen aan de Franse Verlichting en vooral
29. Picavet, o.e., p.295 e.v.
30. Picavet, o.e., p.377 e.V., 384-5, 390.
31. Picavet, o.e., p.420.
32. Picavet, o.e., p.32-3, 37-8, 66-8; voorde verlichte ideeën over onderwijs zie ook:
V. Judges, Educational Ideas, Practices and Institutions (New Cambridge Modem
History, Vol. VIII), p. 148.
33. Picavet, o.e., p.92-4, 218-9, 295, 303-4.
34. E. Bréhier, Histoire de la Philosophie, T. II, Deuxième Partie, p.599-600.
35. Picavet, o.e., p.322-3, 327-8.
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aan Helvétius. Het anti-rationalisme van David Hume en Adam Smith,
dat het achttiende-eeuwse Engelse denken overheerste, kon immers niet
als basis voor een hervormingsleer dienen.36 Het was niet in staat een
antwoord te geven op de roep om verandering, die na 1815 sterker was
dan in de tijd vóór de Revolutie.
De conservatief Burke idealiseerde het verleden als de oorsprong van de
bestaande maatschappelijke instellingen. Hij verzette zich tegen verandering. De gevestigde orde diende in zijn ogen behouden te blijven. Het
feit, dat maatschappelijke instellingen sinds lange tijd bestaan hebben,
is er het bewijs van, dat zij goed zijn. Dit is een vooroordeel, omdat het
geen direct redelijk onderzoek naar de juistheid van de bestaande inrichting van de samenleving toestaat. Burke ontveinst dit niet en gebruikt zelf
de uitdrukking 'vooroordeel'.37 Hij achtte het bestaan van aristocratie en
godsdienst onmisbaar voor het behoud van de gemeenschap.38 In zijn
ogen was de traditie heilig.39
Bentham en James Mill bestreden Burke met het aan Helvétius ontleende40 nutsbeginsel. De mens handelt onder de stimulansen van lust- en
onlustervaringen en streeft naar zo weinig mogelijk onlust en zoveel
mogelijk lust. Hij tracht dus voortdurend zijn geluk te vergroten.41
Wetgeving en politiek moeten zoveel mogelijk geluk aan zoveel mogelijk
mensen garanderen. Dit is het criterium van het 'nut' of van de juistheid
van alle wetten en maatregelen, ledere mens streeft met voorbijzien van
andermans belangen naar eigen voordeel. Daarom dient in het algemeen
belang controle van alle maatschappelijke deelgenoten op de regering
mogelijk te zijn. Alleen op die manier krijgt niemand meer dan hem
toekomt en voldoen alle wetten en maatregelen aan het criterium van het
nutsbeginsel. De oplossing is dus politieke democratie op basis van
algemeen kiesrecht.42 De bevoorrechte positie van de aristocratie in de
toenmalige Engelse samenleving was om die reden voor Bentham en
James Mill onaanvaardbaar. De Utilitaristen keerden zich tegen de
Tories, die in het geheel geen kiesrechthervorming wensten, en tegen
de Whigs, die uit vrees voor de onredelijkheid van de lagere klassen
tevreden waren met de Reform Bill van 1832. Malthus was een van de

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Zie hiervoor, p. 19-20.
E. Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism, London 1949, p.158-9.
Halévy, o.e., p.159-60.
G. Sabine, History of Political Theory, New York 1954, p.607.
O. Taylor, History of Economic Thought, New York 1960, p.119.
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Stephen, o.e., Vol. I, p.284-5, 286.

Whigs die vreesden voor ondergraving van de positie van het gezag.43
Bentham vertrouwde er evenals Helvétius op, dat iedere mens, mits goed
opgevoed en onderwezen, mathematisch-quantitatief lust en onlust kan
meten en zijn lust maximaliseren. Hij dacht, dat de mens de macht heeft
zich voornamelijk door zijn verstand te laten leiden.44 Deze opvatting
over de aard van de mens was simplistisch en eenzijdig, maar bij uitstek
geschikt als basis voor hervormingsvoorstellen. Rationeel besef van wat
nuttig is, brengt de mens ertoe zich te onderwerpen aan maatregelen die
vooruitgang en rechtvaardigheid garanderen. De Utilitaristen streefden
daarom ook na 1832 naar kiesrecht voor de lagere klassen, die in hun
ogen hun belangen kunnen waarborgen zonder de aan hen verleende
macht te gebruiken om onredelijke, funeste omwentelingen af te dwingen.
Zij zijn bijvoorbeeld verstandig genoeg om de ongelijke bezitsverhoudingen, die noodzakelijk zijn voor de welvaart en daarom allen tot voordeel
strekken, ongemoeid te laten.45
De Utilitaristen waren liberale, individualistische denkers. Het individu is
in hun ogen de beste beoordelaar van de eigen belangen, omdat lust- en
onlustervaringen persoonlijke gevoelens zijn. Het nutsbeginsel eist wel
ingrijpen van bovenaf, als het algemene belang in het geding is. Staatsbemoeienis dient echter tot het uiterste beperkt te zijn en aan een
democratische regering voorbehouden te blijven. Het gevaar, dat de
staatsmacht als werktuig van de belangen van aparte personen of groepen
dient, is immers maar al te groot, nog afgezien van het feit, dat de ene
mens geen volledig oordeel kan vellen over de lustervaringen van zijn
evennaaste.46 Het vrije individuele streven mag geen hinder ondervinden,
zolang het het algemene belang niet schaadt. Deze opvatting is de kem
van het economisch liberalisme van Bentham, James Mill en Ricardo.
De Utilitaristen stelden vertrouwen in een betere toekomst. Hun optimisme verschilde echter van dat van de Ideologen, doordat het meer ruimte
liet voor werkelijkheidszin. Zij bezaten niet de neiging van de Franse
burgerlijke revolutionairen om alle moeilijkheden in een volmaakte, vrije
maatschappelijke orde te zien verdwijnen. In hun ogen waren belangentegenstellingen immer aanwezig. Zij spraken van 'sinister interests', die
het algemene welzijn ten eigen bate bedreigen. Politieke democratie en
vrijheid zorgen er niet voor, dat belangentegenstellingen verdwijnen, maar
dat de 'sinister interests' geen kans meer hebben om andere belangen

43. R. Simons, T. R. Malthus on British Society, Journal of the History of Ideas,
XVI (1955), p.64-6; zie ook hiema, Hoofdstuk Г .
44. Taylor, History of Economic Thought, p. 127-9.
45. Stephen, o.e.. Vol. II, p.82-4, 96-7.
46. Stephen, o.e., Vol. I, p.310.
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onrechtmatig te schaden. Volgens de Utilitaristen streeft de mens desnoods met voorbijzien van anderen naar persoonlijk voordeel.47
De Utilitaristen wezen de uit Frankrijk overgewaaide idealen van egalitarisme en anarchisme van de hand. Bentham greep hiertoe de leerstellingen
van de sociale filosoof William Godwin (1756-1836) en van de Franse
'Déclaration des Droits de l'Homme' aan. Vrijheid en gelijkheid waren
in de ogen van Bentham nastrevenswaard, omdat zij het geluk bevorderen.
Een andere voorwaarde tot geluk is echter veiligheid. Voorzover deze
afhangt van rechtsmacht en gezag, moet de vrijheid hiervoor wijken.
Dwang en onderwerping zijn onlustervaringen. Zij moeten echter bestaan,
omdat anders de balans van lust en onlust meer dan nodig is naar de
ongunstige kant doorslaat.48 Er dienen dus mensen te zijn die macht over
anderen kunnen laten gelden. Bovendien is volstrekte gelijkheid van bezit
en inkomen niet te verwezenlijken. Het bewijs van deze stelling vonden
de Utilitaristen in de bevolkingsleer van Malthus en in de economische
opvattingen van Ricardo. Dit was de oorzaak van Malthus' connecties
met het Utilitarisme, waarin hij voor het overige als Whig niet thuishoorde. 49
Het liberalisme was als hervormingsbeweging geneigd tot theoretiseren.
Het legde des te meer nadruk op de wenselijkheid van een rationele
aanpak van zaken, naarmate de roep om hervorming toenam.50 De
liberaal dacht eerst over een ideale maatschappelijke orde na en probeerde
vervolgens haar te verwezenlijken. Het conservatisme ging andersom te
werk. Het aanvaardde de bestaande toestand en idealiseerde het verleden,
maar deed dit pas in de vorm van eigen, behoudende denkbeelden, toen
het hiertoe was genoodzaakt door de Franse Revolutie.51 De liberaal
hoopte op een betere toekomst, terwijl de conservatief handhaving of
wedergeboorte van de oude orde wenste en daarom in conflict raakte met
het verlangen naar vooruitgang.52
In de ogen van het romantisch conservatisme was het achttiende-eeuwse
rationalisme gevaarlijk en destructief. Het nodigde immers de mens uit
de bron van alle kennis in zichzelf te zien en de maatschappelijke
47. Stephen, o.e.. Vol. I, p.284 e.V., 307.
48. Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism, p.46, 48; Stephen, o.e.. Vol.
I, p.307-8.
49. Stephen, o.e., Vol. II, p. 138 e.v.
50. K. Mannheim, Ideology ad Utopia, London 1946, p.197-8.
51. Mannheim, o.e., p.207-8.
52. Stuart Mill, Bentham (in: Mill, Dissertations and Discussions, Vol. I, London
1867), p.331; ook: Mill, Considerations on Representative Government, London
ises.pj-s.
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instellingen ter discussie te stellen. De Fransen De Maistre en De Bonald
beschouwden de menselijke ideeën als een Goddelijk gegeven, waarmee
niet naar willekeur mag worden omgesprongen.53 De Maistre keerde zich
tegen een rationele, democratische opbouw van de samenleving. Hij
achtte het menselijke verstand sterk, maar de wil zwak. Daarom moet de
mens geregeerd worden.54 De Bonald verwierp de idee van de volkssoevereiniteit en beschouwde de staatsmacht als een bovennatuurlijk
gegeven.55 Gelijke opvattingen leefden in Engeland, bijvoorbeeld bij de
romanticus Coleridge.56 Het conservatisme stond lijnrecht tegenover de
Ideologen en de Utilitaristen.57
De behoudende denkers beschuldigden de achttiende eeuw van materialisme, atheïsme en een eenzijdige, rationalistische kijk op de menselijke natuur.58 Zij verzetten zich ook tegen de techniek en het industriële
kapitalisme, omdat zij deze verschijnselen mensonterend vonden. Het
economisch liberalisme was in hun ogen verwerpelijk.59 Bij vergelijking
van de conservatieve met de liberale periodieken in Engeland gedurende
die dagen valt op, dat in de eerste de belangstelling voor economie geringer was dan in de laatste.60 Interesse voor economie was immers een
zaak van de liberale burgerij. De conservatieven verweten de Klassieke
economen te sterke nadruk op het economisch motief in de mens te
leggen met voorbijzien van hogere waarden.61
De achttiende-eeuwse Verlichting en de negentiende-eeuwse schrijvers
die zich op de Verlichting oriënteerden, stonden onder de invloed van de
mechanistische natuurwetenschap. Zij wilden de algemene 'wetten' of
'wetmatigheden' onderzoeken waardoor de 'natuur' van mens en samenleving wordt beheerst. Deze wetten dienden niet alleen als positieve
verklaringsgrond voor de realiteit, maar ook als ethisch richtsnoer. De
mens moet volgens de prmcipes van zijn natuur leven, teneinde gelukkig
te worden. Met behulp van deze 'natuurlijke', onveranderlijke wetten
bekritiseerden de liberale hervormers de bestaande orde. Een goed voor53. Bréhier, Histoire de la Philosophie, T. II, Deuxième Partie, p.580 e.ν.
54. Bréhier, o.e., T. II, Deux. Partie, p.584.
55. Bréhier, o.e., T. Il, Deux. Partie, p.589-90.
56. Bréhier, o.e., T. II, Deux. Partie, p.679 e.v.
57. Bréhier, o.e., T. II, Deux. Partie, p.680-1; Picavet, Les Idéologues, p.266;
Stuart Mill, Autobiography, London 1873, p.89 e.v.
58. Picavet, o.e., p.289-90, over de verwijten die dienaangaande aan Cabanis
werden gedaan.
59. H. Schenk, Revolutionary Influences and Conservatism in Literature and
Thought (New Cambridge Modem History, Vol. IX), p.109-10.
60. F. Fetter, Economic Controversy in the British Journals, Economica, XXXII
(1965), p.426-7.
61. Schenk, o.e., p.109-10.
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beeld van de mechanistische denkwijze was de prijs- en concurrentietheorie der liberale economen. Het conservatieve, traditionalistische
denken verzette zich tegen de mechanistische en rationalistische levensvisie. De mens en de gemeenschap zijn niet het produkt van 'natuurlijke
wetmatigheden'. Iedere poging de wereld naar de maatstaf van dergelijke
wetten te hervormen resulteert in wanorde en ellende. De Franse Revolutie is er het voorbeeld van. De menselijke beschaving is volgens De
Bonald het produkt van historisch gevormde tradities. Het voortbestaan
der tradities berust op de taal, die een oorspronkelijk Goddelijk gegeven
is, van welk gegeven de Kerk als draagster fungeert.813·
Gedurende de Franse Revolutie ontstond de verwachting van een millennium van geluk, waartoe de Revolutie de inleiding zou zijn. Vooral de
Fransman Marie-Jean de Condorcet (1743-1794) was deze opvatting
toegedaan.62 Ook gedurende de tijd na 1815 bleven zulke verwachtingen
leven, onder andere in het positivisme van de sociale filosofen ClaudeHenri de St. Simon (1760-1825) en Auguste Comte (1798-1857) en in
het socialisme van schrijvers als Robert Owen (1771-1858), Charles
Fourier (1772-1837), Louis Blanc (1811-1882) en Joseph Proudhon
(1809-1865). Zij waren allen vooruitgangsdenkers.63 Hun utopistisch
radicalisme was voortgekomen uit de denkbeelden van de Revolutie. Het
is niet toevallig, dat deze bewegingen in Engeland niet veel voet aan de
grond kregen. In Engeland ontstonden ook socialistische denkbeelden,
namelijk van Owen, de Chartistenbeweging en van een groep 'Ricardiaans' genoemde socialisten, maar zij kregen in tegenstelling tot het
Franse socialisme in 1848 nauwelijks een kans. De Engelse Klassieke
economen hielden zich daarom in hun kritiek op het sociaUsme vooral
bezig met de Fransen en in Engeland alleen maar met Robert Owen.64
Tot de Ricardiaanse socialisten behoorden auteurs als William Thompson, John Gray, Thomas Hodgskin en John Bray. Zij publiceerden hun
geschriften in de jaren tussen 1820 en 1840.65
Evenals het socialisme van 1848 kwam het positivisme voort uit de
Verlichting. Het meende immers, dat de vooruitgang van het menselijk

inzicht voorwaarde tot maatschappelijke vooruitgang is.86 Het meende
61a. W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 1957,
S.537-8, 559-60.
62. Schenk, o.e., p.62-3.
63. J. Bury, The Idea of Progress, New York 1955, p.278 e.v.
64. M. Blaug, Ricardian Economics, New Haven 1858, p.147.
65. E. Lowenthal, The Ricardian Socialists, New York 1911.
66. Mannheim, Ideology and Utopia, p.220; Bréhier, Histoire de la Philosophie,
T. II, Deux. Partie, p.840-1, 851-2, 862-3.
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daarenboven, dat de vooruitgang van het menselijke intellect aan bepaalde stadia onderworpen is, die corresponderen met trappen in de
ontwikkeling van de samenleving. Het rationalisme van de achttiende
eeuw was door zijn vernietiging van de bestaande instellingen de aanzet
tot het millennium van geluk en rechtvaardigheid. De afbraak van de
oude orde was de onmisbare voorwaarde tot de aanvang van de laatste,
definitieve periode in de geschiedenis van de mensheid. Comte zag het
als zijn taak een nieuwe sociale wetenschap te scheppen, die volgens hem
onmisbaar was voor de verwezenlijking van een nieuwe wereld.67
St. Simon en Comte keerden zich tegen de Restauratie, de aristocratie en
de geestelijkheid. Zij koesterden de verwachting van een gemeenschap
die leiding ontvangt van de intellectuele en economische elites en die op
die manier rechtvaardigheid, geluk en vrede zou garanderen.68 Daarnaast
wensten zij echter de geest van de achttiende eeuw te liquideren. Deze
had volgens hen zijn taak vervuld. In hun ogen zou de nieuwe samenleving collectivistisch zijn en uitgaan van menselijke broederschap. Daarom keerden zij zich ook tegen een van de volgens hen nadelige gevolgen
van de geest van de achttiende eeuw, de vrije economie, de concurrentie
en het kapitalisme.69 Het positivisme is een typische uiting van de Franse
neiging tot radicalisme. De opvattingen van St. Simon kwamen voort uit
dezelfde bron als die van Say en vertonen er grote overeenkomsten mee.
Zij verschillen er echter van door hun uitgesproken utopistisch karakter,
hoewel de toekomstverwachtingen van Say zelf ook een zekere utopistische inslag bezaten. Het positivisme diende ook als bron van inspiratie
voor Stuart Mill, die het eenzijdige rationalisme van het Utilitarisme
wilde aanvullen en de feilen in de kapitalistische samenleving door een
nieuwe interpretatie van de liberale beginselen probeerde te ondervangen.

67. Bréhier, o.e., T. II, Deux. Partie, p.863-4; H. Grossman, The Evolutionist
Revolt against Classical Economics, Journal of Political Economy, LI (1943),
p.385 e.V., 389 e.v.
68. Bréhier, o.e., T. II, Deux. Partie, p.850-1, 863 e.v.; St. Mill, Comte and
Positivism, London, 1907, p. 158 e.v.
69. Bréhier, o.e., T. II, Deux. Partie, p.384-5; Grossman, o.e., p.393-4.
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HOOFDSTUK IV

DE BEVOLKINGSLEER VAN THOMAS ROBERT MALTHUS

§1. Levensloop en geschriften van Malthus.
De theorie van Malthus over de bevolkingsgroei vertoont kenmerken die
ook aanwezig zijn in zijn 'Principles of Political Economy' van 1820. Zij
is echter in dit Hoofdstuk afzonderlijk behandeld. Dit is een kwestie van
historische volgorde. Het 'Essay on Population' verscheen immers voor
het eerst in 1798 onder de druk van de revolutionaire dreiging vanuit
Frankrijk en hoorde thuis in de jaren van de Franse Revolutie en de
nasleep ervan, de Napoleontische periode. De inhoud van het 'Essay'
had vooral betrekking op de problemen van die tijd, hoewel Malthus,
gezien de na 1815 verschenen edities, van opvatting was, dat het boek
ook toen nog actueel was.
De denkbeelden van de 'Principles of Political Economy' ontstonden na
het einde van de Napoleontische Oorlogen. Zij hadden betrekking op de
problemen die toen de aandacht van de economen en de politici trokken.
Er werd gediscussieerd over de voor- en nadelen van de Graanwetten en
over de oorzaken van de naoorlogse economische crisis in Engeland. Een
andere reden om de denkbeelden van Malthus' beide boeken van elkaar
te onderscheiden, is de omstandigheid, dat de theorie van de 'Principles'
het resultaat was van een jarenlange discussie met David Ricardo. Vele
van de eigenaardigheden van dit boek vinden hun verklaring in deze
tweespalt.
Na de Napoleontische tijd verschenen vele pamfletten en kleinere geschriften over het voor en tegen van de Graanwetten, die de debatten
hierover in het Parlement trachtten te beïnvloeden. Zowel Ricardo als
Malthus deden aan deze pamflettenstrijd mee. 1 Hun verschil van mening
over de wenselijkheid van bescherming van de binnenlandse graanprijs
tegen importen en over de oorzaken van de naoorlogse economische
depressie vond haar neerslag in hun beider 'Principles of Political Economy'. Behalve uit de pamfletten blijkt de wordingsgeschiedenis van
Malthus' economische denkbeelden ook uit de correspondentie met
1. Voor de pamfletten van Ricardo zie Hoofdstuk V, noot 1; de pamfletten van
Malthus zijn: The Grounds of an Opinion Respecting the Importation of Foreign
Com, London 1815; An Inquiry into the nature and Progress of Rent, London
1815; Observation on the Effects of the Com Laws, London 1815.
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Ricardo. 2 Ondanks hun boeken wisten zij elkaar niet te overtuigen,
hetgeen hun verdere correspondentie en de pamfletten van Malthus die
na 1820 verschenen, bewijzen.3 Malthus' opvattingen over de bevolkingsgroei en over de daarmee samenhangende politieke, economische en
andere maatschappelijke problemen zijn te vinden in zijn 'Essay on
Population'. In dit boek ligt bovendien zijn visie op de menselijke
natuur vervat, zodat het enigszins met de 'Theory of Moral Sentiments'
van Adam Smith te vergelijken is.4
Malthus werd in 1766 geboren in Rookery in Sussex en stierf in 1834.5
Tijdens zijn studiejaren in Cambridge hield hij zich bezig met literatuuren taalwetenschappen en met geschiedenis. In 1797 werd hij pastoor in
Albury in Sussex. Na het publiceren van de eerste uitgave van zijn 'Essay
on Population' reisde hij door verschillende Europese landen. Door zijn
boek vestigde hij zijn faam, hetgeen bijdroeg aan zijn benoeming als
hoogleraar in geschiedenis en economie aan de pas gestichte universiteit
van Haileybury in Hertfordshire. Uit zijn aanvankelijke keuze voor een
clericale loopbaan blijkt reeds een meer behoudende maatschappelijke
instelling. Malthus verzette zich tegen de anti-religieuze tendensen in de
Verlichting en het Engelse Utilitarisme. Hij was bevreesd voor een maatschappelijke omwenteling in Engeland naar het voorbeeld van de Franse
Revolutie. Om die reden bekritiseerde hij het democratische radicalisme
van de Utilitaristen. Zijn angst voor revolutionaire bewegingen en ideeën
en niet zozeer de nadruk van vele achttiende-eeuwse, vooral Duitse economen op de noodzaak van bevolkingsgroei* was bepalend voor het ontstaan
van zijn bevolkingsleer.

£2. Het 'Essay on Population' van 1798.
Het 'Essay on Population' van 1798 is van alle geschriften van de Klas2. In: Ricardo, Works and Correspondence, Ed. P. Sraffa, Vols. VI-IX.
3. Definitions in Political Economy, London 1827; The Measure of Value Stated
and Illustrated, London 1823.
4. De algemene maatschappelijke ideeën van Malthus in zijn 'Essay on Population'
hebben niet voldoende aandacht getrokken: zie: R. Simons, T. Malthus on British
Society, Journal of the History of Ideas, XVI (1955), p.60-1; hetzelfde is het geval
met de economische ideeën in het boek: zie: T. Lulek, Der ökonomische Teil der
Malthusischen Bevölkerungslehre, Zeitschrift für Nationalökonomie, XVII (1958),
S.442.
5. Zie ook Malthus' levensloop G. Stavenhagen en L. von Wiese, Malthus und
Malthusianismus, in: Handwörterbuch des Sozialwissenschaften, 7. Bd., Stuttgart
1960, S.100.
6. Stavenhagen en Von Wiese, o.e., S.103.
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sieke economen het enige direct pessimistische boek te noemen. Het biedt
het grootste deel van de samenleving slechts weinig uitzicht op een betere
toekomst. In dit opzicht verschilt het 'Essay on Population' van 1798 met
de latere drukken van hetzelfde boek en met de economische geschriften
van Malthus, hoewel zijn gehele oeuvre een minder optimistisch karakter
heeft dan dat van auteurs als Smith en Ricardo.
Een afzonderlijke behandeling van de druk van 1798 is op haar plaats.
Zij hoorde, pessimistisch als zij was, thuis in de beginnende conservatieve
reactie tegen de revolutionaire invloeden uit Frankrijk. De Franse Revolutie dreigde in de ogen van de Engelse tijdgenoten door de geschriften
van auteurs als William Godwin ook Engeland met haar geest te infecteren en de lagere volksmassa's in opstand te brengen. De angst hiervoor
werd nog groter vanwege de onlusten die in die jaren als gevolg van de
voedselschaarste plaatsvonden.7 Het 'Essay on Population' is een van
de uitingen van de verscherping van de partijtegenstellingen in Engeland
in die tijd. Malthus was een Whig met behoudende neigingen.
Malthus bestrijdt de revolutionaire krachten, doordat hij nadruk legt op
de noodzaak van orde en veiligheid ten koste van de mogelijkheden tot
maatschappelijke vooruitgang. Hij wil aantonen, welke rampzalige gevolgen pogingen tot verwezenlijking van de idealen van vrijheid en gelijkheid met zich meebrengen. Dit is nog niet alles. Niet alleen de extremistische denkbeelden van Godwin, maar ook meer gematigde toekomstverwachtingen zijn zinloos. Zij stuiten af op de aard van de mens, die
ervoor zorgt, dat allerlei plannen tot hervorming van de samenleving
maar al te snel ontaarden in wanorde en grote ellende. De mens is nu
eenmaal een weinig rationeel wezen. Hartstochten beheersen zijn gedrag.
Een ander typisch behoudend clement in het denken van Malthus is zijn
religiositeit. Het ellendige aardse leven is slechts een voorbereiding op
het hiernamaals. Aardse tegenslag en ongeluk vervullen in dit voorbereidingsproces een onmisbare functie. De uitdrukkelijke bovennatuurlijke
interpretatie van de betekenis van het menselijke bestaan was een aanval
op de anti-godsdienstige mentaliteit van de Verlichting.
Malthus was een Whig. Hij stond met zijn behoudende denkbeelden
echter dichter bij Burke dan bij Adam Smith. Sinds 1803, het jaar van
de tweede druk van het 'Essay on Population', werd hij vooruitstrevender
en optimistischer. Hij kondigt deze verandering zelf aan in het voorwoord
van de druk van 1803. Er zijn meer mogelijkheden tot verbetering van
het lot van de arbeidende klassen dan hij in 1798 dacht.8 Toch bleef hij
7. H. Beales, The Historical Context of the Essay on Population (in: D. Glass Ed.,
Introduction to Malthus, London 1953), p.4-6, 8-9.
8. Essay on Population, London 1872 (Preface to the Second Edition), p.vii.
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ook in 1803 een tegenstander van verregaande politieke hervormingen.
Hij was evenals auteurs als Bentham, James Mili en Ricardo afkomstig uit
een liberaal, burgerlijk milieu9, maar hij wees algemeen kiesrecht, het
ideaal van de Utilitaristen, van de hand.
Malthus was reeds in 1798, maar vooral sinds 1803 een voorstander van
vrijheid. Zijn bevolkingsleer, die in 1798 voornamelijk fungeerde als
middel tot bestrijding van praktisch elk verlangen naar ingrijpende veranderingen, diende sinds 1803 meer als argument voor vergroting van
de vrijheid. Zij was een pleidooi voor het aankweken van eigen verantwoordelijkheidsbesef bij de lagere klassen door opheffing van de paternalistische zorg van de overheid voor hun levenslot. De Utilitaristen namen
de bevolkingsleer over, omdat zij haar als ondersteuning van hun
vrijheidsstreven beschouwden. Zij handhaafden aanvankelijk, hoewel
niet zo sterk als Malthus zelf, de sombere aspecten van de dreiging van
overbevolking. Stuart Mill deelt evenwel mee, dat het Malthusianisme
bij de Utilitaristen van na 1830 steeds minder een middel tot verklaring
van onafwendbare sociale ellende werd. Men ging het eerder beschouwen
als de weg tot verbetering van de levensomstandigheden van de lagere
klassen door middel van meer individuele vrijheid.10 De kiem van deze
ontwikkeling legde Malthus zelf reeds in 1803, toen hij de scherpste
kanten van zijn denkbeelden verzachtte.
De periode onmiddellijk na 1789 werd zowel in Frankrijk als in Engeland
gekenmerkt door de verwachting van een millennium van vrijheid, gelijkheid en geluk. De voornaamste auteurs die deze hoop uitspraken, waren
Condorcet in Frankrijk en William Godwin in Engeland.11 Zij geloofden
aan de toekomstige volledige vervolmaking van mens en gemeenschap,
waaruit zelfs het denkbeeld voortvloeide, dat de mens zich door de
toename van zijn macht over de natuur onsterfelijk kan maken.12 Het
vertrouwen op de vervolmaking van de wereld ging bij Godwin gepaard
met het vooruitzicht op de volledige verdwijning van alle regering en
gezag en daarmee van dwang en ongelijkheid. Grondslag van dit optimisme was de zekerheid, dat de mens zijn gedrag geheel en al redelijk kan
bepalen. Godwin werd tot dit rationalisme geïnspireerd door Helvétius.13
9. M. Bernard, Introduction à une Sociologie der Doctrines Economiques, Paris
1963, p.70.
10. Stuart Mill, Autobiography, London 1873, p.106.
11. Beales, o.e., p.4.
12. Essay on Population, London 1798, p.2-3, 219 e.V. De hier gebruikte uitgave
van het 'Essay' van 1798 is die van J. Bonar, uitgegeven in 1926 in London; de
editie van 1798 wordt verder aangehaald als 'Essay on Population'; waar het de
latere edities betreft, wordt het jaartal 1872 toegevoegd.
13. E. Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism, London 1949, p. 193-4.
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Godwin herleidde alle ellende, onvrijheid en ongelijkheid tot een verkeerde organisatie van de maatschappij en niet tot feilen in de individuele
menselijke natuur zelf. De in beginsel goede mens kan zich pas ten volle
ontplooien in een samenleving waarin zijn medemensen hem niet meer
bevoogden en onderdrukken.14 De conclusie van Godwin was, dat alle
politieke en andere maatschappelijke instellingen, zoals de rechterlijke
macht, die immers dwang en gezag met zich meebrengen, moeten verdwijnen. Godwin was een anarchist. Hij achtte het economische laisser
faire van Adam Smith op alle maatschappelijke sectoren van toepassing,
ledere mens is immers in beginsel in staat zonder dwang in elke situatie
voor zichzelf en zijn medemensen onpartijdige rechtvaardigheid te betrachten.15 Dwang en gezag zijn dus niet nodig, omdat de mens slecht is,
maar zij maken de mens juist slecht en ongelukkig. Zij scheppen een
klasse van onderdrukkers en een van onderdrukten.
Malthus draait de redenering van Godwin om. De ontoereikendheid van
de individuele menselijke vermogens is er de oorzaak van, dat een op
ongelijkheid en dwang gefundeerde orde onontbeerlijk is. Dit is een
poging het optimisme van Godwin in zijn hart te treffen. Hieruit vloeit
voort, dat er op de weg naar oneindige volmaaktheid onoverwinnelijke
obstakels staan.16 Overheersing van de hogere klassen over de rest van
de samenleving is onvermijdelijk. Malthus werd door zijn denkbeelden
een verdediger van de Engelse 'establishment' tegen de dreiging van
fundamentele omwentelingen. Zijn denkbeelden vonden bij de heersende
klassen brede weerklank.17 Een andere oorzaak van het feit, dat Malthus
dit behoudende standpunt innam, waren de discussies met zijn vader, die
sympathie en zelfs enthousiasme koesterde voor de denkbeelden die aan
de Franse Revolutie ten grondslag lagen. Zijn vader was vooral een
bewonderaar van Rousseau.18
Malthus grijpt de ideeën van Godwin over de bevolkingsgroei aan om te
bewijzen, dat de bron van het in de wereld waar te nemen kwaad in de
menselijke aard zelf is gelegen. Naar de mening van Godwin is het onjuist
te beweren, dat de politieke en rechterlijke macht de niet te vermijden
ongelijkheid in do bezitsverhoudingen moet handhaven. Deze ongelijkheid is in beginsel onnodig, maar vloeit voort uit het bestaan van machtsverhoudingen. De heersende klassen gebruiken hun machtspositie ten

14. Havély, o.e., p.193.
15. Halévy, o.e., p.194-5, 199.
16. Essay on Population, p.7.
17. Beales, The Historical Context of the Essay on Population, p.8-9; Bernard,
Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, p.72-3.
18. L. Stephen, The English Utilitarians, Vol. II, London 1950, p. 139-40.
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eigen bate. Het gevolg is armoede onder de lagere klassen, die afhankelijk
zijn van lage lonen en van de willekeur van de rijken die hun lonen
betalen.19 De groei van de bevolking ondervindt hinder van de armoede.
Iedereen zou daarom eigenlijk niet moeten worden beloond op grond van
zijn prestaties of capaciteiten, maar op grond van zijn behoeften.20 De
groei van de wereldbevolking kan zeer lang doorgaan, aangezien de
economische hulpbronnen voorlopig nog onuitputtelijk zijn. Bovendien
zal de macht van de mens over de natuur zo groot worden, dat hij
onsterfelijk wordt. Verstandelijk inzicht leert, dat verdere voortplanting
dan geen zin meer heeft. De seksualiteit wordt overbodig en zal verdwijnen.21 De vrees, dat de wereldbevolking zo omvangrijk zal worden,
dat zelfs de bijna onuitputtelijke economische hulpbronnen ontoereikend
zijn, is dus ongegrond.
Malthus protesteert tegen dit optimisme. De hoop op verdwijning van de
sexualiteit is ijdel. Er valt immers in de loop van de geschiedenis niets
wat in deze richting wijst, te constateren.22 Hetzelfde is het geval met de
aardse onsterfelijkheid van de mens. Bovendien is het niet waar, dat de
totale omvang van de economische hulpbronnen de bevolkingsgroei begrenst. De omvang van de bevolking hangt af van de mate waarin de
hulpbronnen op een gegeven moment produktief gebruikt worden. De
bevolkingsaanwas gaat, indien niet door allerlei oorzaken geremd, sneller
dan de toeneming van de voedselproduktie, zelfs als deze maximaal is.
Op grond van deze gedachtengang komt Malthus tot de volgende rekensom. In een situatie waarin armoede of directe sterfte door honger en
ziekten het aantal kinderen per gezin slechts minimaal beperken, verdubbelt de bevolking zich iedere 25 jaar. Zij groeit dus in een meetkundige reeks: 1,2,4, 8, 16, 32 en zo verder. De voedselproduktie is daarentegen op haar best slechts in staat in perioden van eveneens 25 jaar in
een rekenkundige reeks te groeien: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en zo verder. Zelfs
bij een zo groot mogelijke toename van de voedselproduktie zou een
ongelimiteerde bevolkingsgroei dus binnen 50 jaar tot een acuut gebrek
aan eerste levensbehoeften leiden.23
Er moeten, gezien het feit, dat de bevolking in werkelijkheid bijna nooit
volgens een geometrische reeks toeneemt, remmen op haar groei bestaan.
In het planten- en dierenrijk, waar de voorraden voedsel eveneens beperkt
zijn, bestaan deze remmen uit sterfte door honger en ziekten. Bij de mens
19. Halévy, o.e., p.213 e.v.
20.
21.
22.
23.

Halévy, o.e., p.218 e.v.
Halévy, ibid.
Essay on Population, p. 12-3.
Essay on Population, p.18-24.
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is hetzelfde het geval. Anders dan planten en dieren kan de mens echter
met zijn toekomst rekening houden, hetgeen hem stimuleert tot vrijwillige inperking van zijn kindertal. De laatste wijze van vermindering
van het aantal kinderen is echter van ondergeschikte betekenis en komt
vooral in beschaafde landen voor. Malthus acht de vrijwillige inperking
van het aantal geboorten per gezin bovendien moreel onjuist - 'vice'.
Hij doelt hiermee op onjuiste praktijken ter voorkoming van het gevolg
van seksueel verkeer, de kinderlast.24 Over het algemeen is de mens echter
niet genegen tot vrijwillige inperking van zijn kindertal. Daarom concludeert Malthus, dat '. . .there is a constant effort towards an increase of
population. This constant effort as constantly tends to subject the lower
classes of society to distress, and to prevent any amelioration of their
condition.'25
Er bestaat bij een bepaalde stand van de voedselproduktie een punt van
evenwicht tussen voedselvoorraad en bevolkingsaantal. Het mensental
schommelt voortdurend om dit punt heen. Evenwicht betekent in de ogen
van Malthus, dat de lagere klassen juist genoeg te eten hebben, om in
leven te blijven. Dit is het biologische bestaansminimum. De bevolking
bezit zelfs in landen waar de vrijwillige beperking van het aantal kinderen
het meest verbreid is, de neiging boven de toelaatbare omvang uit te
groeien. Het gevolg is een groter aanbod van arbeidskrachten en een
grotere vraag naar voedsel. Het arbeidsloon daalt en de prijzen van
voedingsmiddelen stijgen. Het resultaat is ten eerste inkrimping van de
bevolking door armoede, honger en ziekten en ten tweede toename van
de voortbrenging van voedingsmiddelen, omdat hun prijzen zijn gestegen.
De arbeidslonen gaan door de vermindering van het aanbod van arbeid
stijgen, terwijl de prijzen van agrarische voortbrengselen door de uitbreiding van hun produktie dalen. De welstand van de arbeidende klassen
neemt hierdoor toe tot boven het bestaansminimum. Dit verslapt echter
zowel de rem op de bevolkingsgroei door honger en ziekten als de prikkel
tot vrijwillige beperking van het kindertal. De natuurlijke neiging van de
lagere klassen om ongeacht de economische mogelijkheden kinderen
voort te brengen doet de hele cyclus dan weer opnieuw beginnen.26
Malthus meent met deze gehele redenering de hoop op de verwezenlijking
van een volmaakt gelukkige wereld te hebben weerlegd.27 In tegenstelling
tot de Utilitaristen en tot zijn 'Essay on Population' van 1803 gaat hij
zelfs zover 'any amelioration' onmogelijk te achten.
24.
25.
26.
27.
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Met gebruik van zijn bevolkingsleer weerlegt Malthus een voor een de
utopieën van Godwin. Hij bekritiseert vooral de verwachting, dat alle
politieke en andere inegalitaire maatschappelijke instellingen en de ongelijke inkomensverdeling zuUen verdwijnen. Het is naar zijn mening
gemakkelijk na te gaan, wat er in zulk een ideale toestand zou gebeuren.
De bevolking groeit in dat geval met grote snelheid, omdat de lagere
klassen door de herverdeling van de inkomens over meer voedsel beschikken. Een verdere stimulans tot bevolkingstoename is de door Godwin bepleite afschaffing van de instelling van het huwelijk, dat een rem
op het aantal geboorten vormt. De bevolking neemt in Godwin's ideaalstaat toe volgens een meetkundige reeks.
Gedurende een periode van 25 jaar gaat alles goed. Vervolgens doen
zich de onverbiddelijke wetten der natuur gevoelen; zelfs als de voedselproduktie zo snel mogelijk toeneemt, geschiedt dit ten hoogste volgens
een rekenkundige reeks. Het resultaat is een terugkeer van armoede en
ellende in veel ergere omvang dan vóór het tijdstip waarop men de
ideaalstaat stichtte. De situatie wordt nog erger, doordat de mensen
door honger gedreven om de aanwezige voorraden voedsel gaan vechten.28
De enige oplossing is de wederinvoering van politiek gezag en rechtsmacht
en het herstel van het huwelijk en de vroegere, ongelijke bezitsverhoudingen.29 Hierdoor keert de vroegere, 'rustige' schommeling van de bevolking
rond het punt van evenwicht tussen voedselproduktie en mensenaantal
weer terug. Dit is ondanks alle dwang, ongelijkheid en armoede beter dan
de rampzalige gevolgen van de pogingen een ideale samenleving te
stichten.
De mens zal nooit zijn sexuele neigingen verminderen, laat staan uitbannen. Hij bezit ook niet de mogelijkheid onsterfelijk te worden.30
Godwin koestert naar de opvatting van Malthus een ongegrond, te verregaand vertrouwen in de macht van het menselijke verstand. Het menselijke gedrag staat, speciaal wat betreft de wilsbeschikkingen, overwegend
onder de invloed van gevoelsaandoeningen en lichamelijke drijfveren als
honger en sexuele drift. Een van de gevolgen is de veelvuldig voorkomende misdadigheid.31 Malthus beschouwt menselijke vooruitgang als
een slechts in beperkte mate te verwezenlijken ideaal, omdat de meeste
mensen en in het bijzonder de lagere klassen zich slechts weinig door
verstandelijke overwegingen laten leiden. In 1803 werd zijn geloof in
lotsverbetering voor de lagere klassen groter. In verband hiermee groeide
28.
29.
30.
31.

Essay
Essay
Essay
Essay

on
on
on
on

Population, 1872, p.273 e.V.
Population, 1872, p.277 e.v.
Population, p.210 e.V., 219 e.V.
Population, p.252-3.

81

zijn vertrouwen in de redelijkheid van de lagere volksmassa's, hoewel hij
ook toen nog geen enkele aanleiding zag tot verlening van kiesrecht aan
de arbeiders.
Malthus is ook in 1798 reeds geïnteresseerd in vooruitgang en verandering, zodat de kiem van de latere, echter niet al te grote zwaai naar 'links'
reeds aanwezig is. Hij is niet zo extreem conservatief als de Whig Burke.
Het 'Essay on Population' van 1798 begint met de opmerking, dat conservatieven en progressieven door de Revolutie in Frankrijk te ver van
elkaar zijn komen te staan. Zij zijn geneigd elkanders standpunten a
priori te veroordelen en op die manier de waarheid te verdoezelen.32
Malthus bleef zijn blik op de toekomst richten, terwijl het conservatisme
van Burke en navolgers zich op het verleden ging oriënteren.
De mens is altijd beter en gelukkiger te maken, maar de onbegrensde
vooruitgang van Godwin is een ijdele wensdroom.33 Er bestaan grenzen,
die nooit zullen verdwijnen. Een ideaal van geluk als dat van Godwin met
de daarbij behorende anarchistische en egalitaristische denkbeelden is
schadelijk; het zou, indien pogingen tot verwezenlijking worden ondernomen, de menselijke energie doen verdwijnen en het zou vernietigen
wat bereikt is.34 In Godwins ideaalstaat ontvangen de mensen loon naar
behoeften en niet naar prestaties. Dit heeft tot gevolg, dat de prikkel tot
prestaties en tot inzet van persoonlijke vermogens verdwijnt. Dit doet niet
alleen de lagere klassen, maar allen tot de bedelstaf vervallen.35 Het is
aan ' . . .the established administration of property, and the apparently
narrow principle of self-love, that we are indebted for every thing,
indeed, that distinguishes the civilised from the savage state'. Daarom
dienen in de samenleving een klasse van bezitters en een van loonarbeiders te bestaan.30 Malthus is een verdediger van de 'establishment'
zonder de vooruitgang geheel te vergeten. Welvaart en beschaving zijn
in zijn ogen echter bijna uitsluitend voor de hogere klassen, de aristocratie
en de burgerij, weggelegd.
De nadruk van Malthus op de betekenis van het menselijke eigenbelang
toont aan, dat hij een liberaal is. Hij is een vertegenwoordiger van de
burgerij, die volgens hem bij uitstek in staat is de intellectuele vooruitgang
te bevorderen. De aristocratie is hiervoor minder geschikt vanwege haar
te grote materiële welstand; hetzelfde geldt voor de lagere klassen met
32.
33.
34.
35.
36.
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hun armoedige levensomstandigheden.37 Ook na 1803 bleef Malthus de
burgerij als de dynamische kracht in de samenleving beschouwen. Haar
idealen van vrijheid en van persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere
mens voor zijn eigen wel en wee waren ook de zijne. Hij verzette zich
tegen het systeem van de Armenwetten, dat vooral de sympathie van de
Tories genoot en dat op paternalistische wijze voor de armen zorgde.
Ondanks zijn burgerlijke afkomst en zijn liberalisme was Malthus geen
voorstander van een geïndustrialiseerde samenleving. Hij werd vooral
sinds 1803 een uitgesproken verdediger van de belangen van de landbouw
en van de grootgrondbezitters, die afhankelijk waren van een bloeiende
landbouw. Hij uitte bezwaren tegen de ontwikkeling waarvan de contouren toen reeds zichtbaar werden, namelijk de ontplooiing van de
Engelse nijverheid en buitenlandse handel ten koste van de landbouw.
Malthus ging zelfs zover, dat hij inperking van de import van goedkoop
graan ter bescherming van de landbouw bepleitte. Ook in 1798 legt hij
er reeds de nadruk op, dat het niet juist is de landbouw op te offeren aan
nijverheid en handel.38 Alleen uitbreiding van de landbouwproduktie kan
de gewone man meer welstand bieden. Groeit de nijverheidsproduktie,
dan stijgen de vraag naar arbeid en de lonen. Deze loonsverhoging is
echter louter nominaal, omdat de arbeider toch niet in staat is meer
voedsel te kopen. De agrarische produktie is immers op hetzelfde peil
gebleven.39 Industriële consumptiegoederen zijn in de ogen van Malthus
vooral bestemd voor de welgestelden. De arbeidende klassen leven gedurig op het biologische bestaansminimum. Zij kunnen daarom alleen
kopen wat strikt noodzakelijk is. Genieten zij enige werkelijke welstand,
dan groeien hun gezinnen onmiddellijk, zodat zij spoedig weer in armoede
vervallen. Malthus is kennelijk zeer onder de indruk van de in zijn tijd
heersende armoede. Pas in zijn 'Essay' van 1803 geraakt hij tot de overtuiging, dat ook de arbeiders onder bepaalde omstandigheden in staat
zijn goederen te kopen die niet alleen maar dienen om hen in leven te
houden.
De gesel van armoede, honger en ziekten is nodig, om de gezinnen van
de lagere klassen voldoende in te perken. Gebeurt dit te weinig, dan zijn
wanorde en nog meer ellende het gevolg. Iedere poging om de armoede
geheel en al uit de wereld te helpen brengt chaos met zich mee. De lagere
klassen kunnen vooruitzien en hun kindertal beperken. Zij doen dit
echter door middel van immorele praktijken en bovendien in onvoldoende
37. Essay on Population, ρ.366-9.
38. Essay on Population, p.336-7.
39. Essay on Population, p.305-8, 329 e.v.
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mate. Malthus meent, dat het ontmoedigend is te beseffen, dat werkelijke
economische welstand voor het grootste deel van de samenleving onmogelijk is en alleen binnen het bereik van de hogere klassen ligt. Hier valt
echter niets aan te doen. Het is op straffe van nog grotere rampspoed
noodzakelijk de waarheid onder ogen te zien.40 Zelfs in de meest beschaafde delen van de wereld, zoals Europa, die volkrijk zijn, omdat de
mensen energiek zijn en veel voedsel produceren, leven de meeste mensen
op het bestaansminimum. Ook hier zijn 'misery and vice' de remmen op
de bevolkingsgroei en niets beters.41
De bestaande en onvermijdelijke aardse ellende bezit naar de mening
van Malthus een positieve betekenis. Hij past in het Goddelijke plan,
dat de bedoeling heeft de mensen tot hogere vormen van geluk te geleiden. God wil de menselijke geest opwekken uit inertie, teneinde de
mens uit te doen stijgen boven minderwaardige lichamelijke gelukservaringen.42 Malthus gaat uit van de opvatting van Locke, dat lust- en
onlustervaringen de mens tot activiteit stimuleren. Onlustervaringen zijn
onontbeerlijk om hem te doen arbeiden en te doen streven naar het
hogere. God heeft er daarom voor gezorgd, dat de voedselproduktie de
neiging bezit langzamer te groeien dan de bevolking. De mens is hierdoor
gedwongen zich altijd in te spannen en actief te blijven.43 De Schepper
bereikt op die manier zijn doel, een groeiende macht van de menselijke
geest.44
Malthus is een gelovige Christen. Bij Adam Smith valt geen direct bewijs
van Christelijke gelovigheid te ontdekken, hetgeen ook niet het geval is
bij de Franse Ideologen en de Engelse Utilitaristen. Er valt bij beide
laatste groepen zelfs vaak een directe anti-religieuze gezindheid te constateren. Stuart Mill deelt mee, dat in zijn ouderlijk huis nooit van enige
religiositeit sprake was, ook niet in zijn opvoeding.45 Malthus daarentegen
besluit zijn 'Essay on Population' van 1798 met de opmerking, dat het
aardse leven slechts een voorbereiding op het hiernamaals is. De mens
die op aarde zijn talenten heeft ontwikkeld en ' . . .emerges out of the
process of the world in lovely and beautiful forms', zal onsterfelijk en
volmaakt gelukkig worden. De aardse ellende is het middel dat de
Schepper gebruikt om deze goede eigenschappen bij de mens op te
wekken. Hij dient dus niet voor niets.46
40.
41.
42.
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44.
45.
46.
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De achttiende-eeuwse verlichte en revolutionaire denkers bezaten evenals het Christendom het geloof aan de komst van een toestand van
menselijk geluk. Zij verlegden dit ideaal echter van het bovennatuurlijke
hiernamaals naar een aardse toekomst.47 De kritiek van de romantische
en conservatieve Reactie op de geest van de achttiende eeuw richtte zich
vooral tegen deze geseculariseerde levensopvatting. Malthus maakt ernstige bezwaren tegen de meest extreme uiting van deze levensopvatting,
het geloof aan een toekomstige wereld van onsterfelijke en gelukkige
mensen. Afgezien van het feit, dat dit een wensdroom is, zou het bovendien alle gestorvenen fundamenteel onrecht aandoen, omdat zij uitgesloten zijn van het hoogst bereikbare geluk. Het Christelijke geloof aan
de onsterfelijkheid en een volmaakt geluk voor alle goede mensen na
de dood is veel hoopgevender.48 In de latere drukken van het 'Essay on
Population' verdwijnt de nadruk op het hiernamaals als het einddoel
van het aardse bestaan. Dit wil niet zeggen, dat Malthus in zijn latere
leven een minder goed Christen was. Wel raakt hij na 1803 meer in aardse
vooruitgang geïnteresseerd dan voorheen.

§3. Het 'Essay on Population' van 1803 en latere edities.
Het 'Essay on Population' is sedert 180349 optimistischer met betrekkmg
tot het lot van de arbeidende klassen dan in 1798. Het bezit meer vertrouwen in vrijheid en in de menselijke redelijkheid. Het hoort daarom
thuis in een periode waarin het gevaar van directe omwentelingen steeds
zwakker werd. Toch handhaaft Malthus de opvatting, dat de bevolking
maximaal volgens een meetkundige en de voedselproduktie maximaal
slechts volgens een rekenkundige reeks kan groeien en dat 'misery and
vice' onvermijdelijk zijn.50 'Vice' betekent vrijwillige inperking van het
kindertal met het oog op de toekomst, maar met behulp van immorele
praktijken. Deze onzedelijke gedragingen maken de mensen ongelukkig;
zij tasten de 'geestelijke volksgezondheid' aan, zoals men tegenwoordig
zou zeggen.51
In 1803 maakt Malthus onderscheid tussen positieve of repressieve en
47. C. Becker, Der Gottesstaat der Philosophen des 18 Jahrhunderts, Würzburg
1946,8.83 6.^,86-7.
48. Essay on Population, p.240-2, 246-8.
49. Hier is gebruikt de uitgave van 1872 te Londen; in deze uitgave staan de
verschillen vermeld tussen de edities die door Malthus in 1803 en later zelf zijn
verzorgd. De uitgave van 1872 wordt verder aangehaald als 'Essay on Population'.
50. Essay on Population, p.4-6.
51. Essay on Population, p.7-8.
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preventieve remmen op de bevolkingsgroei. Positief zijn remmen als
honger en ziekten, die het bestaande aantal mensen door sterfte verminderen. Preventief zijn de remmen die berusten op de typisch menselijke eigenschap van berekening van ver in de toekomst gelegen gevolgen
van huidig handelen. De mensen gaan hun kindertal beperken, omdat zij
willen ontsnappen aan het gevaar van armoede.52
Preventieve vermindering van het kindertal behoeft niet altijd immoraliteit te betekenen. Er bestaat nog de mogelijkheid van 'moral restraint',
namelijk uitstel van de huwelijksdatum naar een latere leeftijd zonder in
de periode tot aan het huwelijk tot ongeoorloofde sexeuelc praktijken
over te gaan.33 De vermindering van het aantal geboorten door uitstel
van het huwelijk verkleint het aanbod van arbeid en verhoogt de lonen.54
Malthus bedoelt te zeggen, dat er verschillende niveau's van evenwicht
tussen de bevolkingsgroei en de produktie van levensmiddelen bestaan.
Er zijn samenlevingen waar de bevolking pas begint af te nemen, wanneer het biologische bestaansminimum is bereikt. De mensen kunnen hun
kindertal echter ook gaan inperken, wanneer bij een grotere kinderschare
de gemakken of zelfs de luxe die zij genieten, dreigen te vervallen.
Dit meer optimistische standpunt wil echter nog niet zeggen, dat Malthus
toegeeft aan Godwin's extremisme. Hij weerlegt in 1803 diens denkbeelden op precies dezelfde wijze als in 1798. Bovendien levert hij in de
edities die na de Napoleontische Oorlogen verschenen, kritiek op het
socialistisch utopisme van Robert Owen. Men bezit volgens Malthus de
neiging het gevaar van egalitanstische dromen niet meer zo urgent te
achten, omdat de Franse Revolutie verleden tijd is. Toch blijft het nodig
op zijn hoede te blijven, getuige de denkbeelden van Owen.55
De ontdekking van de mogelijkheid van 'moral restraint' betekent, dat
Malthus' vooruitzichten niet meer zo somber zijn als in 1798: 'throughout
the whole of the present work (de editie van 1803) I have so far differed
from the former as to suppose another check to population which does
not come under the head either of vice or misery;.. .1 have endeavoured
to soften some of the harshest conclusions of the first Essay'; maar
' . . .the poverty and misery which prevail among the lower classes of
society are absolutely irremediable'.56 De editie van 1803 besluit met de
woorden: ' . . .though our future prospects respecting the mitigation of
the evils arising from the principle of population may not be so bright as

52.
53.
54.
55.
56.

86

Essay on Population, p.6-7.
Essay on Population, p.8.
Essay on Population, p.405-6.
Essay on Population, p.281-2.
Essay on Population, p.vii (voorwoord tot de tweede druk van 1803).

we could wish, yet they are far from being entirely disheartening, and by
no means preclude that gradual and progressive improvement in human
society, which before the last wild speculations on this subject was the
object of rational expectation'.57
Malthus is een individualistische en liberale denker. Reeds in 1798
meent hij, dat lust- en onlustervaringen de mens tot zijn daden drijven en
dat daarom het individuele streven naar eigen voordeel het fundament
van materiële en geestelijke beschaving is. Hij blijft later op dit standpunt
staan en werkt het zelfs verder uit. Het 'Essay on Population' levert een
pleidooi voor het opwekken van individueel verantwoordelijkheidsgevoel
bij de arbeiders. Het is nodig bevoogding van de lagere klassen zoveel als
mogelijk achterwege te laten. De natuur zorgt ervoor, dat de mensen alle
gedragingen vermijden die nadelig zijn voor hun geluk. Zij doet dit,
doordat zij alle handelingen die het geluk verminderen, als teveel of te
weinig eten, met fysiek of psychisch onbehagen straft.58 De mens leert uit
ervaring, wat het meeste geluk verschaft. Deze ervaring is een individueel
gegeven. De mens ondervindt haar immers aan den lijve. Leert hij van
de ervaringen van zijn medemensen, dan betrekt hij het altijd op zichzelf.
Alleen preventieve remmen op de toename van het kmdertal kunnen de
bevolkingsgroei in die mate inperken, dat armoede en ellende verminderen en het levensniveau van de arbeidende klassen duurzaam hoger
wordt. 'Moral restraint' is verkiesbaar boven alle andere preventieve
remmen, zodat de lagere klassen moeten leren deze methode te gaan
toepassen.59 Het meest effectieve middel hiertoe is een beroep op het
eigenbelang van de individuele mens. Hierdoor leert hij te wachten met
zijn huwelijk en met de voortbrenging van kinderen, tot hij in staat is
zichzelf en zijn gezin zulk een levenspeil te bieden als hij wenselijk acht.
Om dit te bereiken is het nodig, dat niet directe gevoelens, 'passions',
bijvoorbeeld de geslachtsdrift, zijn gedrag bepalen, maar zijn verstand.
Dit leert hem op het uiteindelijke, toekomstige nut van zijn doen en laten
te letten. Malthus koestert vertrouwen in de vermogens van de menselijke
redelijkheid, die hun oorsprong in individueel verantwoordelijkheidsbesef
vinden. 60 Vanwege dit vertrouwen verschilt het 'Essay' van 1803 met
dat van 1798, hoewel Malthus niet meent, dat alle ellende en immoraliteit
zullen verdwijnen.
Malthus' vertrouwen in de menselijke rede en in verreikende nutsover57.
58.
59.
60.
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wegingen blijkt de basis te zijn van een in vergelijking met 1798 gegroeid
vertrouwen in hervorming. Hij ging in dit opzicht echter niet zover als
de Utilitaristen en als de Physiocraten, de Ideologen en Say in Frankrijk.
Hij is wat betreft zijn visie op de mogelijkheden tot hervorming het beste
te vergelijken met Adam Smith. Malthus' beperkte vertrouwen in hervorming vloeide voort uit zijn angst voor de rampzalige gevolgen van te
verregaande pogingen in die richting; dat van Smith uit de omstandigheid,
dat de Engelse samenleving van zijn tijd geen ingrijpende veranderingen
eiste. Het vertrouwen in menselijke lotsverbctering van Smith was groter
dan dat van Malthus. Smith was van opvatting, dat de natuur voor de
vermeerdering van het geluk zorgt. De individuele menselijke doelstellingen zijn meestal niet bewust op de bevordering van het algemene
welzijn gericht, maar worden door de natuur hiervoor gebruikt. Naar de
mening van Malthus maakt de menselijke aard elke werkelijk grote vooruitgang erg moeilijk. De Utilitaristen konden zich niet verenigen met dit
scepticisme.
De belangrijkste reden van de matiging van Malthus' vooruitgangsgeloof
is zijn opvatting, dat de mens vooral wat betreft de noodzaak tot beteugeling van zijn sexucle driften hardleers is.61 Bovendien is het leven in de
steden ongezonder dan op het platteland. In de stad zullen repressieve
remmen op de bevolkingsgroei altijd in meerdere mate aanwezig blijven
dan daarbuiten.62 Bij beschaafde volkeren zijn preventieve remmen van
meer gewicht dan in primitieve gemeenschappen. Dit gaat echter onvermijdelijk gepaard met ongeoorloofde praktijken als geslachtelijk verkeer
voor het huwelijk. Het is onwaarschijnlijk, dat 'moral restraint' hen ooit
volledig zal verdringen.63 De mogelijkheid tot meer redelijkheid bij de
mensen in een vrije samenleving is aanwezig, maar er bestaat een grens
vanwege de aard van de mens.
Malthus' individualisme en liberalisme zijn bepalend voor de standpunten
die hij inneemt ten opzichte van allerlei voorstellen en maatregelen ter
oplossing van het probleem van de armoede en de onrust onder de
arbeidende klassen. Dit zijn de Armenwetten, plannen tot emigratie van
paupers en werkelozen op Staatskosten en allerlei egahtaristische
utopieën. Malthus verwerpt al deze voorstellen, omdat zij het punt waar
het om gaat, omzeilen. Zij leveren geen bijdrage aan de vorming van
persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef bij de lagere klassen. Eerder
onderdrukken zij dit besef, omdat zij voor de armen zorgen. Hierdoor is
61. Essay on Population, p.390.
62. Essay on Population, p.475-6.
63. Essay on Population, p.476.
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persoonlijk initiatief van hun kant overbodig. Malthus' bezwaren tegen
extremistische utopieën behoeven geen verdere bespreking. Zij zijn in
principe dezelfde als die tegen de leerstellingen van Godwin.
Uit de uiteenzettingen van Malthus over de maatregelen en voorstellen
ter oplossing van het probleem van de armoede, blijkt, dat hij een
gedeeltelijke concessie aan Godwin doet. Godwin was van mening, dat
de maatschappelijke organisatie de in zich goede mens slecht en
ongelukkig maakt. In 1798 bestreed Malthus deze bewering bijna zonder
meer. De maatschappelijke organisatie moet de ergste gevolgen van
menselijke onvolmaaktheid opvangen; pogingen tot verbetering van de
bestaande toestand zijn maar al te snel gevaarlijk. In 1803 verandert hij
van mening. De bestaande ellende is deels een gevolg van de onvolkomenheden in de menselijke aard, maar deels ook van verkeerde maatschappelijke instellingen en verhoudingen. De laatste feilen kunnen verdwijnen
door hervormingen, zoals de afschaffing van de Armenwetten. In 1803
is Malthus dus minder dan in 1798 een verdediger van de bestaande orde.
De Utilitaristen trokken deze lijn nog verder door.
Emigratie van werkelozen kan geen definitieve oplossing bieden. Zij mag
wel soelaas verschaffen, wanneer de toestand door incidentele rampen
als misoogsten onhoudbaar is. Bij de normale schommeling van bevolkingsaantal en levensmiddelenproduktie rondom hun punt van evenwicht
mag men niet door middel van emigratie ingrijpen, ook al is het evenwichtspunt het biologische bestaansminimum. De loonstijging die het
gevolg is van het teruglopen van het aanbod van arbeid vanwege de
emigratie, betekent alleen maar een vergroting van de omvang der
gezinnen. De arbeiders krijgen hun loonsverhoging immers door de zorg
van de staat en niet, omdat hun eigen verantwoordelijkheidsbesef is toegenomen. Zij leren op die manier niet, dat zij hun kindertal moeten
beperken.64 De kwestie van het nut van emigratie was actueel. Na de
Napoleontische Oorlogen ontstond in Engeland een langdurige economische depressiesituatie, die grote werkeloosheid met zich meebracht.
Een paar auteurs ontwierpen als remedie plannen tot emigratie op Staatskosten. Vooral de voorstellen van Wilmot-Horton en Wakefield zijn
bekend.65 Malthus wilde de werkeloosheid, voorzover zij het gevolg van
de depressie was, tegengaan door haar oorzaak, de depressie zelf, weg
te nemen.66

64. Essaen on Population, p.292-3.
65. E. Kittrell, The Theory of Colonization in English Classical Political Economy,
Southern Economic Journal, XXI (1964-5), p.190 e.V.; D. Winch, Classical Political
Economy and Colonies, London 1965, p.90 e.v.
66. Zie hiervoor, p.132-3.
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De Armenwetten waren onder de regering van koningin Elizabeth I
(1558-1603) ingesteld om de armoede tegen te gaan. Zij schreven een
per parochie georganiseerde hulpverlening aan de armen voor.67 Zij
kenden ook aan jonge, gezonde mensen, die werkeloos of vaak alleen
maar werkschuw waren, recht op steun toe. Dit recht gold tevens voor
gezinnen met een bepaald kindertal. De hoogte van de voedselprijzen
was beslissend voor de mate van steunverlening.88 De vraag naar de
betekenis van de Armenwetten bezat ten tijde van Malthus bijzondere
actualiteit, omdat de economische crisis en de onlusten vele van zijn
tijdgenoten ertoe presten verruiming van de hulpverlening te vragen.
Volgens Malthus bieden de Armenwetten geen enkele verlichting, maar
zijn alleen maar een van de oorzaken van de bestaande ellende. Zij nemen
de noodzaak van inperking van de gezinsgrootte weg, omdat voor elk
kind dat teveel is, steun gegarandeerd is. De arbeiders missen op die
manier voldoende prikkels tot ijver en tot uitstel van hun huwelijk.69
De Armenwetten vergroten het aantal monden die moeten eten, zonder
dat de voedselproduktie toeneemt. Er vindt alleen maar een nominale
overdracht van inkomens door middel van belastingen en steunuitkeringen plaats. De arbeiders verkrijgen zo de gevaarlijke illusie van
een grotere welstand. Is er vanwege een of andere oorzaak toch sprake
van een gelijktijdige toename van de agrarische produktie, dan betekent
dit alleen maar een extra stimulans tot gezinsuitbreiding.70 Een van de
middelen tot steunverlening was werkverschaffing aan werkelozen op
kosten van de belastingbetaler. Dit is onjuist, omdat op die wijze de
mogelijkheid tot tewerkstelling van ijverige en bekwame lieden geringer
wordt; het is immers niet het arbeidzaamste en bekwaamste deel van de
bevolking dat werkeloos is. 71 Het enige gevolg van de Armenwetten is,
dat zij ' . . .may be said therefore to create the poor they maintain'.72
De uiteenzettingen van Malthus over de plannen en denkbeelden tot
oplossing van het vraagstuk van de armoede bewijzen zijn liberale
gezindheid. Hij constateert, dat de ellende van de jaren 1815-1817 niet
verminderde, maar verergerde door het bestaan van de Armenwetten.73
Malthus wil de weg wijzen naar vooruitgang, voorzover die tot het rijk
der mogelijkheden behoort. De belangrijkste voorwaarde is, dat de
67. Essay on Population, p.305; ook: S. Cloiigh en C. Cole, Economie History of
Europe, Boston 1952, p.226-7.
68. Beales, The Historical Context of the Essay on Population, p. 11-3.
69. Esay on Population, p.303-4.
70. Essay on Population, p.294 e.v.
71. Essay on Population, p.303.
72. Essay on Population, p.303.
73. Essay on Population, p.310-2.
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arbeiders beseffen, dat zijzelf de bewerkstelligers van hun armoede zijn.
Zij mogen niet de schuld op de staat of op de welgestelden schuiven. De
armen dienen te leren voor zichzelf te zorgen en uit eigen beweging de
omvang van hun gezinnen te verkleinen.74 Deze opvatting is een typische
uiting van een burgerlijke liberale levensopvatting.
Het is niet verwonderlijk, dat het Malthusianisme bij velen in een slechte
reuk kwam te staan. De UtiUtaristen namen deze leer over. David Ricardo
ging hen hierin voor, getuige zijn 'Principles of Political Economy' en
zijn kritiek op het socialisme van Owen.75 Dit compromitteerde ook hen.
Men beschuldigde hen vanwege hun verzet tegen elke vorm van sociale
steun van harteloosheid ten opzichte van het leed van de gewone man.
De bezittende klassen en vooral de liberale burgerij waren al snel ingenomen met de bevolkingsleer, die verkondigde, dat van overheidswege
gegarandeerde steun voor rekening van de belastingbetaler geen uitkomst
biedt. Het socialisme moest niets hebben van deze theorie, die hun maatschappelijke idealen naar het rijk der wensdromen verwees.76 Het
liberalisme was als vooruitstrevende leer gedwongen zich in het gezicht
van de kritiek te rehabiliteren. Stuart Mill constateerde later in de
negentiende eeuw, dat het Malthusianisme gedurende de jaren na 1830
meer ging dienen als middel tot verbetering van de levensomstandigheden
der arbeiders dan als bewijs van de stelling, dat armoede en ellende nooit
geheel te vermijden zijn.77 Ricardo was nog de laatste opvatting toegedaan, hoewel minder dan Malthus zelf. Het Malthusianisme liet na
1830 zijn sombere vooruitzichten in grote mate vallen.78
Het 'Essay on Population' zegt ook iets over Malthus' politieke denkbeelden. Het grote probleem bestaat uit de extremistische eisen van de
zijde van de lagere klassen en hun politieke en intellectuele leiders. Zij
verwijten alle ellende aan de regering en aan de heersende klassen. Het
gevaar van opstand en van omverwerping van de bestaande orde is hiervan het gevolg. Dit is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van
despotische neigingen bij de personen die de regeringsmacht in handen
hebben.79 De mate waarin vrijheid mogelijk is, hangt af van de bestaande
omstandigheden, dat wil zeggen van de redelijkheid van de lagere klassen.

74. Essay on Population, bijvoorbeeld p.404-5, 477.
75. Redevoering van Ricardo, in: Ricardo, Works, Vol. V, p.467-8.
76. E. Neff, Carlyle and Mill, London 1926, p.297 e.V.; Beales, The Historical
Context of the Essay on Population, p.7-8.
77. Stuart Mill, Autobiography, p.106.
78. M. Blaug, Ricardian Economies, New Haven 1958, p.lll e.v.
79. Essay on Population, p.417-8.
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De arbeiders zelf geven aanleiding tot politieke tyrannie.80 Malthus
benadrukt om die reden het belang van onderwijs.81 Zijn conclusie luidt:
'but though the tendency of a free constitution and a good government
to diminish poverty be certain, yet their effect in this way must necessarily
be indirect and slow, and very different from the direct and immediate
relief which the lower classes are too frequently in habit of looking
forward as a consequence of a revolution'.82
Malthus is voor alles een voorzichtige liberaal. De na de Napoleontische
Oorlogen toenemende druk tot kiesrechthervonning was voor hem aanleiding in 1817 aan zijn 'Essay on Population' een hoofdstuk over dit
onderwerp toe te voegen.83 Hij keert zich hierin tegen verlening van
kiesrecht aan de arbeidende klassen. Tengevolge hiervan raakte hij in
conflict met de Radicalen of Utilitaristen, waaronder James Mill en
Ricardo. Deze school nam zijn bevolkingsleer ook wat betreft haar
sombere aspecten over, hoewel zij de scherpste kanten ervan verzachtte.
Desondanks bezat zij zoveel vertrouwen in de redelijke vermogens van
de arbeiders, dat zij pleitte voor algemeen kiesrecht. Versterking van de
parlementaire invloed van de burgerij was haar niet genoeg. Zij wenste
bovendien verregaande inperking van de politieke en economische macht
van de Engelse aristocratie. Ook hierin verschilde Malthus met hen van
inzicht. Hij wilde wel de positie van de burgerij versterken, maar schrok
ervoor terug die van de aristocratie in belangrijke mate aan te tasten.
Ondanks duidelijke reactionaire elementen in zijn denken stond Malthus
verre van het conservatisme van de Whig Burke en van de Tory Coleridge,
die zonder enig voorbehoud veranderingen van de hand wezen. Het conservatisme was aristocratisch en religieus georiënteerd. In 1803 is de
nadruk op het hiernamaals als het uiteindelijke doel van het menselijke
bestaan uit het 'Essay on Population' verdwenen. Dit feit is wellicht een
gevolg van de versterking van Malthus' vooruitstrevendheid, die hem
doet hopen op aardse vooruitgang en op verwezenlijking van liberale
hervormingen. Typisch is ook, dat de weerstand tegen de Armenwetten
een liberaal, burgerlijk standpunt was. Uit de inhoud van de Toryperiodieken uit die dagen blijkt, dat de Tories zich verzetten tegen
afschaffing van deze wetten. Dit valt best te rijmen met een paternalistische instelling, die de samenleving wilde onderwerpen aan het gezag
en de zorg van de aristocratie en de Kerk.84
80. Essay on Population, p.419.
81. Essay on Population, p.436 cv.
82. Essay on Population, p.424.
83. Essay on Population, p.x, 425 e.v.
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Malthus koestert ernstige bezwaren tegen een nationale economie die
eenzijdig op handel en nijverheid is georiënteerd. Zij verschaft een minder
zekere werkgelegenheid dan een economie met een stevige agrarische
onderbouw, die niet afhankelijk is van het buitenland. Bovendien zijn de
steden ongezonder dan het platteland. Malthus verzet zich tegen de ontwikkeling die na 1800 tot volle ontplooiing kwam en die enige decennia
later van Engeland de industriële 'workshop of the world' zou maken.
In de editie van 1817 van het 'Essay on Population' worden vooral de
hoofdstukken die op dit onderwerp betrekking hebben, door de auteur
omgewerkt en uitgebreid.85 Sedert 1814 waren immers in Engeland de
discussies over de Graanwetten begonnen. Deze wetten beschermden de
prijzen van landbouwartikelen en daarmee de belangen van de grootgrondbezitters tegen goedkope importen. De economische geschriften
die Malthus sinds 1815 publiceerde, hadden onder meer tot doel te
bewijzen, dat hoge bodempachten in het algemene belang zijn. Het 'Essay
on Population' wil tonen, welke de voordelen van een zo groot mogelijke
economische autarkie of van een 'gesloten economie' voor de werkgelegenheid zijn.
De uitdrukkingen 'open' en 'gesloten' economie zijn van recente oorsprong en niet van Malthus zelf. Een open economie is een nationale
economie die in beslissende mate afhankelijk is van buitenlandse afzetmogelijkheden voor de eigen produkten en van importen uit het buitenland. Dit is onder andere het geval met een land dat hoofdzakelijk leeft
van nijverheid en handel. Er bestaat dan behoefte aan buitenlandse
agrarische produkten en aan afzetmogelijkheden voor de eigen nijverheidsartikelen in het buitenland, teneinde de invoer van landbouwprodukten te kunnen betalen. Een gesloten economie bezit zelf behalve
nijverheid een in zo grote mate ontwikkelde landbouw, dat zij niet of
weinig gebonden is aan het buitenland. Evenals Adam Smith is Malthus
een tegenstander van eenzijdig industriële economie, hoewel hun beweegredenen verschillen.
Engeland was in 1814 reeds lang niet meer wat het voorheen was, een
graanexporterend land. Als gevolg daarvan voelden de grootgrondbezitters zich bedreigd. Zij hadden gedurende de laatste decennia van de
achttiende eeuw van hun politieke macht gebruik gemaakt om een
systeem van invoerrechten te ontwerpen, dat alleen bij hoge graanprijzen,
bijvoorbeeld vanwege slechte oogsten in Engeland, winstgevende import
mogelijk maakte. In de jaren van de Napoleontische Oorlogen waren
de Engelse graanprijzen als gevolg van slechte oogsten en van het Continentale Stelsel hoog opgelopen. De Engelse landbouwers waren door de
85. Essay on Population, p.x.
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hoge prijzen in staat minder vruchtbare bodem, die hoge exploitatiekosten vergde, in gebruik te nemen. Het einde van de Oorlogen en van
het Continentale Stelsel bracht het gevaar van goedkope graanimporten
met zich mee. Dit vormde een bedreiging voor de werkgelegenheid van
de loonarbeiders, de winsten van de boeren en de pachten van de grootgrondbezitters. Daarom ontstond de wens tot verzwaring van de invoerrechten.86
Omstreeks 1815 waren de Engelse nijverheid en handel in omvang toegenomen. Er kwamen van die zijde protesten op tegen de handhaving
van de hoge graanprijs. Men vreesde hoge voedselprijzen, hoge arbeidslonen en hoge produktie- en verkoopkosten. Dit zou ook minder export
betekenen.87 Ricardo stond aan de zijde van de industriële ondernemers
en Malthus verdedigde de belangen van de landbouw. De afwijkingen
tussen hun economische standpunten hingen nauw samen met die tussen
hun politieke opvattingen. Ricardo was minder behoudend dan zijn
opponent en zag er geen bezwaar in de belangen van de aristocratie op
te offeren. Malthus wenste dit te voorkomen.
De argumenten die het 'Essay on Population' ter verdediging van
economische autarkie aanvoert, hebben het welzijn van de arbeidende
klassen op het oog. Zij ondersteunen echter tevens de standpunten van
de Whig-partij. Volgens de Whigs vormden de grootgrondbezittende
aristocratie, de burgerij en de vrije Constitutie tezamen het fundament
van de Engelse samenleving. Het is dezelfde stellingname als van Adam
Smith. Beiden, Smith en Malthus, beschouwden de landbouw als de basis
van een gezonde nationale economische ontwikkeling. Smith was van
mening, dat deze ontwikkeling alleen maar tot stand kan komen in een
systeem van vrijheid. Hij was een tegenstander van het mercantilisme,
dat handel en nijverheid voortrok boven de landbouw. Na 1800 waren
de verhoudingen omgekeerd. Nu hadden niet meer de nijverheid en de
internationale handel, maar de landbouw protectie nodig. De industriële
en commerciële ondernemers protesteerden tegen iedere beperking van
de economische vrijheid.88 Malthus schaarde zich aan de zijde van de
agrarische belangen en ging pleiten voor het voortbestaan van de Graanwetten.
Een te grote industrialisatie is naast de Armenwetten de belangrijkste
oorzaak van pauperisme: ' . . .the general increase of the manufacturing
system, and the unavoidable variations of manufacturing labour.. .' ββ
86.
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De onzekere werkgelegenheid van de loonarbeiders in een eenzijdig
industrieel land is het gevolg van de afhankelijkheid van het buitenland.
Nijverheid en handel zijn niet door één land blijvend te monopoliseren.
De ondernemers in het buitenland gaan bijvoorbeeld van de landbouw
naar de nijverheid overschakelen, wanneer de winsten in de agrarische
sector dalen. De mogelijkheid om industrieprodukten naar het buitenland
uit te voeren vermindert hierdoor. Dit veroorzaakt werkeloosheid in het
land dat de industrieprodukten tevoren exporteerde. Afgezien hiervan
ondervindt een industrieland schade van de economische achteruitgang
van zijn handelspartners. Arme landen zijn niet in staat veel produkten
uit den vreemde te kopen en veel te exporteren.90 Ook oorlogen en
buitenlandse misoogsten zijn van funeste invloed. Een ander argument
tegen de nijverheid is het feit, dat de steden fysiek ongezonder zijn dan
het platteland.91
Een eenzijdig agrarische economie is eveneens niet wenselijk. Er bestaan
twee soorten landbouwstaten. In de meeste gevallen is een agrarisch land
barbaars, onvrij en feodaal. Deze omstandigheden verhinderen de
economische vooruitgang. De meeste mensen leven in lijfeigenschap en
bezitten nauwelijks genoeg om in leven te blijven. Wat zij meer produceren dan zijzelf strikt nodig hebben, behoort aan de feodale heren, de
bezitters van de grond die zij bebouwen. De mensen zijn daarom niet in
staat zoveel te sparen, dat zij genoeg kapitaal kunnen vormen voor de
ontwikkeling van handel en nijverheid.92 Het is duidelijk, dat zulke landen
niet alleen weinig materiële, maar ook weinig geestelijke beschaving
genieten.
Er zijn agrarische landen die geen feodale onderdrukking, maar vrijheid
kennen. De agrarische produktie is er, mits voldoende goede grond
aanwezig is, overvloedig. De winsten zijn hoog en er vindt een omvangrijke kapitaalsvorming plaats. De grote economische activiteit betekent
een behoorlijke en toenemende vraag naar arbeid, zodat de lonen op
een redelijk peil blijven. Bovendien is het aanbod van agrarische produkten zo hoog, dat hun lage prijzen de lonen grote koopkracht verlenen.
Industrieprodukten zijn echter in dat land duur. De eenzijdige specialisatie
op landbouw en de daarmee samenhangende lage agrarische prijzen
maken het nodig zeer veel agrarische artikelen te exporteren om betrekkelijk weinig industrieprodukten te kunnen kopen. Dit heeft tot gevolg, dat
de loonarbeiders zich liever goedkoop voedsel dan veel duurdere
industriegoederen aanschaffen. Hoe meer voedsel zij kopen, des te meer
90. Essay on Population, p.328 e.v.
91. Essay on Population, p.357, 475.
92. Essay on Population, p.324 e.v.

95

breiden zij hun gezinnen uit. Iets anders kunnen zij immers met hun
stijgende voedselaankopen niet doen. Van een werkelijke verhoging van
de welstand per hoofd van de bevolking is dus nauwelijks sprake.93
Elk land moet ernaar streven zich zowel agrarisch als industrieel zelf te
bedruipen. De aanwezigheid van een bloeiende nationale nijverheid
bewijst, dat een land het onvrije, feodale stadium te boven is. 94 Malthus
ontleent deze opvatting kennelijk aan Adam Smith. Hij gebruikt ongeveer
dezelfde argumenten als Smith, om haar te ondersteunen. Het grote
voordeel van autarkie is meer bestaanszekerheid voor de lagere klassen.
Oorlogen, misoogsten en andere rampen of belangrijke verschuivingen
van landbouw naar nijverheid die elders kunnen plaatsvinden, doen het
eigen land geen schade. De werkgelegenheid van de loonarbeiders is,
afgezien van binnenlandse rampspoed, niet in gevaar. Er is immers geen
export waarvan het land in essentiële mate afhankelijk is.95
Aan een gesloten economie kleeft het bezwaar, dat de economische groei
er sneller tot een eind komt dan in een open economie. De economische
groei geraakt tot stilstand, wanneer de volledige bezetting van de beschikbare oppervlakte redelijk vruchtbare landbouwgrond uitbreiding van de
voedselproduktie te kostbaar maakt. De toename van bevolking en
nijverheid houdt dan op. Onmiddellijke beëindiging van de materiële
vooruitgang is echter niet te vrezen. De daling van de agrarische winsten
vanwege de stijgende produktiekosten drijft zoveel ondernemers als
enigszins mogelijk is naar de nijverheid. De ingebruikneming van steeds
minder vruchtbare grond ondervindt hierdoor vertraging. Primaire voorwaarde tot een voortgezette economische vooruitgang in een gesloten
economie is de aanwezigheid van een behoorlijke oppervlakte vruchtbare
bodem. Stadstaten kunnen het zich niet veroorloven naar autarkie te
streven. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is er ' . . .no reason to say
that they might not go on increasing in riches and population for
hundreds, nay, for thousands of years'. 96
De keuze voor economische autarkie wordt nog gemakkelijker, wanneer
men haar nadelen vergelijkt met die van een open economie, namelijk
werkeloosheid en armoede. Malthus wil autarkie desnoods - in Engeland
was dat in die jaren nodig - met behulp van de wettelijke inperking van
de import van goedkoop graan handhaven.97 In tegenstelling tot Adam
Smith is Malthus dus van mening, dat de instandhouding van een stevige
93.
94.
95.
96.
97.
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agrarische onderbouw niet altijd door het mechanisme van de vrije prijsvorming plaats kan vinden. Zijn vertrouwen in een vrije economie is op
een belangrijk punt geringer dan dat van Adam Smith. Voor het overige
blijft hij liberaal. De binnenlandse ondernemers in een gesloten economie
zullen nooit zoveel kapitaal in de landbouw investeren, dat de ingebruikneming van steeds minder vruchtbare grond de agrarische winsten omlaag
drukt en daarmee de kapitaalsvorming en de economische groei voortijdig halt doet houden. De daling van de agrarische ondememerswinsten
drijft immers, voordat dit gevaar zich voordoet, kapitaal vanzelf naar de
nijverheid.98
Een open economie is nadelig voor de arbeidende klassen; zij is bovendien moeilijker te verwezenlijken dan de voorstanders ervan denken.
Volledige internationale vrijhandel is een illusie. In de eerste plaats
kunnen de produktievoorwaarden in het ene land gunstiger zijn dan in
een ander land. Bij volledige vrijhandel zal de economische bedrijvigheid
in het tweede land ten koste van die van het eerste toenemen. Het bedreigde land zal zich daarom tegen vrijhandel verzetten. Het argument,
dat vrijhandel de welvaart van alle landen tezamen vermeerdert, valt in
het niet bij overwegingen van eng nationaal belang. Geen land is bereid
zichzelf weg te vlakken. Bovendien verschillen de belastingsystemen van
de landen onderling. Een zware belastingdruk betekent hoge prijzen en
produktiekosten. Het is in het belang van de landen die de hoogste
belastingen bezitten, de invoer van goedkope buitenlandse artikelen te
verhinderen. Zij houden op die manier hun economische bedrijvigheid
en daarmee hun nationale zelfstandigheid in stand."
Malthus bestrijdt tenslotte de bewering, dat de beperking van de invoer
van goedkoop graan de koopkracht van de arbeidslonen vermindert. Hij
acht stijgende voedselprijzen zelfs noodzakelijk. Zij stimuleren de
arbeiders ertoe minder kinderen voort te brengen, teneinde nijverheidsartikelen te gaan kopen. Aan de uitbreiding van de nijverheidsproduktie
zijn niet als aan die van de agrarische produktie natuurlijke grenzen
gesteld. In een gesloten economie gaan ingeval van uitbreiding van de
landbouw de produktiekosten stijgen, omdat de reserves vruchtbare
bodem beperkt zijn. In de nijverheid gaan de kosten ingeval van toenemende investeringen juist dalen. Hiervoor zorgen wetenschap en techniek. De koopkracht van het arbeidsloon neemt, gemeten in duurder
wordend graan, af. Hij stijgt, wanneer men in de plaats van voedsel
nijverheidsprodukten gaat kopen. Dit prikkelt de arbeider ertoe minder
kinderen voort te brengen. Hij gaat voor een deel van zijn inkomsten over
98. Essay on Population, p.339-40.
99. Essay on Population, p.365-7.
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tot de aanschaf van nijverheidsartikelen en vergroot op die manier de
welstand van zichzelf en zijn gezin.100 Deze redenering keert terug in de
door Malthus gedurende de eerste jaren van de Graanwetdebatten uitgegeven pamfletten. Het is in het belang van de lagere klassen door
middel van wettelijke inperking van de import van goedkoop graan de
voedselprijzen hoog te houden.101
Het 'Essay on Population' was een in vele opzichten behoudend geschrift.
Het miste het optimisme dat aan het liberale denken in Engeland en zeker
in Frankrijk eigen was. Malthus is huiverig voor ingrijpende hervormingen. Hij twijfelt aan de mogelijkheden tot verregaande overwinning
van de kwade menselijke eigenschappen. Zijn vertrouwen in de verwezenlijking van internationale vrijhandel was beperkt. Afgezien van de
gevaren voor de werkgelegenheid die hij in zich bergt, is verrijking van
bepaalde landen ten koste van andere het gevolg. Smith was een andere
mening toegedaan. Hij dacht evenals Malthus, dat de nijverheid moet
berusten op een hechte nationale agrarische onderbouw, maar hij achtte
internationale vrijhandel geen bedreiging van de landbouw en de werkgelegenheid. Bovendien bezitten alle landen zonder enige uitzondering
voordeel bij vrijhandel. Smith kende geen gevaar van overbevolking. Hij
deelde Malthus' opvatting, dat meer vraag naar arbeid en hogere arbeidslonen de bevolkingsgroei stimuleren.102 Elke vergroting van de bevolking
betekent echter een toename van het nationale arbeidspotentieel en een
stimulans voor de arbeidsverdeling.103 Zij is altijd voordelig. Zowel
Malthus als Smith menen, dat armoede en ongeluk onvermijdelijk zijn.
Smith tilde echter veel minder zwaar aan de moeilijkheden.
De behoudende aspecten van Malthus' denkbeelden steken scherp af
tegen de vooruitstrevendheid van de Utilitaristen, de liberale Engelse
hervormers bij uitstek. Malthus verschilde met hen van mening over het
verlenen van kiesrecht aan de lagere klassen. Hetzelfde verschil van
inzicht bestond over de Graanwetten. De Utilitaristen vroegen bij monde
van David Ricardo om afschaffing ervan, teneinde de baan voor de
industrialisatie vrij te maken. Ricardo was over het algemeen optimistischer dan Malthus, maar hij was dit zeker met betrekking tot de voor100. Essay on Population, p.70-2, 376-6; zie ook: W. Grampp, Malthus on Money
Wages and Welfare, American Economie Review, XLV (1956), p.924-5, en J.
Spengler, Malthus the Malthusian vs. Malthus the Economist, Southern Economic
Journal, XXIV (1957-8), p.3 e.v.
101. Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting the Importation of
Foreign Com, p.23 e.v.; zie ook: Grampp, o.e., p.928, en Spengler, o.e., p.8.
102. Wealth of Nations, Vol. 1, p.71-2.
103. Wealth of Nations, Vol. 2, p.77-8.
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delen van een open economie. Het is kenmerkend, dat de voortgaande

industriële ontwikkeling bij de romantische Тогу-conservatieven, bijvoor
beeld Carlyle, hetzelfde wantrouwen opriep als bij Malthus.104

104. Neff, Carlyle and Mill, p.301 e.V.; H. Schenk, Revolutionary Influences and
Conservatism in Literature and Thought (New Cambridge Modem History, VoL
IX), p.109-10.
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HOOFDSTUK V
DAVID RICARDO EN JOHN RAMSAY McCULLOCH;
DE 'PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY' VAN THOMAS R. MALTHUS

§1. Levensloop en geschriften van Ricardo.
De drie voornaamste Engelse economen in de periode van het einde van
de Napoleontische Oorlogen tot John Stuart Mill waren David Ricardo,
Thomas Robert Malthus en John Ramsay McCulloch. Ricardo en
Malthus waren eikaars opponenten. De discussie die zij voerden, vormde
een onderdeel van de kamp tussen de Radicalen en de Whigs. Zij
probeerden ieder voor zich de politici en de publieke opinie van hun
gelijk te overtuigen. Ricardo's theorie was superieur aan die van Malthus.
Zijn argumenten bevatten echter elementen die minder geschikt bleken
om de gewenste sociale en economische hervormingen te bewerkstelligen.
Zijn navolgers, waaronder McCulloch, bogen zijn leerstellingen om in
meer optimistische richting. Het economische denken in deze periode
sloot nauw aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen gedurende en na
de Napoleontische Oorlogen. Vergelijking van de denkbeelden van
Ricardo met die van Malthus toont aan, hoe fundamenteel hun beider
interpretatie van dezelfde verschijnselen met elkaar verschilde. Wat de
een juist achtte, vond de ander slecht.
Ricardo werd in 1772 geboren te Londen als zoon van een Joodse koopman van Portugees-Hollandse afkomst.1 Volgens de bedoelingen van zijn
vader begon hij een loopbaan als zakenman. Hij was veertien jaar, toen
hij zijn werkzaamheden op de Londense beurs aanving. Op zijn vijfentwintigste jaar had hij zich zoveel vermogen verworven, dat hij zich
voortaan geheel aan wetenschap kon gaan wijden. Eerst waren het
scheikunde, wiskunde en mineralogie. In 1799 kreeg hij de 'Wealth of
Nations' van Adam Smith in handen. Door deze gebeurtenis verschoof
zijn belangstelling zich geheel en al naar de economische wetenschap.
De eerste economische publikaties van Ricardo verschenen pas tien jaar
later. Aanvankelijk schonk hij alleen aandacht aan actuele monetaire
vraagstukken. Na enige jaren gingen zijn wetenschappelijke activiteiten
1. Voor de levensloop van Ricardo zie: A. Amonn, Ricardo, David, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 9. Bd., Stuttgart 1956, S.12-3. Voor de levensloop en de geschriften van Malthus zie hierboven, Hoofdstuk IV, § 1. De geschriften
en de correspondentie van Ricardo zijn te vinden in: The Works and Correspondence of David Ricardo, Ed. P. Sraffa, Vols. 1-Х, London 1951-5.
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zich uitstrekken tot economie in het algemeen. Zijn vriend James Mill
had deze belangstelling in hem opgewekt. Het Utilitarisme had als school
van liberaal-burgerlijk denken iemand nodig die zijn economische denkbeelden in een bruikbaar, wetenschappelijk geheel kon samenvoegen. De
voornaamste politieke doelstelling was de afschaffing van de Graanwetten. Na de publikatie van zijn economische hoofdwerk, 'Principles of
Political Economy', werd Ricardo in 1819 lid van het Parlement, teneinde
daar als verdediger van de Utilitaristische ideeën te gaan optreden. Hij
kreeg door zijn parlementaire redevoeringen bekendheid om zijn radicale
politieke en economische hervormingsgezindheid. Hij stierf in 1823.
De economische ideeën die in de 'Principles of Political Economy' vervat
liggen, hebben een lange wordingsgeschiedenis gekend. Ricardo deed
mee aan de pamnettenstrijd die ontstond naar aanleiding van de discussies
over de Graanwetten, door middel van zijn 'Essay on the Influence of a
Low Price of Provisions on the Profits of Stock' en zijn 'On Protection
to Agriculture'.2 Zijn pamfletten dienden als antwoord op die van
Malthus. Hij debatteerde niet alleen met Malthus door middel van geschriften, maar ook door een jarenlange correspondentie. Uit de briefwisseling die hij voerde met James Mill, blijkt, dat deze het was die hem
tot zijn wetenschappelijke activiteiten stimuleerde.3 Ook na het verschijnen van de 'Principles of Political Economy' bleven de meningsverschillen met Malthus bestaan. Ricardo leverde commentaar op Malthus' in 1820 verschenen 'Principles of Political Economy' in de vorm
van zijn 'Notes on Malthus' Principles'. Kort voor zijn dood was hij bezig
aan een klein geschrift, waarin hij de argumenten van zijn opponent nogmaals trachtte te weerleggen, maar dat hij niet meer af kon maken.4 Er
zijn nog briefwisselingen met Say en McCulloch bewaard gebleven.5
Ricardo's politieke denkbeelden, die hij aan de Utilitaristen en speciaal
aan James Mill ontleende, blijken uit de redevoeringen die hij hield in
het Lagerhuis en bij bijzondere gelegenheden en uit een kort geschrift
over parlementaire hervorming, 'Observations on Parliamentary
Reform'.«

2. An Essay on the Influence of a Low Price of Provisions on the Profits of Stock,
London 1815 (Ricardo, Works, Vol. IV); On Protection to Agriculture, London
1822 (Works, Vol. IV).
3. Deze correspondentie is te vinden in: Works, Vols. VI-IX.
4. In: Works, respectievelijk Vol. II en Vol. IV.
5. In: Works, Vols. VI-IX.
6. Voor deze redevoeringen zie: Works, Vol. V; het geschrift Observations on
Parliamentary Reform is posthuum gepubliceerd in 'The Scotsman' van 1824
(Works, Vol. V).
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§2. Ricardo, Malthus en het Utilitarisme.
De Utilitansten waren hervormers. Zij waren van opvatting, dat de mens
handelt onder de druk van lust- en onlustervaringen en achtten hem in
staat deze gevoelens rationeel te calculeren, teneinde zo weinig mogelijk
onlust en zoveel mogelijk lust te verkrijgen. Hun vertrouwen in hervorming was om die reden groot. Zij eisten kiesrecht voor de arbeiders.
Ondanks het feit, dat zij de bevolkingsleer van Malthus overnamen,
zagen zij geen reden om bezorgd te zijn voor een verkeerd gebruik van
het kiesrecht door de lagere klassen. De bevolkingsleer bewees naar hun
opvatting, dat volledige inkomens- en vermogensnivellering funest is;
de arbeidende klassen kunnen dit echter leren inzien, zodat zij immuun
worden voor egalitaristische utopieën.
De Utilitansten waren radicale, liberaal-burgerlijke denkers. Zij zochten
daarom iemand die in staat zou zijn een economische theorie op te stellen
die voor hun doeleinden geschikt was. Ook Jeremy Bentham was een
economische liberaal. Hij steunde op de leerstellingen van Adam Smith.7
De 'Wealth of Nations' was echter niet het geschikte boek voor de
Utilitaristische doelstellingen. Het verkondigde immers de opvatting, dat
een nationale economie een volgroeide agrarische onderbouw moet bezitten. Malthus trok hieruit de conclusie, dat men de landbouw desnoods
met behulp van wettelijke maatregelen moet beschermen tegen goedkope
importen. Ricardo wist de theorie van Smith op zulk een manier om te
bouwen, dat zij voor de Utilitansten bruikbaar werd.
Ricardo is waarschijnlijk door toedoen van James Mill in de Utilitaristische school beland. De mogelijkheid bestaat, dat zijn monetaire
geschriften vanwege hun wijze van redeneren en de opvattingen die zij
verbreidden, de aandacht van James Mill hebben getrokken. Ricardo
vertoont in zijn vroegste geschriften in ieder geval reeds zijn latere wijze
van denken, die ook aan de Utilitansten eigen was. Zij streefden ernaar
om, teneinde hervormingsvoorstellen te kunnen formuleren, een wetenschappelijk gefundeerd inzicht in de mens en de samenleving te krijgen.8
Dit is een typisch rationalistische methodiek. De mens dient in te zien,
wat goed of slecht voor hem is en op welke manier hij zo gelukkig
mogelijk kan worden; hij kan en moet zijn geluk berekenen.
Het is een onbeantwoorde vraag, hoe de kennismaking tussen James Mill
en Ricardo tot stand is gekomen. Uit de tussen hen gevoerde briefwisseling blijkt, welke doelstellingen Mill voor ogen had. Hij komt uit de
7. E. Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism, London 1949, p.107-8.
8. T. Hutchison, James Mill and the Political Education of Ricardo, Cambridge
Journal, VII (1953-4), p.82-4.
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brieven naar voren als de leermeester van Ricardo en als degene die hem
tot zijn economische onderzoekingen heeft gestimuleerd.9 Hij wilde
Ricardo, die zakenman was en geen wetenschappelijke opleiding had
genoten, een algemene mens- en maatschappijbeschouwing geven. Zijn
pupil moest Utilitarist worden, maar vooreerst diende hij een algemene
intellectuele vorming te ontvangen.10 Mill raadt in vele van zijn brieven
zijn vriend aan bepaalde boeken te lezen. Hij noemt het 'Essay on Human
Understanding' van Locke en geschriften van David Hume en de
achttiende-eeuwse Engelse auteur John Millar.11 Ook komen boeken van
de achttiende-eeuwse wijsgeer Berkeley ter sprake.12
Mill wil Ricardo overhalen tot de denkbeelden van het Radicalisme, die
bij uitstek in staat zouden zijn de mens mogelijkheden tot lotsverbetering
te verschaffen. Ricardo staat aanvankelijk enigszins sceptisch tegenover
deze mogelijkheden. Mill raadt hem aan zijn 'History of British India' te
lezen. Het boek is een goede inleiding tot het terrein van wetgeving en
politiek.13 Ricardo antwoordt, dat hij benieuwd is in het boek aan het
voorbeeld van de geschiedenis van Brits-Indië te lezen, wat de mens
verhindert rationeel zijn geluk na te streven. Hij betwijfelt, of de vooroordelen die goede wetgeving verhinderen resultaten af te werpen, ooit
volledig kunnen verdwijnen.14
De Radicalen wilden de menselijke onwetendheid verminderen en onrechtmatige begunstiging van deelbelangen voorkomen. De mensen
mogen niet in het aanwezige kwaad berusten. Zij zijn in staat in te zien,
waar de bron van alle ellende is gelegen. Ricardo laat zich niet zo
gemakkelijk overtuigen van de macht van rede en hervorming.15 Zijn
studie van de 'History of British India' betekent echter een keerpunt.
Voortaan is hij zeker van de gunstige invloed die hervormingen kunnen
hebben, hoewel hij enige voorzichtigheid blijft tonen.16 Tezamen met Mill
keert hij zich tegen de Whigs; zij spreken beiden misprijzend van
'Whiggery' of 'Whiggism' en richten minder vleiende opmerkingen aan
het adres van hun tegenstanders.17 De Whigs, schrijft Mill aan Ricardo,
zijn te bang om werkelijk te willen hervormen. Zij gebruiken het argu9. Hutchison, o.e., p.81.
10. Brief van Ricardo aan Mill, 12-9-1817, Works, Vol. VII, p.190.
11. Brief van Mill aan Ricardo, 19-10-1817, Works, Vol. VII, p.197.
12. Brief van Ricardo aan Mill, 18-12-1817, Works, Vol. VII, p.239.
13. Brief van Mill aan Ricardo, 19-10-1817, Works, Vol. VII, p.195.
14. Brief van Ricardo aan Mill, 9-11-1817, Works, Vol. VII, p.204.
15. Brieven van Ricardo aan Mill: 30-8-1815, Works, Vol. VI, p.263-4; 9-11-1817,
Works, Vol. VII, p.204; 14-10-1821, Works, Vol. IX, p.102.
16. Brief van Ricardo aan Mill, 18-12-1817, Works, Vol. VII, p.228-9.
17. Briefwisseling tussen Ricardo en Mill in: Works, Vol. VIII (brieven nrs. 303,
318,319,322,323).

103

ment, dat de lagere klassen ontvankelijk zijn voor gevaarlijke ideeën, om
hen die hervorming wensen, af te schrikken. Het gevolg is, dat de
aristocratie aan de macht blijft.18
Ricardo en Mill spreken erover Malthus tot het Utilitarisme te bekeren.19 Malthus schrijft Ricardo, dat hij niet tot het Radicalisme genegen
is. Algemeen kiesrecht zou de lagere klassen doen geloven, dat zij door
omverwerping van de bestaande orde hun ellende kunnen opheffen. Het
enige gevolg is uiteindelijk dictatuur; hiervan is Frankrijk een voorbeeld.20 Ricardo geeft Malthus als antwoord, dat hij niet bevreesd is voor
gebrek aan redelijkheid bij de lagere klassen.21 Hij toont zich een
aanhanger van de bevolkingsleer van zijn opponent. Volledige gelijkheid
van bezit en inkomen is onmogelijk. De utopieën van Robert Owen zijn
zinloos.22 Dit standpunt betekent niet, dat Ricardo voor onthouding van
kiesrecht aan de arbeiders is. Als vooruitstrevende denker is hij veel
minder dan Malthus onder de indruk van de gebeurtenissen in Frankrijk
sinds 1789.
Ricardo bezat vertrouwen in de verwezenlijking van een zo rechtvaardig
mogelijke samenleving met behulp van algemeen kiesrecht. Dit blijkt
behalve uit zijn correspondentie ook uit een kort politiek geschrift en uit
redevoeringen die hij in het Lagerhuis hield.23 Hij was een beslist voorstander van algemeen kiesrecht, met dien verstande, dat niet alle leden
van de gemeenschap, maar alleen de gezinshoofden tot het electoraat
mogen behoren. Wel dienen alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd te zijn.24 Het gevaar, dat de arbeidende klassen hun politieke
macht gaan gebruiken om de ongelijke bezitsverhoudingen aan te tasten,
is niet groot. Voorwaarde hiertoe is wel, dat de verlening van het kiesrecht
geleidelijk geschiedt en gelijke tred houdt met de verbreiding van inzicht
onder de mensen.25 Onderwijs is dus een eerste vereiste. De nadruk op de
noodzaak van kennis en inzicht laat zien, hoezeer de Utilitaristen zich
oriënteerden op de Franse Verlichting.
De toeneming van het aantal kiesgerechtigden bevordert de vooruitgang
van de samenleving en de rechtvaardigheid. Zij voorkomt de begunstiging
18. Brief van Mill aan Ricardo, 28-12-1820, Works, Vol. IX, p.328.
19. Brief van Ricardo aan Malthus, 22-12-1818, Works, Vol. VII, p.372.
20. Brief van Malthus aan Ricardo, 14-10-1819, Works, Vol. VIII, p.107-8.
21. Brief van Ricardo aan Malthus, 9-11-1819, Works, Vol. VIII, p.129-30.
22. Redevoering van Ricardo, 26-6-1819, Works, Vol. V, p.467-8.
23. Redevoeringen van Ricardo in het Lagerhuis: 18-4-1821, Works, Vol. V,
p.112-3; 24-4-1823, Works, Vol. V, p.283 e.v.; ook: Ricardo, Observations on
Parliamentary Reform, Works, Vol. V.
24. Ricardo, Observations on Parliamentary Reform, p.497 e.v.; ook redevoering,
23-5-1823, Works, Vol. V, p.484-5.
25. Ricardo, Observations on Parliamentary Reform, p.501-3.
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van particuliere belangen en van groepsbelangen ten koste van het algemene welzijn. De 'sinister interests' moeten aan invloed inboeten. Een
regering dient het algemeen welzijn te bevorderen.28 De aristocratie en
de burgerij mogen niet de gehele politieke macht in handen hebben.
Ricardo's vooruitstrevendheid blijkt ook uit zijn pleidooi voor volledige
vrijheid van schrijven en spreken. Hij verzet zich in het Parlement tegen
het verbod van openbare uitingen van religieus ongeloof.27 De actie die
Wilberforce voert om afschaffing van de slavernij te verkrijgen, is juist
en verdient succes te hebben.28
James Mill geloofde evenals Bentham in de macht van de mens om lusten onlustgevoelens exact tegen elkaar af te wegen en te berekenen of,
zoals hij aan Ricardo schrijft, om de effecten van politieke en wetgevende
maatregelen precies te kunnen voorzien.29 Het Radicale rationalisme was
een wapen tegen de afkeer van de Tories en de Whigs van ingrijpende
veranderingen. Het was een voorwerp van afkeuring voor de romantische
conservatieven als Coleridge en Whigs als Malthus. Zij zagen zulke denkbeelden als een gevaar voor de bestaande orde en als de weg naar
revolutie. De Utilitaristen zouden een te eenzijdige, simplistische visie op
de natuur van de mens bezitten. De romantische conservatieven verweten
de Radicalen en de achttiende-eeuwse Verlichting niet in te zien, dat de
mens een gevoelswezen is. Onderdrukking van het gevoel is schadelijk.
Volgens Malthus is de menselijke natuur ingewikkelder dan James Mill
en Ricardo denken. De mens laat zich in vele gevallen in laatste instantie
niet door zijn verstand leiden. Men kan het meningsverschil tussen
Malthus en de Utilitaristen vergelijken met dat tussen de Physiocraten
en Smith. Evenals Smith aan de Physiocraten doet ook Malthus aan
Ricardo de aantijging te speculatief te zijn. Men dient bij wetenschappelijk
onderzoek uit te gaan van de waarneming van de werkelijkheid. Het is
onjuist een theorie op te bouwen die, hoewel zij voldoet aan de regels der
logica, geen voeling met de realiteit heeft.30 De Utiütaristen denken te
abstract en zien voorbij aan het complexe karakter van de werkelijkheid.
De voornaamste doelstelling van Malthus' 'Essay on Population' was de
de al te progressieve geesten onder zijn tijdgenoten meer realiteitszin in
te prenten. Hetzelfde beoogde Malthus met de 'Principle of Political
Economy' van 1820.
26. Ricardo, o.e., p.497-500.
27. Redevoering van Ricardo in het Lagerhuis, 1-7-1823, Works, Vol. V, p.325 e.v.
28. Redevoering van Ricardo, 19-4-1823, Works, Vol. V, p.483.
29. Brief van Mill aan Ricardo, 3-12-1817, Works, Vol. VII, p.200-1; ook: G.
Sabine, History of Political Theory, New York 1954, p.678-9.
30. Malthus, Principles of Political Economy, London 1820, p. 10-2.
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De bewering van Ricardo, dat hij uitgaat van waarneming van de feiten,31
doet kennelijk geen afbreuk aan Malthus' opinie.
Het geloof van de Utilitaristen in hervorming en vooruitgang betekent
niet, dat zij even optimistisch waren als de Physiocraten, de Ideologen
en Say. De verschillende klassen in de samenleving bezitten nu eenmaal
aan elkaar tegengestelde belangen. Vertegenwoordiging van alle klassen
in het Parlement brengt geen belangenharmonie, maar zorgt er enkel en
alleen voor, dat de particuliere belangen die voor het algemene welzijn
moeten wijken, dit ook inderdaad doen. De bewering van de conservatieven, dat de aristocratie verstandiger is dan de lagere klassen en daarom
moet regeren, is onjuist. Het inzicht van de aristocratie is geen garantie
tegen machtsmisbruik.32 Ricardo constateerde in de economische orde
het bestaan van belangentegenstellingen en van andere minder gunstige
factoren. De kwade gevolgen van belangentegenstellingen zijn met behulp
van parlementaire democratie te bestrijden, maar dit is niet of minder het
geval met de andere bronnen van armoede en teruggang. Evenals Adam
Smith is Ricardo van mening, dat de wereld nooit in een droomland is te
veranderen. Toch bewaren beiden hun geloof in vooruitgang.33
Uit de meningsverschillen tussen de Radicalen, de Tories en de Whigs
blijkt, dat de partijtegenstellingen in Engeland na 1815 scherper waren
dan ten tijde van Smith. Toch bleef de maatschappelijke ontwikkeling
er minder krampachtig dan in Frankrijk. Het betrekkelijke gemis aan
radicalisme bij alle partijen maakte het land tot de beste voedingsbodem
voor het liberalisme in Europa. 34 Verwezenlijking van grotere vrijheid
betekende geen breuk met het verleden, maar de voortzetting van een
sinds lang ingeburgerde traditie. Ricardo constateerde zelf, dat het niet
gevaarlijk is aan de Engelse arbeidende klassen kiesrecht te verlenen. In
Engeland is de gehechtheid van de mensen aan de Constitutie sterk.35
Ook de Radicale liberale hervormingsbeweging wees met behulp van het
Malthusianisme alle soorten van egalitaristisch utopisme van de hand.
31. Ricardo, Principles of Political Economy, Works, Vol. I, p.6; voor het empirisme van Ricardo zie: M. Blaug, The Empirical Content of Ricardian Economics,
The Journal of Political Economy, LXIV (1956), p.41-2.
32. Ricardo, Observations on Parliamentary Reform, p.500.
33. Het gaat dus niet aan om Ricardo als 'pessimist' te beschrijven, als geschiedt
bij Gide en Rist, Histoire des Doctrines Economiques, Paris 1926, p.l37 e.V.; ook
M. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, Paris
1963, p.82-3, gaat hierin te ver. Een juistere opvatting is te vinden bij: M. Blaug,
Ricardian Economies, New Haven 1958; O. Taylor, History of Economie Thought,
Ne w York 1960, p. 176 e.v.; D. Winch, Classical Political Economy and Colonies,
London 1965, p.74 e.V.
34. Sabine, History of Political Theory, p.671.
35. Ricardo, Redevoering, 23-5-1823, Works, Vol. V, p.486.
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Zij vormde daardoor geen revolutionaire bedreiging, zodat de tijdgenoten
haar ernstig konden nemen.36
Ricardo ging bij zijn economische onderzoekingen uit van een totale
mens- en maatschappijbeschouwing. In zijn economische geschriften
komt dit niet volledig tot uiting. Het is nodig zijn correspondentie, zijn
redevoeringen en zijn politieke geschriften erbij te betrekken. De conclusie, dat zulk een algemene ondergrond aan zijn economische
opvattingen ontbreekt, is niet juist.37 Beter is het om te zeggen, dat de
ideeën van James Mill, het Utilitarisme, voor Ricardo dezelfde betekenis
bezaten als de 'Theory of Moral Sentiments' voor Adam Smith.38 Ricardo
was een liberale econoom. Zijn voorkeur voor vrijheid vloeide voort uit
zijn levensbeschouwing. Men mag hem niet beschouwen als iemand die
louter belangstelling koesterde voor de alledaagse economische problematiek en die op grond hiervan concludeerde, dat vrijheid wenselijk is.39
Hij bezat, hoewel minder dan de Franse economen van de achttiende en
negentiende eeuw, de neiging alle factoren die de gang van zaken in een
vrije economische orde verstoren, weg te redeneren. Bovendien liep zijn
verzet tegen de economische bevoorrechting van de aristocratie parallel
aan dat van de Utilitaristen tegen haar politieke macht. Om deze redenen
vormen zijn 'Principles of Political Economy' de 'economische Bijbel'40
van de Utilitaristen.
Ricardo en Malthus discussieerden erover, welke betekenis de economische ontwikkeling na de Napoleontische Oorlogen bezat. Het kernpunt
van hun discussie was de vraag naar het nut van de Graanwetten. De
meningsverschillen die uit hun beider economische denkbeelden naar
voren komen, sluiten aan bij hun politieke onenigheid. De Radicalen
wensten de positie van de aristocratie niet alleen in politiek, maar ook in
economisch opzicht aan te tasten. Daarom stimuleerde James Mill
Ricardo ertoe een boek over economie te schrijven.41 Inzicht in de

36. Sabine, o.e., p.670.
37. Deze foutieve opvatting is te vinden bij: C. North, The Sociological Implications of Ricardo's Economics, American Journal of Sociology, XX (1914-5),
p.786-7, en J. Schumpeter, History of Economic Analysis, London 1963, p.471-2.
38. Taylor, History of Economic Thought, p.118.
39. L. Robbins, The Theory of Economic Policy in English Classical Political
Economy, London 1953, minimaliseert de betekenis van Ricardo's levensbeschouwing; voor een correctie op Robbins' zienswijze zie: S. Checkland, The Prescriptions of the Classical Economists, Economica, XX (1953), p.68 e.V.
40. L. Stephen, The English Utilitarians, Vol. II, London 1950, p. 187.
41. Brief van Mill aan Ricardo, 23-8-1815, Works, Vol. VI, p.251-2.
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economische werkelijkheid is zeer belangrijk voor de vermeerdering van
het geluk van de mensen.42
Mill spoorde Ricardo aan lid van het Lagerhuis te worden. Hij zou daar
de opvattingen van de Utilitaristen naar voren kunnen brengen. In 1819
hadden deze aansporingen, die lang afstuitten op Ricardo's aarzeling,
succes.43 Eenmaal Lagerhuislid spande Ricardo zich bijzonder in om te
verdedigen wat hij nodig vond. Hij bouwde zich daar door zijn talrijke
redevoeringen een reputatie van vooruitstrevendheid op. Als econoom
richtte hij zijn kritiek op het voortbestaan van de Graanwetten, die in
zijn ogen een onrechtmatige begunstiging van de 'sinister interests' van de
grootgrondbezittende aristocratie inhielden. Het is onjuist, dat hun grondpachten ten koste van de algemene welvaart bescherming genieten.
Na de Napoleontische Oorlogen volgde in Engeland een langdurige en
ernstige economische depressie. Zij was zo ingrijpend, dat de economische
wetenschap er het volle licht van haar aandacht op liet schijnen. De
Radicale liberalen in Engeland en de burgerlijke economen in Engeland
vertoonden de neiging de mogelijkheid van algemene overproduktie te
ontkennen. De moeilijkheden waren volgens hen niet te wijten aan
economische factoren, maar aan omstandigheden als oorlogen. Malthus
en andere, meer conservatieve denkers meenden, dat de bron van alle
ellende was gelegen in de economische orde zelf. Een van de oorzaken was
in hun ogen de ongebreidelde kapitalistisch-industriële ontwikkeling. Om
die reden was Malthus een voorstander van een gesloten economie en
van het voortbestaan van de Graanwetten. In de loop van zijn discussie
met Ricardo ontwierp hij een theorie van algemene overproduktie. Zij
vormde een argument voor hoge bodempachten. Deze overproduktietheorie gaf zijn economische denkbeelden een pessimistischer aanzien
dan die van Ricardo.

§3. Economisch vooruitgangsdenken bij Ricardo.
Ricardo's economische theorie is ontstaan uit de Graanwetdebatten. Er
bestond in Engeland een economische belangenstrijd. Dit blijkt uit de
'Introduction' van Ricardo's 'Principles of Political Economy', waarin hij
verklaart, dat de inkomensverdeling het grote nog onopgeloste vraagstuk
in de economische wetenschap is.44 De inkomensleer moet aantonen,
42. Zie noot 41.
43. Brief van Mill aan Ricardo, 23-8-1815, Works, Vol. VI, p.252, en verdere
brieven tot 1819.
44. Ricardo, Principles of Political Economy, Werks, Vol. I, p.5. Dit boek van
Ricardo wordt verder aangehaald als 'Principles'.
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waarom de belangen van de grootgrondbezitters, de aristocratie, niet in
overeenstemming zijn met die van de andere inkomensklassen. Hun
voorspoed schaadt de rest van de samenleving. De aristocratie ondervond
dus in Engeland zowel in politiek als economisch opzicht de kritiek van de
Utilitaristen.
De argumenten van Ricardo tegen het middel dat de aristocratie gebruikte
om haar inkomsten te waarborgen, de Graanwetten, berusten op een
winsttheorie die tegengesteld is aan die van Adam Smith. Ricardo was
van opvatting, dat het in het belang van de grondbezitters is de import
van goedkoop graan tegen te houden. Hierdoor stijgen de lonen, die de
arbeiders immers goeddeels aan graan besteden. De loonsverhoging veroorzaakt een daling van de winstvoet, hetgeen een vermindering van de
besparingen en de investeringen betekent. Dit remt de economische groei
af. Adam Smith redeneerde inzake de toeneming van de besparingen juist
andersom. Volgens hem groeien de besparingen, wanneer de winstvoet
daalt. De maatschappelijke verhoudingen lagen in de ogen van Smith
anders dan in die van Ricardo. Smith protesteerde tegen de kunstmatige
bescherming van de belangen van de ondernemers, Ricardo tegen die van
de grondbezitters.
Ricardo en Malthus bezaten tegengestelde opvattingen over de mogelijkheid van algemene overproduktie. Ricardo ontkende haar. Het gevaar van
overproduktie was zowel voor de behoudensgezinden als voor de socialisten een van de argumenten tegen de kapitalistisch-industriële samenleving.
De conservatieven gebruikten het als een wapen tegen de eisen van de
opkomende burgerklassen. Ricardo deed alle mogelijke moeite om aan
te tonen, dat totale overproduktie niet mogelijk is. Malthus ontwierp
daarentegen een theorie van algemene overproduktie. Zij diende als
bewijs van de stelling, dat de bodempachten van de 'landlords' zo hoog
mogelijk moeten zijn. De grondbezitters hebben immers grote aantallen
mensen in dienst, die een belangrijke bron van vraag naar produkten van
andere mensen vormen, maar die zelf alleen maar diensten leveren en
niets 'produceren'. Zij zijn de enigen die overproduktie kunnen verminderen of voorkomen.
In de jaren onmiddellijk na de Napoleontische Oorlogen vormden de
idealen van de Franse Revolutie met betrekking tot het lot van de
arbeidende klassen nog steeds een bedreiging van de bestaande orde. Zij
waren een bron van inspiratie voor de socialisten. Ricardo was als
burgerlijk liberaal gedwongen zijn mening over het lot van de arbeiders in
een systeem van vrijheid te geven. Hij nam daarom de bevolkingsleer
van Malthus over en maakte haar tot basis van zijn loontheorie. Het heeft
geen zin de arbeiders meer inkomsten te geven dan zij door de vraag naar
en het aanbod van arbeid op de vrije markt aan loon krijgen. Ondersteu109

ning is onjuist, omdat de mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen
leven moeten zijn. Ricardo was oprecht bezorgd over de armoede onder
de arbeiders. Zijn loontheorie was echter tevens een uiting van een
burgerlijk liberalisme. De Tory-conservatieven waren tegenstanders van
de afwijzing van elke vorm van sociale ondersteuning. Zij wensten het
systeem van de Armenwetten te handhaven. De liberale loontheorie was
een van de oorzaken van het conflict van het burgerlijk liberalisme met
het socialisme.
Ricardo bezit evenals Smith een gunstige visie op de vrije economische
orde. Hij bouwt dus voort op de denkbeelden van de achttiende eeuw,
hetgeen alle Utilitaristen deden. In een vrije economie berust de economische ontwikkeling op de vrije prijsvorming en de concurrentie.
Hierdoor zijn een zo groot mogelijke welvaart en rechtvaardigheid
gegarandeerd. Ricardo bezit de neiging in een vrij economisch systeem
alles glad en ongestoord te zien verlopen. Zijn vooropgezet geloof in
vrijheid is door moderne auteurs wel eens minder goed onderkend.45 Ook
Ricardo ging in zijn theorie uit van de 'natuurlijke beginselen' van
menselijk samenleven, hoewel hij de term niet letterlijk gebruikt. De
natuurlijke beginselen laten zien, wat er in een systeem van vrijheid
gebeurt. Zij fungeren tevens als ethisch richtsnoer. Een vrije economie
bevordert het welzijn der mensen en moet daarom ook verwezenlijkt
worden.46
De basis van Ricardo's inkomenstheorie is zijn waardeleer. Zij laat zien,
in welke verhouding de goederen onderling worden geruild. Ricardo wil
evenals Smith onderzoeken, wat de 'natuurlijke prijs' der goederen
bepaalt. In een vrije markt, dus in het geval van de vrije concurrentie,
tendeert de feitelijke prijs of de marktprijs er voortdurend naar gelijk te
zijn aan de natuurlijke prijs. Is de prijs van een bepaald produkt hoger
dan de natuurlijke prijs, die Ricardo 'ruilwaarde' noemt, dan schiet het
aanbod in vergelijking met de vraag tekort. Het gevolg is, dat de kapitalisten, die altijd op zoek zijn naar hogere winsten, meer kapitaal in de
desbetreffende tak van produktie gaan investeren. Hierdoor stijgt het
aanbod, zodat de prijs weer gelijk wordt aan de ruilwaarde. Dit wil
zeggen, dat de winst per eenheid geïnvesteerd kapitaal in deze produktietak weer even hoog is als elders.47
De concurrentie zorgt ervoor, dat de winst per eenheid kapitaal in alle
takken van produktie hetzelfde peil bezit. Is dit niet zo, dan schakelen de
45. Zie hiervoor, noot 39.
46. Zie hiervoor, p.21-2.
47. Principles, p.88-91.
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kapitalisten van de produktietakken met een lager winstpercentage over
naar die met een hoger winstpercentage. Hierdoor dalen de prijzen in de
eerste en dalen die in de laatste takken van produktie. Het feit, dat de
ruilwaarde van het ene produkt verschilt van die van het andere, kan
men dus niet verklaren uit verschillen in de winstvoet per eenheid
geïnvesteerd kapitaal. Wij spreken verder van 'winstvoet', wanneer het
winstpercentage per eenheid kapitaal is bedoeld.
Voor het loon per arbeidsuur geldt hetzelfde als voor de winstvoet.
Er bestaat een 'natuurlijke prijs van arbeid'. Het feitelijke arbeidsloon
bezit vanwege de bevolkingsgroei en de onderlinge concurrentie van de
arbeiders om werk de voortdurende tendens gelijk te zijn aan het natuurlijke loon. Het natuurlijke loon is het loon dat nodig is om het aanbod
van arbeid of, wat hetzelfde is, de omvang van de bevolking op hetzelfde
peil te houden. Een bepaald niveau van economische bedrijvigheid veronderstelt altijd een bepaald aantal arbeiders. Hoe hoog het natuurlijke
arbeidsloon is, hangt af van het peil van welvaart waaraan de arbeidende
klassen gewend zijn. Wil op een bepaald moment het aanbod van arbeid
toenemen of het kindertal der gezinnen stijgen, dan moet het uurloon
van de gezinshoofden omhoog gaan. Zij moeten immers in staat zijn zichzelf en hun groter wordend gezin op zijn minst hetzelfde levenspeil te
blijven bieden. Evenals de winstvoet kan dus ook het arbeidsloon, dat in
alle produktietakken per arbeidsuur even hoog is, geen oorzaak zijn van
verschillen in de ruilwaarde der produkten.48
Ricardo wil met behulp van de voorafgaande redenering de waardetheorie van Adam Smith weerleggen. Volgens Smith bestaat de ruilwaarde
der produkten uit de inkomens der produktiefactoren, namelijk grond,
arbeid en kapitaal. Dit impliceert, dat de grondpacht de beloning voor
de produktieve prestaties van de bodem vormt. Ricardo wil dit juist
ontkennen. Evenals Smith erkent Ricardo, dat er verschillen in de
winstvoet en het natuurlijke loon per arbeidsuur tussen de diverse
produktietakken bestaan. Zij houden verband met verschillen in de
natuurlijke produktievoorwaarden. De risico's van verlies en de aard van
de geleverde arbeidsprestaties zijn niet overal dezelfde; geschoolde arbeid
vereist een hogere beloning dan ongeschoolde. Rekening houdend met
deze verschillen kan men echter toch poneren, dat er in alle bedrijfstakken
één winstvoet en één natuurlijk loon bestaan.49
Ricardo moet een andere oorzaak zoeken van verschillen in de onderlinge
ruilwaarde der produkten. Hij vindt hem in de hoeveelheden arbeid die
voor een produkt nodig zijn. Vereist een eenheid van produkt A I O uren
48. Principles, p.93-4.
49. Principles, p.20-2, 90.
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arbeid en een eenheid van В 5 uren, dan heeft men twee eenheden van В
50
nodig om een eenheid van A te kopen. Het feit, dat er behalve arbeid
ook nog werktuigen en grondstoffen voor de vervaardiging van een
artikel nodig zijn, doet geen afbreuk aan dit beginsel. Werktuigen en
grondstoffen hebben immers ook arbeid gekost. Deze arbeid moet men
evenredig meerekenen in de ruilwaarde van elk produkt. 5 1 Het gebruik
van grondstoffen en werktuigen brengt enige complicaties voor de
waardeleer met zich mee, die Ricardo uitvoerig bespreekt. Zij doen echter
niets af aan het algemene beginsel, dat de hoeveelheden arbeid en niet de
winstvoet of het natuurlijke arbeidsloon verantwoordelijk zijn voor de
verschillen in de ruilwaarde der produkten.
Met behulp van zijn waardeleer, die men wel 'arbeidswaardeleer' noemt,
bestrijdt Ricardo de eis van de grootgrondbezitters tot handhaving der
Graanwetten. Zij zijn de enigen wier inkomsten er voordeel bij bezitten,
dat de ruilwaarde van bepaalde produkten toeneemt of op zijn minst
dezelfde blijft. Het gaat om landbouwprodukten. Bescherming van de
binnenlandse graanprijs door importbeperkingen heeft tot gevolg, dat het
onmogelijk is over te gaan tot consumptie van buitenlands graan dat
minder produktiekosten, dus minder kapitaal en arbeid, dan het binnen
landse graan vergt. Ricardo acht dit nadelig voor lonen en winsten en
voor de nationale economische vooruitgang en voordelig voor de bodempachten der grondbezitters.
Wil de totale economische bedrijvigheid in het geval van een stijgende
graanprijs blijven groeien, dan moet het arbeidsloon omhoog gaan.
Gebeurt dit niet, dan nemen de omvang der gezinnen en het aanbod van
arbeid af. De arbeiders zijn immers een bepaald levensniveau gewend, dat
zij desnoods met behulp van een verkleining van hun gezinnen hand
haven. Het gevolg van een hoger wordende graanprijs is dus een stijging
van het natuurlijke loon. 5 2 Deze loonsverhoging brengt de arbeiders geen
enkel voordeel. Zij stelt hen alleen maar in staat dezelfde welstand als
voorheen te blijven genieten.
Loonsverhogingen zijn er de oorzaak van, dat het gedeelte van de
verkoopopbrengst dat aan de kapitalisten in de vorm van winst toevalt, in
alle produktietakken daalt. Een loonsverhoging kan worden veroorzaakt
door een stijgende prijs van graan. De daling van de totale winst per
eenheid produkt wil tevens zeggen, dat de winstvoet lager wordt. 5 3 Het
50.
51.
52.
53.
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Principles, p. 12 e.v.
Principles, p.23-4.
Principles, p.93 e.v.
Principles, p. 110-1.

heeft voor de kapitalisten geen zin de prijzen van hun produkten te
verhogen, teneinde de lagere winsten te compenseren. De prijzen van de
artikelen die de arbeiders met hun lonen kopen, stijgen dan immers ook,
omdat de winstpercentages per eenheid kapitaal in de verschillende
bedrijfstakken niet van elkaar kunnen verschillen. Dit leidt tot een
evenredige verhoging van het natuurlijke loon, aangezien het aanbod van
arbeid anders afneemt. De kapitalisten krijgen in het geval van een
dalende winstvoet steeds minder neiging te sparen en te investeren. De
economische vooruitgang, die voortduurt zolang er besparingen plaatsvinden, komt op die manier geleidelijk tot stilstand. De nationale
produktie blijft van jaar op jaar even groot. Zij begint pas opnieuw te
groeien, wanneer de graanprijs gaat dalen.54 De stagnatie van de vorming
van nieuw kapitaal betekent ook, dat de welstand der arbeiders op
hetzelfde peil blijft. Hun welstand neemt immers toe, wanneer de vraag
naar arbeid vanwege een grotere economische bedrijvigheid omhoog
gaat.
De stilstand van de groei van de produktie is niet in het belang van de
inkomensklassen van loonarbeiders en kapitalisten. De vraag naar arbeid
neemt niet langer toe, omdat de besparingen ophouden. Alleen een
grotere kapitaalsvorming van de zijde der kapitalisten kan de welstand
der arbeiders verhogen.55 De daling van het winstpercentage laat aanvankelijk nog wel een toename van de totale winstsom toe. Een
winstpercentage van 9 % over een kapitaalsinvestering van 20.000 levert
een hogere winstsom op dan een winstpercentage van 10% over een
investering van 10.000. Bij verdere aanwas van de investeringen mag het
winstpercentage echter niet te laag worden. De totale winstsom bereikt in
dat geval immers op een gegeven moment een absoluut hoogtepunt en
gaat vervolgens dalen. Een winstpercentage van 5 % over een investering
van 30.000 zou een totale winstsom opleveren die lager is dan een van
10% over een winstsom van 20.000. 56
De verhoging van de graanprijs is ongunstig voor de nationale economische vooruitgang en voor arbeiders en kapitalisten, maar zij levert de
grondbezitters een hoger inkomen op. Een stijgende graanprijs heeft tot
gevolg, dat de ruilwaarde van graan toeneemt. Dit geschiedt, doordat
meer arbeid en kapitaal nodig zijn voor de voortbrenging van graan
vanwege de noodzaak slechtere grond te gaan exploiteren. Deze noodzaak
doet zich voor, wanneer het bij toeneming van de kapitaalsvorming, de
vraag naar arbeid en de bevolking niet mogelijk is goedkoop graan te
54. Principles, p. 122; dit thema speelt eigenlijk door het gehele boek heen.
55. Principles, p.95
56. Principles, p. 123.
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importeren of te profiteren van technische verbeteringen in de landbouw.
De verhoging van de prijs van graan is de voornaamste oorzaak van de
stijging van de kosten van het levensonderhoud van de arbeiders. Ricardo
spreekt van graan, wanneer hij het heeft over loongoederen.57
De grondbezitters bezitten er voordeel bij, dat de prijs van graan vanwege
de ingebruikneming van slechtere grond stijgt. De ruilwaarde van de
Produkten hangt af van de hoeveelheden bestede arbeid. Dit is alleen,
wanneer goede grond in overvloed aanwezig is, ook het geval met
agrarische artikelen. Het is in een land met een zeer groot areaal onbebouwde vruchtbare grond onmogelijk zich voor het gebruik van de
grond die men zijn eigendom noemt, met pacht te laten betalen. Grond is
in die situatie een vrij en kosteloos goed, zoals lucht en water. Eist iemand
voor een bepaald stuk grond pacht, dan gaat men eenvoudig andere
grond exploiteren.58
De situatie verandert, wanneer de economische bedrijvigheid, de vraag
naar arbeid en de bevolking zo groot zijn, dat het nodig is grond van
mindere kwaliteit in gebruik te nemen. De prijs van graan moet dan
stijgen, omdat de arbeids- en kapitaalskosten op de minder vruchtbare
bodem die men in gebruik heeft genomen, hoger zijn. Op de betere grondsoort zijn voor dezelfde hoeveelheid graan minder arbeid en kapitaal
nodig dan op de slechtere bodem. De prijs van graan van beide grondsoorten is echter even hoog. Voor de bezitters van de betere grond
ontstaat een voordeel. Hij is in staat zijn bezit te verpachten en als pacht
te innen het verschil tussen de verkoopopbrengst en de arbeids- en
kapitaalskosten van de produkten van zijn grond.
Het is onmogelijk, dat dit verschil of een deel ervan in de vorm van winst
aan de boeren toevalt. De grondbezitter kan het volle verschil voor zich
opeisen zonder gevaar te lopen, dat de boer de pachtovereenkomst
beëindigt om zijn kapitaal elders te investeren. De winstvoet op de
vruchtbare grond is immers even hoog als op de minder goede grond en
ook even hoog als in de niet-agrarische ondernemingen. De ingebruikneming van slechtere grond betekent alleen, dat meer eenheden arbeid
en kapitaal per eenheid produkt nodig zijn en niet dat de winstvoet of het
uurloon stijgt.59
De grondpachtthcorie van Ricardo is tegengesteld aan die van Adam
Smith en Malthus. De beide laatste auteurs waren van mening, dat de
bodempacht de beloning van de vruchtbaarheid van de grond is. Ricardo
beschouwt hem als een gevolg van de schaarste aan vruchtbare grond.
57. Principles, p. 121-2.
58. Principles, p.69.
59. Principles, p.69 e.V., voor de grondpachttheorie.
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Als bewijs van zijn stelling voert hij zijn waardeleer aan. Volgens de
waardeleer van Smith is de pacht een van de oorzaken van de hoogte
van de ruilwaarde van graan, omdat de produktieve prestaties van de
bodem beloning eisen. Volgens Ricardo kan de grondpacht nooit oorzaak
van het ontstaan van ruilwaarde zijn. Alleen de hoeveelheden bestede
arbeid bepalen de ruilwaarde. De stijging van de grondpacht is een
gevolg van de verhoging van de ruilwaarde van graan vanwege de
ingebruikneming van slechtere grond. De vruchtbaarheid van de bodem
als zodanig is altijd gratis. Malthus gebruikte zijn aan Adam Smith ont
leende grondpachttheorie om de economische positie van de Engelse
grootgrondbezittende aristocratie te verdedigen, evenals hij dit met haar
politieke positie deed.
Hiermee is volgens Ricardo het verschijnsel van de bodempacht ver
klaard. Hoe hoger de prijs van graan is, des te slechtere grond kan men
in exploitatie nemen. De bodempachten op de betere grondsoorten
stijgen naar verhouding. Er bestaan drie grondsoorten, А, В en C. A eist
per ton graan 10 arbeidsuren, В 20 en С 30. Op een gegeven moment
gaat de bevolking groeien. De prijs van graan stijgt in die mate, dat het
mogelijk wordt na grondsoort A ook В te gaan bebouwen. A brengt als
gevolg daarvan als pacht op het verschil tussen oude en de nieuwe prijs
van graan. Bij een nieuwe prijs van 20 en een oude prijs van 10 gulden
is de pacht 10 guden per ton. Vervolgens gaat de graanprijs vanwege
de stijging der arbeidslonen en de groei van de bevolking omhoog tot
30 gulden. Het is dan mogelijk grond С te gaan bebouwen. In dat geval
stijgt de pacht van A tot 20 gulden en levert ook В pacht op, namelijk
10 gulden. Uitgangspunt voor Ricardo's grondpachttheorie is de opvat
ting, dat men eerst de beste en daarna in volgorde van afnemende vrucht
baarheid de slechtere grondsoorten in gebruik neemt. 60
Een groeiende economie betekent altijd bevolkingsaanwas. Dit maakt
het, indien geen andere oplossing voorhanden is, nodig steeds minder
vruchtbare grond in gebruik te nemen. De graanprijs stijgt hierdoor
voortdurend. De lonen gaan omhoog en de winstvoet daalt. De bespa
ringen nemen steeds minder snel toe, hetgeen de economische vooruit
gang vertraagt en haar tenslotte stopzet. 81 Deze gang van zaken is
profijtelijk voor de grondbezitters, die hun pachten met elke verhoging
van de graanprijs toe zien nemen. Ricardo meent, dat dit proces van tijd
tot tijd onderbroken wordt door technische, arbeidsbesparende verbete
ringen in de landbouw. Zij stellen het moment uit waarop men zijn toe-

60. Principles, p.70.
61. Principles, p.77 e.V., 120.
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vlucht tot slechtere grond moet nemen. Op de lange duur zijn zij echter
62
niet in staat de ontwikkeling tegen te houden.
Ricardo denkt niet, dat technische verbeteringen de belangen van de
grondbezitters schaden. Aanvankelijk remmen zij de groei van de grond
pachten en kunnen hen zelfs verminderen, doordat zij de bebouwing van
slechtere grondsoorten overbodig maken. Bij voortduring van de
economische vooruitgang gaat echter ook de bevolkingsaanwas door.
Uiteindelijk dient men toch over te gaan tot de bebouwing van slechtere
grond, zodat de pachten weer toenemen. De arbeidsbesparing betekent
zelfs een extra voordeel voor de grondbezitters. Zij stelt de bevolking en
de welvaart in staat langer te groeien dan bij afwezigheid van technische
verbeteringen. Hierdoor kan ook het totale volume van de grondpachten
groter worden dan anders mogelijk was geweest. Er bestaan vier ver
schillende grondsoorten, А, В, С en D, die respectievelijk 10, 20, 30 en
40 uren arbeid per ton graan vereisen. De maximale graanprijs waarbij
besparingen van de kapitalisten mogelijk zijn, bedraagt 20 gulden, juist
genoeg om grond В te bebouwen. De totale grondpacht is dan 10 gulden.
Vervolgens zorgen technische verbeteringen ervoor, dat de arbeidskosten
op alle grondsoorten met de helft zakken. De graanprijs bedraagt in dat
geval pas 20 gulden, wanneer grond D wordt geëxploiteerd. Het totale
volume van de grondpachten bedraagt dan echter 20 in plaats van 10
gulden.93
Ricardo is kennelijk van opvatting, dat de ontwikkeling van de landbouwtechniek slechts 'van tijd tot tijd' de verhoging van de graanprijs
tegen kan houden. Zij biedt geen definitieve oplossing. Malthus ziet hierin
zelfs een reden Ricardo algehele veronachtzaming van de mogelijkheden
van de techniek te verwijten.64 Toch acht Ricardo de toestand niet hopeloos. Er bestaat immers nog de mogelijkheid van de import van goedkoop
graan uit het buitenland. Hij verdedigt deze opvatting, die de afschaffing

62. Principles, p. 120; het geringe vertrouwen van Ricardo in de mogelijkheden van
de landbouwtechniek wordt min of meer ontkend door: B. Corry, Progress and
Profits, Economica, XXVIII (1961), p.207 e.V.; V. Edclberg, The Ricardian Theory
of Profits, Economica, XIII (1933), p.59-63; G. Stigler, The Ricardian Theory of
Value and Distribution, Journal of Political Economy, LX (1952), p.204; G. Tucker,
Progress and Profits in British Economic Thought, Cambridge 1960, p.119 e.v. Een
juistere mening hierover heeft W. Cahnman, Der Ökonomische Pessimismus und
das Ricardosche System, Halberstadt 1929, S.51-2.
63. Ricardo, Essay on Profits, Works, Vol. IV, p.19; Notes on Malthus' Principles,
Works, Vol. II, p. 118-9; Principles, p.81 (noot op deze bladzijde plus tekst).
64. Malthus, Principlei of Political Economy, p.331; ook het antwoord van Ricardo
hierop in: Notes on Malthus' Principles, Works, Vol. II, p.293.
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van de Graanwetten eist, in zijn 'Principles of Political Economy', in
brochures en in het Lagerhuis.65 Met behulp van vrije import van goedkoop graan kan een land dat een omvangrijke industrie en een grote
bevolking aan een hoge graanprijs paart, zijn economische expansie
voortzetten. Vrijhandel opent grote mogelijkheden, omdat het eigen land
op die manier kan steunen op het landbouwareaal van de gehele wereld.
Ingeval van vrijhandel is spoedige beëindiging van de economische vooruitgang dus niet te vrezen.96 Het meningsverschil tussen Ricardo en
Malthus over de macht van de landbouwtechniek is opmerkelijk. Toekenning van een grote betekenis aan de techniek zou Ricardo's bezwaren
tegen de Graanwetten van hun kracht kunnen beroven.
Vrije import van graan is altijd nadelig voor de grondbezitters. Bij
technische verbeteringen in de landbouw wordt na verloop van tijd ook
het totale volume der grondpachten groter. Invoer van goedkoop graan
uit het buitenland vermindert de grondpachten, terwijl een toekomstige
nieuwe stijging ervan zo goed als onmogelijk is. De afschaffing der
Graanwetten verlaagt de prijs van graan. Zij doet alle grondpachten
verdwijnen die ontstaan zijn vanwege de exploitatie van de grondsoorten
die een graanprijs eisen die hoger is dan die van het geïmporteerde graan.
Ricardo zegt in dit verband, dat '. . .the interest of the landlord is always
opposed to the interest of every other class of the community'.67
Op grond van de voorafgaande redenering keert Ricardo zich tegen de
protectionistische economische politiek die de grootgrondbezitters voorstaan. Hij doet dit in twee pamfletten uit de jaren 1815 en 182268 en in
redevoeringen die hij sinds 1819 hield als lid van het Lagerhuis.69
Bovendien vormde dit onderwerp het belangrijkste onderdeel van zijn
discussie met Malthus, die grote moeite deed om te bewijzen, dat hoge
bodempachten in het algemene belang zijn en dat economische autarkie
beter is dan afhankelijkheid van het buitenland.70 Van de kant van de
65. Principles, p.133; Essay on Profits; On Protection to Agriculture, Works, Vol.
Г ; ook: redevoeringen van Ricardo in het Lagerhuis, bijvoorbeeld van 3-5-1820,
Works, Vol. V, p.49 e.V.; 7-3-1821, Works, Vol. V, p.81 e.v.
66. Dat Ricardo daarom toch optimistisch is, wordt niet ingezien door: Bernard,
Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, p.86-7; Gide en Rist,
Histoire des Doctrines Économiques, p.181-2. Een juistere mening hierover is te
vinden bij Blaug, Ricardian Economies, p.32-3, en Cahnman, Der ökonomische
Pessimismus und das Ricardosche System, p.52 e.v.
67. Ricardo, Essay on Profits, p.21.
68. Ricardo, Essay on Profits; On Protection to Agriculture.
69. Zie hiervoor, noot 65.
70. Deze discussie met Malthus is te vinden in de briefwisseling tussen beiden
(Works, Vols. VI-IX), in hun pamfletten n.a.v. de parlementaire Graanwetdebatten,
en in Malthus' 'Principles'.

117

landbouw waren na 1814 klachten te horen over ernstige teruggang in
de afzet vanwege buitenlandse concurrentie. Ricardo wijst de klachten
van de hand. Het is onrechtvaardig, dat de belangen van één groepering
zwaarder wegen dan die van alle andere klassen in de samenleving. Nietagrarische bedrijfstakken hebben dikwijls ook dergelijke moeilijkheden
te verduren. Daarom is protectie van de graanprijs niet wenselijk.71
De grondpachttheorie die Ricardo geeft, brengt met zich mee, dat hij er
niet rouwig om is, dat de belangen van de aristocratie moeten wijken.
Hij beschouwt de bodempacht als een in wezen 'arbeidsloos' inkomen.
Er ligt geen enkele produktieve prestatie aan ten grondslag. Zij ontstaat
door de schaarste aan vruchtbare grond. Ricardo toont zich bewust van
het prestatieloze karakter van het inkomen van de grondbezitter.72 De
aristocratie onderdrukt de andere klassen van de samenleving dus niet
alleen in politiek, maar ook in economisch opzicht. Zij moet worden
gedwongen haar bevoorrechte positie tot heil van de gemeenschap op te
geven.
De periode na de Napoleontische Oorlogen was een tijd van langdurige
en opeenvolgende economische depressies. De conservatieven gebruikten
de ellende die hieruit voortvloeide, als wapen tegen de eisen van de
opkomende kapitalistisch-industriële burgerij. Zij poneerden, dat een
ongebreidelde industriële ontwikkeling die ten koste van de nationale
landbouw gaat, schadelijk is. Malthus sloot zich bij deze redenering aan
en ging er in 1820 zelfs toe over een theorie van algemene overproduktie
op te stellen. Hij wilde met zijn theorie bewijzen, dat hoge bodempachten
het algemene welzijn dienen. Ricardo verweerde zich op twee manieren
hiertegen. In de eerste plaats trachtte hij aan te tonen, dat algemene overproduktie onmogelijk is. Vervolgens ontwikkelde hij een theorie van
internationale handel die moest bewijzen, dat vrijhandel, ook in graan,
voordelig is voor alle deelnemende landen. Uit Ricardo's theorie van de
buitenlandse handel en uit zijn hieruit voortvloeiende verzet tegen de
Graanwetten blijkt de ontwikkeling van Engeland naar de positie van
'workshop of the world'.
Totale overproduktie betekent een zodanig tekort aan vraag, dat er teveel
van alle produkten tezamen op de markt komt. Dit is schadelijk voor de
belangen van loonarbeiders en kapitalisten. De prijzen dalen dan immers
zo diep, dat zij de produktiekosten niet meer kunnen dekken. Het gevolg
is inkrimping van het aanbod van produkten door vermindering van de
economische bedrijvigheid. Dit betekent ontslag van het overschot van
71. Redevoering van Ricardo in het Lagerhuis, Works, Vol. V, p.49, 50 e.v.
72. Principles, p.67-8.
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arbeiders en werkeloosheid. Bovendien verliest de kapitalist een deel
of het geheel van de investeringen die hij in de periode voor de crisis
heeft gedaan.
De redenering waarmee Ricardo de mogelijkheid van het bestaan van een
algemene overproduktiecrisis weerlegt, is simpel. Iedere producent vervaardigt om twee redenen zijn produkten. Hij kan ze consumeren of hij
kan ze op de markt brengen, teneinde er andere artikelen voor te kopen.
Voorzover hij zijn produkten zelf consumeert, bestaat er geen afzetprobleem. Hetzelfde geldt ook, wanneer hij ze op de markt te koop
aanbiedt. Iets te koop aanbieden wil immers altijd zeggen, dat men iets
anders wat van gelijke waarde is, ervoor in de plaats wil hebben. Elk
aanbod betekent dus een gelijkwaardige vraag. Optelling van het totale
aanbod van produkten leert, wat de totale vraag is. Omgekeerd is hetzelfde waar. Optelling van alles wat men vraagt, geeft meteen het totale
aanbod. De totale vraag is altijd gelijk aan het totale aanbod.73
Er kunnen wel incidentele evenwichtsverstoringen optreden. Zij veranderen niets aan het beginsel, dat aanbod altijd vraag betekent. De
producenten kunnen zich in de marktverhoudingen vergissen. Het is ook
mogelijk, dat de wensen der consumenten zelf veranderen. De producenten van brood kunnen brood aanbieden om kleding te kopen, terwijl
de kledingfabrikanten geen brood, maar wijn wensen. Er is een te groot
aanbod van brood, maar te weinig wijn. Staatsingrijpen is overbodig. De
vrije concurrentie zorgt voor het herstel van het evenwicht. Als gevolg
van het tekort aan wijn stijgt de prijs tot boven de produktiekosten.
De broodprijs daalt tot beneden de kosten. Investeringen in de produktie van wijn werpen een hogere winst af dan die in de vervaardiging van brood. De broodproduktie wordt ingekrompen en die van
wijn uitgebreid. Dit proces gaat door, totdat het evenwicht is hersteld.74
Ricardo noemt veranderingen in de vraag- en aanbodverhoudingen een
'revulsion of trade'. Zij veroorzaken moeilijkheden in de vorm van werkeloosheid en verlies van kapitaal in de takken van produktie die te groot
zijn. De schade is echter te verwaarlozen, omdat het prijsmechanisme het
evenwicht op trefzekere manier weet te herstellen. Men mag een 'revulsion of trade' nooit aanzien voor een toestand van algemene overproduktie en van teruggang van de totale economische bedrijvigheid.
Het gevolg is niet verlies van kapitaal, maar overheveling ervan naar
andere bedrijfstakken.75 Totale overproduktie is niet mogelijk. Ricardo
zegt hierover: ' . . .the retrogade condition is always an unnatural state of
73. Ricardo, Notes on Malthus' Principles, p.305-6.
74. Notes on Malthus' Principles, p.305-6; Principles, p.265.
75. Principles, p.265.
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society. Man from youth grows to manhood, then decays, and dies; but
this is not the progress of nations. When arrived to a state of greatest
vigour, their further advance may indeed be arrested, but their natural
tendency is to continue for ages, to sustain undiminished their wealth,
and their population'.70
De oorzaak van het herstel van het verbroken evenwicht is het prijsmechanisme. Ricardo beschouwt de overheveling van kapitaal en arbeid
van de ene produktietak naar de andere als een gemakkelijk en snel verlopend proces. Een tekort aan het ene produkt en een teveel van het
andere verdwijnen daarom snel: 'in the ordinary state of events... there
is none (namelijk geen produkt) which is not subject to accidental and
temporary variations in price (vanwege de bovenomschreven evenwichtsverstoringen)', maar 'it is. . .in consequence of such variations that capital
is proportioned precisely, in the requisite abundance and no more, to the
production of the different commodities which happen to be in demand'.77
Alleen de aanwezigheid van machinerieën vormt een hindernis van betekenis. Kapitaal dat in schepen is geïnvesteerd, is niet zo gauw ergens
anders voor te gebruiken. Men moet zulk een investering daarom vaak
in de bedrijfstak waarin zij gedaan zijn, als verloren beschouwen.78
Ricardo poneert, dat in 'the ordinary state of events' evenwichtsverschuivingen snel verlopen. Hij bedoelt hiermee te zeggen, dat in de economische orde zelf geen factoren zijn gelegen die grote verstoringen kunnen
veroorzaken. Dit geschiedt alleen maar door niet-economische invloeden,
zoals oorlogen, natuurrampen en teveel staatsbemoeienis. Een voorbeeld
zijn de Napoleontische Oorlogen. Zij waren er de oorzaak van, dat
Engeland niet van het begin af aan goedkoop graan kon importeren. De
beëindiging van de oorlog veroorzaakte een grootscheepse import van
graan, zodat de in de bebouwing van betrekkelijk onvruchtbare grond
gestoken arbeid en kapitaal 'werkeloos' werden. De verstoring van het
evenwicht in de landbouw was dus groter dan zonder de oorlogen het
geval zou zijn geweest. Het overtollige kapitaal en de werkeloze arbeid
kunnen echter elders emplooi vinden. De nieuwe produkten die zij gaan
vervaardigen, zullen niet teveel zijn. Men biedt elk nieuw artikel immers
op de markt aan om andere produkten te kopen. Aanbod van het een
betekent ook hier weer vraag naar iets anders. Voorwaarde is wel, dat de
verschillende produkten in die hoeveelheden op de markt verschijnen
die men wenst. Dat dit uiteindelijk gebeurt, komt door het prijsmechanisme. De naoorlogse depressie was dus geen algemene over76. Principles, p.265.
77. Principles, p.88.
78. Principles, p.265.
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produktie ten gevolge van factoren die in de economische orde zelf besloten lagen, zoals Malthus dacht.
Het vertrouwen van Ricardo in het prijsmechanisme in een vrije markt
is groot. Hetzelfde vertrouwen treffen wij aan bij Adam Smith, maar het
is kleiner bij Malthus. Ricardo doet alle moeite om de door Malthus
geconstateerde moeilijkheden weg te redeneren.79 Hij bewijst hiermee
een vooruitstrevende vertegenwoordiger van de Engelse burgerklassen te
zijn. Hij wil Malthus bewijzen, dat de afschaffing van de Graanwetten
wenselijk is. Zij en niets anders zijn de oorzaak van economische
stagnatie.80 Ricardo is geen utopist. Hij erkent klassentegenstellingen en
is van mening, dat armoede onder de lagere klassen onvermijdelijk is.
Bovendien ziet hij geen grote mogelijkheden in de landbouwtechniek.
Zijn vertrouwen in het prijsmechanisme en in economisch evenwicht
stempelt hem echter tot een optimistische econoom.
Ricardo is evenals Smith vooral geïnteresseerd in het mechanisme van
de economische groei.81 Wel onderkent hij duidelijk de nadelen van de
verbreking van het economische evenwicht, namelijk werkeloosheid en
het verlies van kapitaal. Zijn evenwichtstheorie is echter vooral bedoeld
als argument tegen de Graanwetten en tegen hoge bodempachten, die in
zijn ogen de economische groei belemmeren. Malthus beschouwde de
Graanwetten en hoge bodempachten als een remedie tegen het gevaar
van overproduktie. Vergroting van de totale welvaart is volgens Ricardo
wenselijk; elke kunstmatige beperking ervan is slecht en onnodig. Zijn
ideaal is een economisch expansieve maatschappij. Uit het denken van
Ricardo blijkt de dynamische, op verhoging van het algemene welzijn
gerichte levensopvatting die in de Westeuropese samenleving van de
Nieuwe Tijd opgang maakte.
De burgerklassen fungeerden als gangmakers van de verbreiding van de
dynamische, geseculariseerde levensopvatting. De kapitalistische winstonderneming en de ondernemersgeest die eraan ten grondslag lag, waren
een voorname oorzaak van de economische vooruitgang.82 Zij zorgden
ook voor de opkomst van de burgerij. Ten tijde van Ricardo stond de
liberale burgerij op het punt zich van een aan die van de aristocratie
gelijkwaardige positie te verzekeren. De aristocratie verzette zich hiertegen. Zij verwierp de seculariserende tendensen en poogde een terugkeer
naar het verbond tussen Staat en Kerk te verwezenlijken. Zij verfoeide
economisch winstbejag en haar gevolg, de industrialisatie.
79. Zie hiervoor, p.104-5.
80. Ricardo, Notes on Malthus' Principles, p.223.
81. Zie hiervoor, Hoofdstuk II, § 3. Ook: H. Myint, Theories of Welfare Economics,
Cambridge 1948, p.6-8.
82. Zie hiervoor, p.ll.
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Adam Smith was tegen een verbond tussen Kerk en Staat en achtte
economische vooruitgang juist. Hij wenste de positie van de landbouw
echter niet ten bate van handel en nijverheid te verzwakken. Het belang
van de ondernemer is in strijd met dat van de samenleving als geheel.
Bovendien berustte politieke macht in zijn ogen op de kenmerkende
eigenschappen van de aristocraat, namelijk afkomst, prestige en bezit.
Malthus handhaafde het economische standpunt van Smith en verscherpte
het zelfs. De landbouw moet kunstmatige bescherming genieten. Ongebreidelde groei van de produktie is vanwege het gevaar van overproduktie
schadelijk. De gangmakers van deze groei zijn de ondernemers, die
voortdurend willen investeren en winst maken. De manier waarop
Ricardo de theorie van Smith verandert vormt een bewijs van de
groeiende macht van de burgerij. Haar verlangens gingen tot afkeer van
de behoudsgezinden steeds zwaarder wegen. Zij bepleitte in het Parlement en daarbuiten maatregelen die de weg voor de industriële samenleving moesten vrijmaken. In de ogen van Ricardo vormen de grondbezitters en niet de ondernemers het voornaamste obstakel op de weg
van vooruitgang. Het belang van de ondernemers eist voortdurende
toename van de welvaart; dat van de grondbezitters is ermee in strijd.
Ricardo houdt een pleidooi voor internationale vrijhandel. Zijn voornaamste doelstelling is de afschaffing van de Graanwcttcn. Een dergelijke
maatregel zal wel een grote 'revulsion of trade' veroorzaken, maar geen
overproduktie. Het uiteindelijke resultaat is tweeledig. In de eerste plaats
komen kapitaal en arbeid vanwege de inkrimping van de nationale landbouw vrij voor andere produktiedoeleinden. In de tweede plaats verlaagt
de import van goedkoop graan de lonen en stimuleert de besparingen en
de kapitaalsvorming. De bestaande voorraad kapitaal wordt niet alleen
beter gebruikt, maar neemt bovendien toe. 83 Ter ondersteuning van deze
redenering geeft Ricardo een theorie van de buitenlandse handel die alle
facetten van het vraagstuk omvat. Invoer van goedkoop graan is immers
niet de enige vrucht van vrijhandel.
Het grote voordeel van vrije internationale handel is, dat alle produkten
daar worden vervaardigd waar de gunstigste produktievoorwaarden
bestaan. Dit wil zeggen, dat minder kapitaal en arbeid per eenheid
produkt nodig zijn. Het gaat bij handel om een geografische arbeidsverdeling, hetgeen zowel voor internationale als voor interregionale handel
geldt. Het effect is dus hetzelfde als in het geval van arbeidsbesparende
technische verbeteringen, namelijk daling van de ruilwaarde en van de

83. Principles, p. 131-3, 266-7.
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prijzen van de produkten. 94 De prijsdaling is voordelig voor alle consumenten. Bovendien stimuleert zij de besparingen van de kapitahsten,
omdat hun consumptieve uitgaven verminderen.85 Tenslotte zorgt vrije
handel in voedsel ervoor, dat de lonen dalen en de winsten stijgen. Ook
dit stimuleert de besparingen en de kapitaalsvonning.86 Ingeval van
vrijhandel laat het ene land de voortbrenging van een produkt dat een
ander land op goedkopere wijze vervaardigt, achterwege en voert het in.
Het betaalt deze invoer met de export van produkten die in het eigen
land goedkoper zijn dan in het buitenland. Deze ruil komt tot stand door
middel van de vrije concurrentie. Aanbod van goedkopere produkten uit
het buitenland doet de consument besluiten bepaalde nationale produkten
niet meer af te nemen.
Ricardo bezit volledig vertrouwen in de voordelen van vrije buitenlandse
handel. Zijn opponent Malthus is van mening, dat volledige vrijhandel
niet te verwezenlijken en bovendien niet wenselijk is. In de ogen van
Malthus is de afhankelijkheid van buitenlandse afzetmogelijkheden en
van importen funest voor de nationale werkgelegenheid. Het eigen land
staat immers bloot aan de wisselvalligheden van oorlog en vrede. Bovendien kunnen in het buitenland betere produktievoorwaarden bestaan.
Vrije handel zou in dat geval de nationale economische bedrijvigheid
verminderen. Het eigen land staat dit meestal niet toe. Het verhindert
goedkope importen die de eigen economische bedrijvigheid voor een goed
deel zouden doen verdwijnen.87 Malthus' eerste bezwaar tegen vrije
handel maakt weinig indruk op Ricardo. Het feit, dat het eigen land
verregaand van een bepaalde handelspartner afhankelijk is, maakt het
voor deze partner bezwaarlijk de commerciële banden in het geval van
oorlog te verbreken.88
Het is niet waar, dat de omvang van de binnenlandse bedrijvigheid door
de buitenlandse concurrentie kleiner wordt. De import van goedkope
produkten vermindert de economische bedrijvigheid in bepaalde binnenlandse bedrijfstakken of doet haar geheel ophouden. Het kapitaal en de
arbeid die op die manier vrijkomen, zijn echter niet overtollig. De
kapitalisten schakelen over naar andere, reeds bestaande of totaal nieuwe
bedrijfstakken. De nieuwe produkten kunnen, afgezien van een verkeerde
beoordeling van de marktverhoudingen, nooit overbodig zijn. Bovendien
corrigeert het prijsmechanisme vanzelf de gevolgen van de onjuiste markt-

84.
85.
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88.

Principles, p. 131-2.
Principles, p. 13 3-4.
Principles, p. 132-3.
Zie hiervoor, p.97.
Ricardo, Redevoering in het Lagerhuis, 30-5-1820, Works, Vol. V, p.54-5.
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beoordeling. Er bestaat nog de mogelijkheid, dat de winstvoet in het
buitenland hoger is dan die in het eigen land. In dit geval vloeit kapitaal
niet in grote hoeveelheden naar het buitenland weg. De mensen zijn uit
gehechtheid aan de eigen bodem en uit veiligheidsoverwegingen niet zo
gauw geneigd zelf naar het buitenland te emigreren of hun kapitaalbezit
daar te investeren.89 Vermindering van de nationale economische be
drijvigheid is dus bij vrije handel niet te vrezen. De bedrijvigheid neemt
zelfs toe, omdat goedkope importen de kapitaalvorming vergroten.
De internationale ruil van produkten vindt op een andere manier plaats
dan de ruil van nationale produkten. Producenten van hetzelfde land
ruilen hun produkten naar rato van de hoeveelheden bestede arbeid.
Verschillen in de winstvoet tussen de diverse nationale bedrijfstakken
oefenen geen invloed op de ruilwaarde uit, omdat het winstpercentage
per eenheid kapitaal door de concurrentie tussen de kapitalisten in alle
produktietakken even hoog is. Dit geldt niet voor verschillen in de winst
voet die tussen de diverse landen kunnen bestaan. Ook al is de winstvoet
in A hoger dan in B, dan vloeit toch geen kapitaal van В naar A, zodat
de winstvoet niet geëgaliseerd wordt. A ruilt zijn artikelen dus niet met В
naar verhouding van de arbeidswaarde.893·
De idee, dat buitenlandse handel kostenbesparing betekent en op die
manier een internationale arbeidsverdeling tot stand brengt, was in de
achttiende eeuw reeds in de kiem aanwezig. Vooral de voorstanders van
vrijhandel, onder andere Adam Smith, kenden haar. 9 0 Het was niet
toevallig, dat juist Ricardo haar tot een uitgebreide liberale theorie van
de internationale handel uitwerkte. De Engelse industrie had haar immers
nodig ter bestrijding van de autarkische opvattingen van de grootgrond
bezitters. Adam Smith had er nog geen behoefte aan, omdat hij aan de
buitenlandse handel niet zo'n essentiële positie toekende als Ricardo deed.
Internationale vrijhandel komt op de volgende manier tot stand. Land A
produceert goed χ met minder en у met meer arbeid dan land В doet. In
dat geval laat A de produktie van χ achterwege en importeert het met
behulp van у uit B. Zowel A als В bezitten voordeel bij deze rail. Het is
ook mogelijk, dat A zowel voor χ als voor у meer kapitaal en arbeid
nodig heeft dan B. Ook in dat geval kan er sprake zijn van handel die
voor beide landen voordelig is. A heeft voor χ per jaar de arbeid van
120 man nodig en voor у 100 man. Voor В liggen de getallen respectieve
lijk 90 en 80 man per jaar. Het is voor A voordelig de produktie van χ
89. Principles, p. 133-4, 136-7.
89a. Principles, p. 133 e.v.
90. J. Viner, Studies in the Theory of International Trade, New York 1937, p.104,
437 e.V.
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achterwege te laten en het met behulp van y uit В te importeren. A heeft
dan voor χ en y tezamen in plaats van 220 man per jaar 200 man nodig.
Ook В heeft belang bij deze ruil. Het importeert immers y met behulp
van de uitvoer van χ uit A. Het heeft als gevolg hiervan in plaats van 170
nog maar 160 man per jaar voor χ en у tezamen nodig. De enige voor
waarde voor het tot stand komen van de ruil is, dat χ en у in В niet allebei
de arbeid van 80 man vereisen. Handel heeft dan voor В immers geen
enkele zin. Bovendien mag В niet in plaats van 90 man voor χ en 80
voor y, 80 voor χ en 90 voor у nodig hebben. Handel zou dan wel gunstig
voor A, maar schadelijk voor В zijn.91
De loontheorie die Ricardo geeft, bezit minder optimistische aspecten.
Ricardo verdedigt een liberaal ondememersstandpunt. Hij wijst als ver
weer tegen de eisen van de lagere klassen en hun intellectuele en politieke
leiders de wens tot volledige gelijkheid van bezit en inkomen en tot
ondersteuning van de armen van de hand. De arbeider moet leven van
het loon dat hij op de vrije markt krijgt. Er is voor hem slechts één middel
om meer inkomsten te verkrijgen, namelijk vrijwillige inperking van zijn
kindertal. Ricardo is Malthusianist. Hij ontveinst niet, dat de vooruitzichten voor de arbeiders niet in alle opzichten rooskleurig zijn.
De arbeiders moeten een verlangen naar hogere welstand krijgen. Zij
dienen hun kindertal te leren inperken. Zij doen dit alleen maar, indien
de andere klassen hen niet bevoogden of onderdrukken. Persoonlijke
vrijheid moet hun deel worden. De lagere klassen dienen te leren in een
democratisch bestuurd land te leven.92 Democratie is de enige solide
garantie voor vrijheid. Het verlangen naar hogere welvaart ziet Ricardo
gestimuleerd door de omstandigheid, dat de snelheid waarmee de
kapitaalsvorming plaatsvindt, duurzaam groter kan zijn dan die van de
bevolkingsgroei. De marktprijs van arbeid kan als gevolg hiervan gedurende lange tijd boven het natuurlijke loon uitstijgen. Dit geeft de
arbeider de gelegenheid aan hogere welstand te gewennen en stimuleert
hem tot beperking van zijn gezinsgrootte.93
Evenals Malthus legt Ricardo de oorzaak van de armoede bij de lagere
klassen zelf. Hij bezit echter meer vertrouwen dan Malthus in de vermindering van de armoede, omdat hij meent, dat de kapitaalsvorming
gedurende lange tijd sneller kan toenemen dan de bevolking. Bovendien
acht hij de arbeiders in staat het hun verleende kiesrecht goed te gebruiken. Zijn houding ten opzichte van hulpverlening aan de armen is
91. Principles, p.135-6.
92. Principles, p.99-101.
93. Principles, p.94-5, 98.
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echter zonder meer afwijzend. De Armenwetten moeten verdwijnen.
Dit liberale standpunt wekte, hoe goed ook bedoeld, verzet bij de con
servatieven en de socialisten. Het getuigde volgens hen van een onjuiste
visie op het vraagstuk van armoede en ellende. Het is daarom niet te
verwonderen, dat de latere liberale economen nog meer dan Ricardo
nadruk legden op de mogelijkheid tot lotsverbetering voor de arbeiders
in een vrije samenleving.
De Тогу-conservatieven waren voorstanders van de Armenwetten en van
andere wettelijke maatregelen ter bescherming van de loonarbeiders tegen
economische wisselvalligheden. Zij waren de gangmakers van de
beweging die wettelijke maatregelen bewerkstelligden om de ergste ge
volgen van fabrieksarbeid tegen te gaan. Er ontspon zich na Ricardo's
dood een discussie over de wenselijkheid van beperking van het aantal
arbeidsuren per dag voor vrouwen en jongere personen en van het verbod
van kinderarbeid. De liberalen bezaten sympathie voor het verbod van
kinderarbeid, maar wezen verdere maatregelen van de hand. 9 5 Alle leden
van de samenleving moeten leren over hun eigen wel en wee te waken.
De Tories streden in de Graanwetdebatten met de liberalen om de gunst
van de arbeidende klassen. Zij verzetten zich ook op humanitaire gronden
tegen de uitwassen van het fabriekssysteem. In 1819 kwam op voorstel
van een Tory-kabinet onder leiding van Robert Peel een wet tot stand
die fabrieksarbeid van kinderen beneden negen jaar verbood. De Ten
Hours Bill van 1847, die de arbeidsdag van vrouwen en jonge personen
op maximaal 10 uren stelde, werd eveneens door toedoen van de Tories
aangenomen. 96 Het argument, dat vrijheid en individueel verantwoorde
lijkheidsbesef geluk brengen, was een typisch burgerlijke opvatting. Het
diende eerst als wapen tegen de eisen van de conservatieven en de grootgrondbezittende aristocratie en later tegen die van het socialisme.97
Een van de aspecten van het vraagstuk van de toenemende industrialisatie
was de mechanisatie. De Tories en het socialisme neigden er sterk toe
haar schadelijk voor de arbeiders te achten. Zij zou arbeidsbesparing en
daarmee werkeloosheid tot gevolg hebben. De opkomende industrie was
een andere overtuiging toegedaan. Mechanisatie vermindert voor be
paalde produkten, de benodigde hoeveelheden arbeid en kapitaal, zodat
zij vrijkomen voor andere produktiedoeleinden. Zij strekt allen tot voor94. Principles, p. 105-7.
95. M. Blaug, The Classical Economists and the Factory Acts, Quarterly Journal
of Economics, LXXII (1958), p.212-4.
96. J. Brebner, Laisser Faire and State Intervention in Nineteenth-century Britain,
Journal of Economic History, VIII (1948), Supplement: 'The Tasks of Economic
History', p.64.
97. Brebner, o.e., p.59-60.
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deel. Ricardo was aanvankelijk dezelfde mening toegedaan. In de derde
en laatste editie van zijn 'Principles of Political Economy' gaf hij echter
toe, dat mechanisatie schadelijke gevolgen kan hebben. Zij sluit arbeiders
uit het produktieproces uit zonder er onmiddellijk andere werkgelegenheid voor in de plaats te stellen.
Een kapitalist kan, wanneer een machine voorhanden is die arbeid in zijn
bedrijfstak kan vervangen, een bepaald aantal werknemers ontslaan.
Een ondernemer heeft een aantal arbeiders in dienst dat hem aan lonen
per jaar 1000 gulden kost. Hij maakt over deze kapitaalsinvestering in
een jaar 10% winst. Op een gegeven moment besluit hij voor het volgend
jaar de helft van zijn arbeiders te ontslaan en met de vrijgekomen
5000 gulden een machine te kopen. Gedurende dit tweede jaar investeert
hij dus 5000 gulden in de overgebleven arbeiders en 5000 gulden in de
machine. De verkoop van zijn produkten levert hem, indien het winstpercentage in de gehele economie hetzelfde blijft, een winst van eveneens
10% op. Een bepaald aantal arbeiders is echter werkeloos. Zij verhevigen de concurrentie tussen de arbeiders om werk en drukken daarom
het loonpeil omlaag. Intussen stijgt de koopkracht van de winsten der
kapitalisten. De machine produceert tezamen met de helft van de
arbeiders tegen lagere kosten dan alle arbeiders tezamen zonder machine
zouden kunnen. De produkten van de gemechaniseerde bedrijfstakken
worden voor de kapitalisten goedkoper.98
De situatie is echter voor de arbeiders niet hopeloos. De winsten hebben
meer koopkracht gekregen, zodat de kapitalisten de neiging bezitten
hun besparingen en de kapitaalsvorming te vergroten. De economische
bedrijvigheid neemt toe, waardoor de vraag naar arbeid en de lonen
weer stijgen. In de tussentijd kan de ellende voor de werkelozen en voor
de arbeidende klassen groot zijn." Toch dient men, ook in het belang
van de arbeidende klassen zelf, de mechanisatie niet door wettelijke
maatregelen te beperken. Gebeurt dit wel, dan bezitten de kapitalisten
de neiging hun kapitaal in het buitenland te investeren, waar zij wel
machines kunnen gebruiken. Dit vermindert de vraag naar arbeid in het
eigen land, hetgeen minder gemakkelijk is te herstellen dan de gevolgen
van binnenlandse mechanisatie.100
Ricardo erkent de schadelijke effecten van mechanisatie, maar hij blijft
op het standpunt van laisser faire staan. Hij constateert, dat een voortdurende rivaliteit tussen machines en arbeid onvermijdelijk is: 'machinery
and labour are in constant competition, and the former can frequently
98. Principles, p.388-9.
99. Principles, p.390.
100. Principles, p.396-7.
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not be employed until labour rises'. De prijs van arbeid, het loon, stijgt
onder meer door een hoger wordende prijs van graan.101 Dit is een
argument temeer tegen de Graanwctten. Ricardo is kennelijk zozeer onder
de indruk van de schadelijke gevolgen van de in zijn tijd plaatsvindende
mechanisatie, dat hij hen ook in zijn theorie erkent. De latere Utilitaristische economen deden moeite Ricardo's opvatting over machines te
weerleggen. Zij zou immers aan de conservatieven en de sociahsten stof
tot kritiek op het liberalisme kunnen geven.

§4. Malthus' 'Principles'.
De bespreking van het economische denken van Malthus van na 1814
kan beknopter zijn dan die van zijn bevolkingsleer. De reden hiervan is
het feit, dat Malthus er minder de aandacht van zijn tijdgenoten mee trok
dan voorheen met zijn bevolkingsleer.102 Ricardo's theorie voldeed beter
aan de vereisten van de logica, terwijl Ricardo zich ook een veel scherpzinniger polemist toonde. 103 Bovendien stonden zijn ideeën aan de winnende kant van de geschiedenis. De wens van de liberalen tot afschaffing
van alles wat de vrije economische ontplooiing verhinderde, was zo sterk,
dat er een lange reeks van hervormingen plaatsvond. Het hoogtepunt
was de afschaffing van de Graanwetten in 1846, die geschiedde op voorstel van een Tory-regering. Hieruit blijkt, dat ook de Tories buigzaam
genoeg waren om aan de eisen des tijds toe te geven.
Wij bepalen ons hier tot Malthus' verdediging van het economische
belang van hoge grondpachten en tot zijn vrees voor overproduktie.
Malthus maakt evenals Ricardo zijn waardeleer tot fundament van zijn
theorie. Zij doen beiden moeite elkaar van de juistheid van hun waardeleer te overtuigen en blijven er tot 1823 toe over discussiëren.104 Malthus
gebruikte zijn theorie om het standpunt van de aristocratie te verdedigen.
Hij koestert wantrouwen tegen een ongebreideld industrieel kapitalisme
en tegen alles wat daarmee samenhangt, de mechanisatie, de wens tot
afschaffing der Graanwetten en overproduktie.
Ricardo's waardeleer moet bewijzen, dat de bodempacht een 'arbeidsloos'
101. Principles, p.395.
102. G. Stavenhagen en L. von Wiese, Malthus und Malthusianismus, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschiaften, 7. Bd., Stuttgart 1960, S.100.
103. Dit blijkt vooral uit de 'Notes on Malthus' Principles'.
104. Correspondentie lussen Ricardo en Malthus, Works, Vol. IX; Ricardo,
Absolute and Exchangeable Value, Works, Vol. IV; Malthus, The Measure of
Value Stated and Illustrated, London 1823; Malthus, Definitions in Political
Economy, London 1826.

128

inkomen is. Zij is het resultaat van de beperkte aanwezigheid van vruchtbare grond en is geen beloning voor een directe bijdrage aan het produktieproces. De natuurlijke prijs van de produkten is precies hoog genoeg om
arbeid en kapitaal een voldoende beloning in de vorm van loon en winst
te geven. Bij landbouwprodukten komt echter alleen de verkoopwaarde
van de produkten van de minst vruchtbare grond geheel aan arbeid en
kapitaal toe. De voortbrengselen van de meer vruchtbare grondsoorten
leveren een prijs op die uitstijgt boven wat nodig is voor lonen en winsten.
Dit residu is de bodempacht. Malthus doet met behulp van zijn waardeleer moeite te bewijzen, dat het niet waar is, dat de bodempacht een
residu is waaraan geen produktieve prestatie ten grondslag ligt. Stijging
van de bodempachten betekent economische vooruitgang; dalende pachten gaan gepaard met teruggang.
Malthus' bodempachttheorie stamt uit de jaren van het begin der Graanwetdebatten105. In zijn 'Principles of Political Economy' van 1820 werkt
hij haar volledig uit en ondersteunt haar met zijn waardeleer. De ruilwaarde van de produkten onderling hangt af van twee factoren. In de
eerste plaats van de vraag naar en het aanbod van elk produkt. Stijgt
bij een gelijkblijvende vraag het aanbod van een bepaald artikel, dan
heeft men minder andere goederen nodig om het te kopen. De prijs daalt.
Gaat het aanbod bij een onveranderde vraag omhoog, dan stijgt de
prijs.106 In de tweede plaats zijn de produktiefactoren van belang. Deze
kosten zijn de inkomens van de produktiefactoren grond, arbeid en
kapitaal voor de door hen geleverde bijdrage aan het ontstaan van een
produkt. De prijs van elk artikel moet op zijn minst zo hoog zijn, dat
hij deze kosten dekt. Gebeurt dit niet, dan verlaten de producenten de
desbetreffende tak van produktie. Zij gaan hiermee door, totdat door de
inkrimping van het aanbod de prijs weer hoog genoeg is.107
Malthus' waardeleer wijkt af van die van Ricardo. Niet de hoeveelheden
bestede arbeid, maar de produktieve prestaties van grond, arbeid en
kapitaal bepalen de ruilwaarde der produkten. Malthus keert hiermee
terug tot de waardeleer van Adam Smith, die Ricardo juist afwees.108
Ricardo wenste immers te bewijzen, dat de grondpacht niet de beloning
is van de produktiekracht van de grond, maar wel het gevolg van de
ingebruikneming van minder vruchtbare bodem. Malthus wil bewijzen
wat Ricardo verwerpt. De pacht is de beloning van de produktiekracht
105. Malthus, An Inquiry into the Nature and Progress of Rent, London 1815.
106. Malthus, Principles of Political Economy, London 1820, p.63 e.V.; het boek
wordt verder aangehaald als 'Principles'.
107. Principles, p.72 e.v.
108. Zie hiervoor, p . l l l .
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van de bodem. Bovendien betekenen hogere pachten naar zijn mening
meer welvaart. Hij verklaart zich dus geheel akkoord met de opvattingen
die Smith hierover heeft.
De factoren die de hoogte van de bodempacht bepalen, hebben gemeen,
dat zij ervoor zorgen, dat de prijzen van de landbouwprodukten van alle
grondsoorten, dus ook van de minst vruchtbare, hoog genoeg zijn om
boven lonen en winsten nog een extra inkomen over te laten.109 De eerste
factor is de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. Zij is er de oorzaak
van, dat er behalve wat nodig is voor het levensonderhoud van de boeren
en landarbeiders, nog een surplus overblijft. Dit surplus maakt het
mogelijk, dat een deel van de bevolking zijn voedsel niet zelf hoeft te
produceren en zich daarom kan specialiseren op handel en nijverheid.
Malthus ontleent deze redenering letterlijk aan Smith. Zij is al aanwezig
in zijn 'Essay on Population'.
De tweede factor die garandeert, dat de prijzen van landbouwprodukten
hoger zijn dan voor de betalingen van lonen en winsten nodig is, wordt
gevormd door de bevolkingstoename. Uitbreiding van de landbouw
betekent een groter produktiesurplus. Het is nodig, dat dit surplus afzet
vindt, omdat anders de prijzen van agrarische produkten te laag zijn om
de grondbezitter van zijn grondpacht te verzekeren. Het agrarische
surplus vindt, hoe groot het ook is, automatisch voldoende afzet. Een
toenemend aanbod van voedsel betekent immers een evenredige bevolkingsaanwas. Hiermee is nog niet verklaard, waarom de opbrengst van
het surplus in de vorm van pacht naar de grondbezitter gaat. Dat dit
gebeurt is een gevolg van de beperkte aanwezigheid van vruchtbaar
landbouwareaal. Grond is geen vrij goed als lucht en water, die in
onbeperkte mate voorradig zijn. Het is met het oog op orde en veiligheid
nodig, dat het recht op grondbezit gewaarborgd is. Het eigendomsrecht
eist een vergoeding voor het gebruik van de grond, de bodempacht.110
De voorafgaande redenering toont aan, wat bodempacht is. De feitelijke
hoogte ervan hangt af van de factoren die het verschil tussen de prijs van
landbouwprodukten en de agrarische lonen en winsten bepalen. Voor dit
verschil zorgt in de eerste plaats de natuurlijke vruchtbaarheid van de
bodem. Hoe vruchtbaarder een stuk grond is, des te groter is het
produktiesurplus. Er blijft na de verkoop van de opbrengst meer voor de
grondbezitter over dan in het geval van armere grond. In de tweede plaats
kunnen lonen en winsten dalen. Dit kan gebeuren vanwege een groter
aanbod van kapitaal en arbeid of door technische, arbeids- en kapitaals109. Principles, p. 134; zie ook: An Inquiry into the Nature and Progress of Rent,
voor alles wat hieronder over Malthus' pachtlheorìe zal worden gezegd.
110. Principles, p.139-40, 142-4, 149-50, voor Malthus' grondpachttheorie.
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besparende verbeteringen. Ten gevolge hiervan groeit het verschil tussen
de marktopbrengst en de arbeids- en kapitaalskosten. De bodempacht
stijgt ten slotte ook, wanneer de graanprijs vanwege de bevolkingstoename
en een grotere vraag naar voedsel stijgt.111
Het is slechts mogelijk over te gaan tot exploitatie van minder vruchtbare
bodem, wanneer een grotere vraag naar voedsel de graanprijs omhoog
drijft. Voorwaarde is dan wel, dat de produktie op de betere grondsoorten
niet door arbeids- en kapitaalsbesparende verbeteringen toeneemt. Gaat
men inderdaad vanwege gestegen voedselprijzen armere grond bebouwen,
dan leveren de betere grondsoorten vanwege de lagere arbeids- en
kapitaalskosten hogere grondpachten op.112 Dit is echter slechts één van
de factoren die volgens Malthus de bodempacht bepalen. Ricardo maakt
een ernstige fout, wanneer hij de andere factoren verwaarloost. Hij ziet
een deel van de waarheid voor de gehele waarheid aan. Bovendien is het
onjuist te beweren, dat de slechtste grond geen pacht opbrengt. Dit is in
strijd met een juist theoretisch inzicht en met de feiten. Ook de minst
vruchtbare grond is nog in staat een produktiesurplus op te leveren.113
Malthus acht de stijging van de grondpachten een bewijs van grotere
welvaart. Hogere bodempachten betekenen een toename van het agrarische produktiesurplus, van de bevolking en van nijverheid en handel.114
Malthus draait de gedachtengang van Ricardo om. Ricardo poneert
namelijk, dat stijgende grondpachten altijd samengaan met een vertraging
van de economische vooruitgang. Malthus' redenering is merkwaardig
geconstrueerd en vormt een gemakkelijke prooi voor Ricardo's scherpzinnige kritiek.115 Met behulp van zijn bodempachttheorie verdedigt
Malthus in zijn economische pamfletten en in zijn 'Principles of Political
Economy' de Graanwetten. Inperking van de import van goedkoop graan
kan vanwege de noodzaak slechtere grond in gebruik te nemen de prijs
van binnenlands graan en daarmee de pachten van de betere grondsoorten
doen stijgen. Zij gaat echter meestal samen met een verlaging van de
arbeids- en kapitaalskosten in de binnenlandse landbouw. In dat geval
stijgen het agrarische produktiesurplus en de pachten zonder een evenredige verhoging van de graanprijs. Een van de voornaamste oorzaken
van kostenverlagingen zijn technische verbeteringen in de landbouw.118
111. Principles, p. 160-1.
112. Principles, p. 150-1.
113. Principles, p.188-9.
114. Principles, p.139, 149-50.
115. Zie hiervoor, noot 104.
116. Principles, p.205 e.V.; zie ook: de pamfletten van Malthus (An Inquiry into the
Nature and Progress of Rent; Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting
the Importation of Foreign Corn; Observations on the Com Laws).
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Het gevaar van stagnatie van de economische groei in een autarkische
economie is dus niet zo snel te vrezen als Ricardo denkt.
Malthus vreest het gevaar van algemene overproduktie. Hij is het niet
met Ricardo eens, wanneer die beweert, dat overproduktie van alle
goederen tegelijk onmogelijk is. Het verschijnsel van overproduktie is te
vergelijken met dat van overbevolking.117 Zowel de totale produktie als
de bevolking schommelen voortdurend rond het punt van evenwicht met
hun beider 'bestaansmiddelen'. De bevolkingsaanwas hangt af van de
voortbrenging van levensmiddelen, terwijl de produktie niet méér kan
toenemen dan de omvang van de totale vraag toelaat. Malthus neemt de
economische crisissituatie van zijn eigen tijd waar en tracht haar oorzaken
bloot te leggen. Hij vraagt zich af, waarom de inkomens, lonen, pachten
en winsten, tezamen vaak niet in staat zijn de totale produktie af te nemen.
De opbrengst van de verkoop van de totale produktie kan zo gering zijn,
dat zij de produktickosten niet dekt. Dit is algemene overproduktie.
De loonarbeiders en de kapitalisten zijn per definitie niet in staat met hun
lonen en winsten de produktie in haar geheel tegen zulke prijzen te
kopen, dat de produktiekosten, lonen, winsten en grondpachten, gedekt
worden. De loonarbeiders kunnen dit niet, omdat een kapitalist hen
alleen maar in dienst neemt om winst te maken. Hun beloning moet dus
altijd lager dan de ruilwaarde der produkten zijn. De loonarbeiders
kunnen daarom nooit de totale produktie tegen een voldoende hoge prijs
opkopen.118 Er moet dus boven wat de arbeiders kopen, nog zoveel vraag
naar produkten bestaan, dat winsten en pachten betaald kunnen worden.
Van de kant van de kapitalisten kan deze additionele vraag niet afkomstig
zijn, omdat de produktie boven lonen en winsten nog pacht moet opbrengen. Zij kopen meestal zelfs niet zoveel, dat de prijzen hoog genoeg
zijn om hun eigen winsten op te brengen. Dit komt, omdat zij uit
ondernemerslust, dus vanwege hun streven naar steeds meer winst, op hun
consumptie besparen. Zij willen steeds maar kapitaal vormen, investeren,
produceren en verkopen.119
Naar Malthus Opvatting bestaat de oplossing hierin, dat er mensen
bestaan die consumeren, dus een bron van vraag vormen, zonder te
produceren. Degenen die dit doen, zijn 'onproduktieve' arbeiders, die
diensten leveren en geen produkten vervaardigen. Zij krijgen voor hun
diensten een geldelijk inkomen, waarmee zij de produkten die anderen
maken, kunnen kopen. Evenals Smith120 maakt Malthus onderscheid
117. Principles, p.345.
118. Principles, p.471.
119. Principles, p.464-5.
120. Zie hiervoor, p.53-4.
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tussen produktieve en onproduktieve arbeid. Produkten zijn in zijn ogen
tastbare voorwerpen en geen onstoffelijke diensten. Hij ondersteunt zijn
121
stelling met ongeveer dezelfde argumenten als Smith. Elk land moet
een bepaald aantal onproduktieve consumenten bezitten, wil de totale
produktie voldoende afzet vinden; hun aantal moet groeien, wanneer de
besparingen, de kapitaalsvonning en de produktie in omvang toenemen.
De staat is een van de werkgevers van onproduktieve arbeiders, doordat
zij ambtenaren, soldaten en ander personeel nodig heeft. 122 Het is echter
vanwege de noodzaak belastingen te heffen niet goed, dat de staat almaar
meer mensen in dienst neemt. Dit kan het beste gebeuren door particu
lieren. 123 Loonarbeiders zijn hier echter niet in voldoende mate toe in
staat, omdat zij te weinig verdienen. Kapitalisten kunnen het eveneens
niet, vooral omdat zij een niet aflatende spaarneiging bezitten. Malthus
deelt deze functie toe aan de grondbezitters, wier inkomen uit grondpacht
bestaat. 124
De grootgrondbezittende aristocratie bezit in de ogen van Malthus niet
alleen een onmisbare politieke, maar ook een noodzakelijke economische
functie. Hoe meer zij besteedt aan het genot van allerlei diensten, des te
sneller kan de totale produktie toenemen. Dit is ook voor de andere
inkomensklassen van voordeel. De economische bedrijvigheid groeit op
die manier zonder dat er gevaar van overproduktie, van werkeloosheid en
van verlies voor de kapitalisten bestaat. Bovendien vergroot de aanwas
van de bedrijvigheid de inkomens van loonarbeiders en kapitalisten. De
hoogte van de arbeidslonen hangt af van de vraag naar arbeid in verge
lijking met het aanbod ervan. De winsten stijgen, indien de vraag naar
Produkten sneller toeneemt dan de investeringen.125 Alleen een groeiend
aantal onproduktieve consumenten kan ervoor zorgen, dat de prijzen der
Produkten in die mate stijgen, dat een groeiende produktie een winst
gevende afzet vindt. Een groeiende economische bedrijvigheid betekent
tevens meer vraag naar arbeid en hogere lonen.
Uit deze theorie kan men verschillende conclusies trekken. De eerste is,
dat Malthus minder optimistisch was dan Ricardo. Hij koesterde een
grotere vrees voor overbevolking. Bovendien constateerde hij een voort
durend gevaar van overproduktie, de grote oorzaak van economische
teruggang. Hij was kennelijk zozeer onder de indruk van de depressie die
na de Napoleontische Oorlogen volgde, dat hij de opvatting, dat totale
overproduktie onmogelijk is, niet kon aanvaarden. Evenals Smith nam hij
121. Principles, р.ЭО e.v.
122. Principles, p.478.
123. Principles, p.478-9.
124. Principles, p.487-8.
125. Principles, p.240 e.v., 301 e.v.

133

in iedere mens en speciaal de kapitalist een sterk economisch motief waar.
De kapitalisten sparen en investeren altijd, zelfs wanneer de afzetmogelijkheden onvoldoende zijn. Hierdoor vormen zij een constante bedreiging
van het algemene welzijn. Malthus is dus van mening, dat het menselijke
streven naar welvaart nadelige gevolgen kan hebben. Met deze opvatting
benaderde hij die van de Tory-conservatieven, die een directe afkeer
van een ongebreidelde industrieel-kapitalistische ontwikkeling bezaten.
Lezing van de bekendste conservatieve periodieken uit die jaren, 'The
Quarterly Review' en 'Blackwood's Magazine', leert, dat de Tories de
opvatting van Ricardo, Mill en Say, dat algemene overproduktie onmogelijk is, bestreden. Ook Malthus schreef in deze tijdschriften artikelen
over dit onderwerp.126
Malthus oriënteert zich in zijn waardeleer en in zijn onderscheid tussen
produktieve en onproduktieve consumptie op Adam Smith. Hij doet dit
om zijn behoudende theorieën te rechtvaardigen.127 Smith zelf zag in zijn
waardeleer geen enkele aanleiding tot vrees voor overproduktie. Bovendien gebruikte hij zijn onderscheid tussen produktieve en onproduktieve
arbeid juist om onproduktieve uitgaven van overheid en particulieren
af te keuren. Zij schaden de groei van de besparingen en van de investeringen.128 Malthus verkondigt de opvatting, dat zij nodig zijn, willen
besparingen en investeringen in omvang toenemen.
Ook Ricardo ontleent zijn waardeleer aan Adam Smith. Deze poneerde,
dat in een primitieve economie, 'a nation of hunters', de ruil van Produkten geschiedt op basis van de hoeveelheden bestede arbeid.129 In een
hoger ontwikkelde economie dienen naast arbeidslonen nog winsten en
pachten te worden betaald, zulks vanwege de 'accumulation of capital' en
de 'appropriation of land'. De prijs van een produkt hangt in een toestand
van vrije concurrentie af van lonen, winsten en pachten op hun natuurlijk
niveau. Hoe meer kapitaal, grond en arbeid aan een produkt zijn besteed,
des te hoger is de prijs.130 Ricardo is van opvatting, dat ook in een
ontwikkelde economie de hoeveelheid bestede arbeid bepalend blijft voor
de onderlinge ruilwaarde der goederen. Met behulp van deze waardeleer
bestreed hij de opvattingen van Malthus.131
126. В. Gordon, Say's law, Effective Demand and the Contemporary British
Periodicals, Economica, XXXII (1965), p.440 e.v.
127. Over deze oriëntatie op Smith zie: A. Paquet, Le Conflict Historique entre
la Loi des Débouchés et le Principe de la Demande Effective, Paris 1953, p.18-21,
28 e.V.
128. Zie hiervoor, p.53-4.
129. Smith, Wealth of Nations, Vol. 1, p.41-2.
130. Wealth of Nations, Vol. 1, p.42, 44.
131. Zie hiervoor, p. 110-2.
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§5.

McCulloch.

De Utilitaristen poogden de publieke opinie en het Parlement te overtuigen van de juistheid van hun hervormingsvoorstellen. Zij gebruikten
hiertoe de politieke ideeën van Bentham en James MUI en de economische
theorie van David Ricardo. Hun activiteiten boekten zekere successen. De
minder optimistische aspecten van de economische denkbeelden van
Ricardo ontkrachtten evenwel voor een deel de propagandistische waarde
ervan. Volgens Ricardo ondervinden de grondbezitters nadeel van een
vrije handel in graan. Bovendien bestaat het gevaar van overbevolking.
De mechanisatie kan werkeloosheid veroorzaken. Tenslotte wees Ricardo
elke vorm van hulpverlening aan armen en werkelozen van de hand,
hetgeen gezien de toenmalige armoede de conservatieven en socialisten
onsympathiek in de oren klonk.
Het bleek nodig de Ricardiaanse theorie aan te passen. De discussies die
de economen van de 'Political Economy Club' sinds 1823 voerden, bewijzen dit. De arbeidende klassen werden zich in de loop van de jaren na
Ricardo's dood steeds scherper bewust van hun armoede. De socialistische
agitatie van mensen als Hodgskin was hier een van de belangrijkste
oorzaken van.132 De liberale economen van de 'Political Economy Club',
bijvoorbeeld Samuel Read, Samuel M. Longfield en George P. Scrope,
vielen de Ricardiaanse leerstellingen aan, omdat zij stof tot socialistische
kritiek boden. Zij bestreden vooral de conclusies die zowel Ricardo als
Malthus uit de bevolkingsleer trokken.133
De voornaamste doelstelling van de wetenschappelijke arbeid van
Ricardo was het zoeken van argumenten tegen de Graanwetten. De
afschaffing van deze Wetten door het Parlement geschiedde in 1846. Zij
kwam tot stand door toedoen van de 'Anti-Com Law League' en niet in
de eerste plaats door de invloed van de Ricardiaanse economen. De
argumenten die de League gebruikte, weken van die van Ricardo af. De
League stond onder leiding van Richard Cobden en John Bright. Zij
bestond uit radicale liberalen uit de burgerklassen en was ontstaan in het
hart van het industriële Engeland, Manchester.134
Ricardo meende, dat door de opheffing van de beperkingen op de import
van goedkoop graan de arbeidslonen zouden dalen. Hij ontkende, dat de
welstand van de arbeiders hierdoor afneemt, aangezien de lonen precies
evenredig met de graanprijs dalen en niet meer. Toch was zijn redenering
132. R. Meek, The Decline of Ricardian Economics in England, Economica, XVII
(1950), p.57-9.
133. Meek, o.e., p.59-61.
134. W. Grampp, The Manchester School of Economics, Stanford Cal. 1960,
p.10-12.
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niet geschikt als verweer tegen handelsbeperkingen. De agrarische protectionisten, waaronder Malthus, betoogden, dat de daling van het loon
de welstand der lagere klassen zou schaden. De idee, dat de lonen door
vrijhandel gaan dalen, was trouwens psychologisch een zwak argument.
De leiders van de League poneerden, dat de lonen bij vrije import van
goedkoop graan niet evenredig met de graanprijs omlaag gaan. Vrijhandel
verschaft de lonen om die reden meer koopkracht.135
Een ander argument dat de League gebruikte, was de idee, dat internationale vrijhandel vrede tussen de volkeren brengt. De oorzaak van
oorlogen, handelsafgunst, verdwijnt.138 De Utilitaristische economen
gaven niet blijk van een dergelijk simpel pacifisme. Wel bepleitten
Bentham, James Mill en Stuart Mill vreedzame arbitrage van de internationale geschillen,137 terwijl McCulloch en Stuart Mill de pacificerende
invloed van vrije en expanderende handelsbetrekkingen erkenden.138
In hun geschriften ontbreekt echter de opvatting, dat oorlogen alleen het
gevolg zijn van handelsafgunst en dat vrijhandel gewapende conflicten
doet verdwijnen. Een dergelijke verklaring van het euvel van de oorlog
was in hun ogen kennelijk eenzijdig. Ricardo sprak over de mogelijkheid,
dat twee landen die economisch verregaand van elkaar afhankelijk zijn,
in staat van oorlog verkeren, zonder evenwel hun wederzijdse handelsbetrekkingen af te breken of te belemmeren.139 Utilitaristen waren het er
allen over eens, dat de oorlog in economisch opzicht zinloos is. De
economische belangen van de landen onderling stemmen immers met
elkaar overeen.
John Ramsay McCulloch140 leefde van 1789 tot 1864. Hij was werkzaam
als journalist, gaf universitair onderricht en was in overheidsdienst. Zijn
politieke denkbeelden waren Utilitaristisch. Hij was tezamen met James
Mill de trouwste aanhanger van de theorie van David Ricardo. Hij was
het evenwel niet eens met de minder optimistische aspecten van diens
denken. Zijn boek 'Principles of Political Economy' beleefde verscheidene
drukken. Vergelijking van de editie van 1825 met die van 1849 leert, dat
McCullochs neiging tot optimisme in de loop der jaren sterker werd.
135. Grampp, o.e., p.6-7, 19-20.
136. Grampp, o.e., p.23-4.
137. E. Silberner, La Guerre et la Paix dans l'Histoire des Doctrines Économiques,
Paris 1957, p.40-41, 53-4.
138. Silberner, o.e., p.48-9; Stuart Mill, Principles of Political Economy, Vol. II,
London 1848, p.119-20.
139. Zie hiervoor, p.l23.
140. Voor de levensloop van McCulloch zie: Schumpeter, History of Economic
Analysis, p.476.
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De landbouwtechniek bergt volgens McCulloch zoveel mogelijkheden in
zich, dat zij de gevolgen van de aanwas van produktie en bevolking kan
opvangen. De economische vooruitgang zal daarom nooit ten gevolge
van de daling van de winstvoet door hogere voedselprijzen en hogere
lonen definitief stagneren.141 Het is mogelijk, dat op een gegeven moment
de graanprijs zo hoog wordt, dat de winstvoet gaat dalen. In dat geval is
vrijhandel ook in het belang van de grondbezitters. Beperking van de
graaninvoer zorgt ervoor, dat kapitaal op zoek naar hogere winsten wegvloeit naar het buitenland. De binnenlandse nijverheid neemt hierdoor af.
Er vindt een vermindering plaats van de afzetmogelijkheden voor binnenlandse landbouwprodukten. De pachten der grondbezitters dalen scherper
dan bij vrijhandel het geval zou zijn. Het is om die reden voor de
grondbezitter raadzaam een deel van zijn pacht vanwege de vrijhandel te
derven, teneinde nog grotere verliezen te voorkomen.142
Malthus' bevolkingsleer bewijst, dat de arbeiders zoveel als mogelijk zelf
verantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen levenslot.143 McCulloch
keert zich om die reden tegen wettelijke inperking van de dagelijkse
arbeidstijd voor volwassenen.144 Hij deelt Malthus' en ook nog Ricardo's
vrees voor overbevolking niet. De hoop op verregaande vrijwillige inperking van het kindertal door de lagere klassen is gegrond. De arbeiders
bezitten immers de neiging in het geval van stijgende lonen snel aan een
hoger peil van welvaart te gewennen.145
McCulloch bestrijdt de opvatting van de conservatieven en de socialisten,
dat het industriële kapitalisme het welzijn der arbeiders ernstig aantast.
De bewering, dat de nijverheid en het leven in de steden lichamelijk en
geestelijk ongezonder zijn dan de landbouw en het platteland, is niet in
overeenstemming met de feiten. Het is juist andersom. De ontwikkeling
van de stedelijke nijverheid schept betere levensvoorwaarden dan de
landbouw ooit heeft kunnen bieden. Het onderwijs in de steden is uitgebreider dan op het platteland.146
Een van de voornaamste conservatieve bezwaren tegen de industrialisatie
was de mechanisatie. In 1821 erkende Ricardo onder de druk van de
feitelijke omstandigheden, dat het in gebruik nemen van machines

141. McCulloch, Principles of Political Economy, London 1849, p.508-9; deze
opvatting komt niet voor in de druk van 1825.
142. McCulloch, Principles, 1849, p.509; die niet in de druk van 1825.
143. McCulloch, Principles, 1849, p.227 e.V.
144. McCulloch, Principles, 1849, p.426-8.
145. McCulloch, Principles, 1849, p.236-7; in 1825 ís dit vertrouwen minder sterk
uitgedrukt, hoewel toch aanwezig.
146. McCulloch, Principles, 1849, p.281 e.V., 287-8.
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werkeloosheid kan veroorzaken. McCulloch bestrijdt dit. Hij verwijt
Ricardo, dat diens opvatting ten aanzien van machines grond geeft aan
de conservatieve kritiek op het liberalisme.147 Machines verlagen de
produktiekosten in de tak van produktie waarin zij worden gebruikt. Zij
maken kapitaal en arbeid vrij voor andere produktiedoeleinden, zodat er
een 'revulsion of trade' maar geen arbeidsoverschot ontstaat. De idee van
Ricardo, dat mechanisatie arbeid overbodig kan maken zonder er onmiddellijk nieuwe werkgelegenheid voor in de plaats te stellen,148 is waar.
Dit is echter niet het normale gevolg van de aanschaf van machines. Het
is een zeldzame situatie.149
McCulloch erkent geen economische belangentegenstellingen. Ricardo
schrijft hem evenwel in een brief, dat zij wel bestaan. De grondbezitters
ondervinden schade van vrije import van graan en de arbeiders lijden
onder mechanisatie.150 Toch geeft McCulloch toe, dat de socialistische
agitatie - hij noemt de Chartistenbeweging - niet geheel en al ongegrond
is. De toeneming van de industriële produktie maakt steeds meer ongeschoolde arbeid nodig. Zij verkleint de kans van de werklieden om op
de maatschappelijke ladder te stijgen. Bovendien veroorzaakt een hoog
ontwikkelde nijverheid als de Engelse een wisselvallige werkgelegenheid.151 McCulloch doet daarom een concessie aan de socialisten en de
Tories. Hij wil een bepaalde vorm van wettelijk geregelde steun aan
werkelozen handhaven. Er moet een verbeterd systeem van Armenwetten
komen, dat zoveel mogelijk ruimte laat aan de individuele verantwoordelijkheid der arbeiders.152

147. Brief van McCulloch aan Ricardo, in: Ricardo, Works, Vol. IX, p.381-2, 385.
148. Zie hiervoor, p.126-8.
149. McCulloch, Principles, 1849, p.214-5; ook: brieven van McCulloch aan
Ricardo, in Ricardo, Works, Vol. VIII, p.382-4, 391-2.
150. Brief van Ricardo aan McCulloch, in: Ricardo, Works, Vol. IX, p.194.
151. McCulloch, Principles, 1849, p.188-90. McCulloch spreekt niet over de oorzaak
van de onzekere werkgelegenheid. Waarschijnlijk meent hij, dat een industriële
economie meer 'revulsions of trade' kent dan een agrarische economie. Hij spreekt
over 'vicissitudes of trade'.
152. McCulloch, Principles, 1849, p.447 e.v.
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HOOFDSTUK VI

JEAN-BAPTISTE SAY

§1. Levensloop en geschriften van Say.
De levensloop van Say1 bevestigt het oordeel dat Stuart Mill over zijn
persoon en zijn ideeën geeft. Mill maakte na 1815 in Parijs met hem
kennis en constateerde later, dat hij een van de oude, idealistische Franse
revolutionairen was.2 Say werd in 1767 geboren in Lyon. Hij was aanvankelijk als journalist werkzaam, maar trad na Napoleons machtsovername in staatsdienst. Hij verliet hem spoedig weer, omdat hij het
oneens was met het financiële beleid van Napoleon. Hij werd zakenman
en bleef dit tot aan de dood van de keizer. Hij maakt reeds vóór de
machtsovername van Napoleon deel uit van de school der Ideologen, wier
afkeer van de politiek van de keizer hij deelde. Sedert 1815 gaf Say colleges in Parijs, waar hij een leerstoel aan het 'Conservatoire des Art et des
Métiers' bezette. In 1830 viel hem een hoogleraarschap aan het 'Collège
de France' ten deel. Hij stierf in 1832.
Say ontplooide in de jaren van de Revolutie vele politieke en wetenschappelijke activiteiten. Hij had zitting in een van de nieuwe regeringslichamen
die na de staatsgreep van Napoleon ontstonden, het Tribunaat. 3 Gedurende de jaren van de Revolutie vond de oprichting plaats van vele
genootschappen die zich bezighielden met wetenschap en met de
verbreiding van de nieuwe inzichten onder de mensen. Say maakte deel
uit van een van hen, de 'Société d'Encouragement pour l'Industrie
Nationale', waar hij er blijk van gaf een waar lid van de school van de
Ideologen te zijn.4 Na 1789 stichtten de revolutionaire intellectuelen vele
periodieken die hun opvattingen en idealen moesten propageren. Een
ervan was de 'Décade Philosophique', die vooral bijdragen van de
Ideologen bevatte. Say behoorde tot aan het moment waarop hij lid van
het Tribunaat werd, tot de zakelijke leiding van de 'Décade'. 5 Het tijdschrift besteedde veel aandacht aan zijn denkbeelden.6
1. Voor de levensloop van Say zie: A. Amonn, Say, Jean-Baptiste, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 9 Bd., Stuttgart 1956, S.93.
2. Stuart Mill, Autobiography, London 1873, p.60-1.
3. F. Picavet, Les Idéologues, Paris 1891, p.28.
4. Picavet, o.e., p.83.
5. Picavet, o.e., p.85 e.v.
6. Picavet, o.e., p.94-5.
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Het belangrijkste economische geschrift van Say is zijn 'Traité d'Économie Politique'.7 Het boek verscheen voor het eerst in 1803. Het kreeg zijn
definitieve vorm pas bij de tweede druk in 1814. Daarna beleefde het nog
verschillende edities. De inhoud van de latere drukken verschilt niet
fundamenteel van die van 1814, maar Say verbeterde wel naar aanleiding
van zijn discussies met Malthus en Ricardo zijn formuleringen. De betekenis van deze verbeteringen blijkt het beste uit de vijfde druk, die in 1828
verscheen. Say voerde een over enige jaren uitgespreide, maar niet
omvangrijke correspondentie met David Ricardo. 8 Hij leverde kritiek op
de opvattingen van Malthus in de 'Lettres à M. Malthus', op die van
McCulloch in zijn 'Examen Critique du Discours de MacCuUoch'9 en op
de denkbeelden van de econoom Simonde de Sismondi (1773-1842), die
aanvankelijk Adam Smith navolgde, maar later, onder meer onder
romantische invloed, hierop terugkwam.10 Say interesseerde zich ook
voor de buiten-economische aspecten van de sociale orde. Hij publiceerde
twee korte verhandelingen, 'Olbie' en 'Ce que c'est qu'une Nation
Éclairée', waaruit deze belangstelling blijkt.11 Al deze publikaties bijeen
leveren de stof om de ideeën van Say te leren kennen en om hen in de
geschiedenis van zijn tijd en van zijn land te plaatsen.

§2. Say's sociale filosofie.
Say bezat een volstrekt geloof in de toekomst van een wereld die leeft
volgens de beginselen van de natuurlijke orde. De mens moet en kan
inzien, welke deze beginselen zijn. Hij zal, wanneer hij dit inzicht
verworven heeft, zijn leven ernaar inrichten, omdat het hem geluk brengt.
De analyse van de 'natuurlijke orde' vormt de grondslag van het denken
van Say. Een dergelijke belangstelling valt ook te constateren in de
geschriften van Smith en van de Physiocraten. Bij de Physiocraten was
het geloof in de natuurlijke orde groter dan bij Smith. Say volgde hen
7. Traité d'Économie Politique, T.I-II, Paris 1814, tweede druk, en 1826, vijfde
druk. Het boek wordt verder aangehaald als Traité' wat betreft de druk van 1814;
voor de druk van 1826 wordt het jaartal erbij vermeld.
8. In Ricardo, Works and Correspondence, Ed. P. Sraffa, Vols. VI-IX.
9. Examen Critique du Discours de MacCuUoch (in: Say, Oeuvres Diverses, Paris
1848); Lettres à Malthus, Paris 1820.
10. Say, Sur la Balance des Productions avec les Consommations (in: Say, Oeuvres Diverses). Voor De Sismondi zie: Th. Surányi-Unger, Philosophie in der
Volkswirtschaftslehre, 2. Bd., Jena 1926, S.3 e.v.
11. Say, Ce que c'est qu'une Nation Éclairée (in: Say, Oeuvres Diverses); id.,
Olbie, ou Essai sur les Moyens d'Améliorer les Moeurs d'une Nation (in: Say,
Oeuvres Diverses').
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hierin na. Hij hoorde thuis in de school van negentiende-eeuwse burgerlijke economen die het economisch liberalisme van Smith overnamen. Hij
was echter veel optimistischer dan Smith zelf. Klassentegenstellingen
bestonden naar zijn mening niet.
In 1789 waren de Franse burgerklassen de gangmakers van de Revolutie
geweest. De periode van 1789 tot 1795 werd gekenmerkt door pogingen
om een egalitaristische samenleving te stichten. Zij eindigde met de
mislukte staatsgreep van Baboeuf.12 De liberale, burgerlijke revolutionairen, waaronder Say wilden de verworvenheden van 1789 ten volle
bewaren, maar zij verzetten zich tegen de extreem-linkse radicalen, de
Jacobijnen, die vooral in 1793 en 1794 de overhand dreigden te krijgen.
Evenals in Engeland was ook in Frankrijk de burgerij sterk genoeg om
de aristocratie haar machtsmonopolie te betwisten. Er was een resoluut
verzet tegen de oude, door de aristocratie beheerste orde ontstaan. Het
vond ook zijn neerslag in het economische denken. Ricardo beschouwde
de bodempacht als een inkomen waaraan geen enkele produktieve prestatie ten grondslag lag. Say was een pleitbezorger voor een 'industriële'
maatschappij, waarin voor een machtige en rijke aristocratie geen plaats
meer was.
Say koestert een verlangen naar een nieuwe maatschappelijke orde dat
enigszins utopistisch aandoet. Hoe de ideale toekomst er volgens hem
uitziet, blijkt uit zijn brochures 'Olbie' en 'Ce que c'est qu'une Nation
Éclairée'. Het geschrift 'Olbie' verscheen in 1799, dus in de jaren van de
Revolutie zelf13. Er is een natuurlijke orde. De rede leert de mens, dat zij
alleen hem een solide geluk kan verschaffen14. De vooruitgang van het
menselijke inzicht in de wereld is de belangrijkste voorwaarde tot werkelijke lotsverbetering15. Ellende en ongeluk zijn het gevolg van een foutieve
politieke organisatie, die op haar beurt voortvloeit uit menselijke onwetendheid16. Gebrek aan inzicht in de natuurlijke beginselen was de
oorzaak van de wanorde waarin de Revolutie eindigde. Het grootste deel
van de samenleving was nog niet klaar voor de nieuwe orde. Het liep
kritiekloos achter al het nieuwe aan: '.. . la masse de la nation était alors
un troupeau de républicains, comme elle était auparavant un troupe
d'esclaves.17
12. M. Palyi, The Introduction of Adam Smith on the Continent (in: J. Clark a.o.,
A. Smith 1776-1926, Chicago 1928), p.185-7.
13. Zie noot 11.
14. Say, Nation Éclairée, p.280.
15. Say, Nation Éclairée, p. 281-2.
16. Say, Nation Éclairée, p.283.
17. Say, Nation Éclairée, p.284.

141

Say had het plan opgevat om naast zijn geschriften over economie ook
boeken te schrijven over andere onderwerpen die mens en gemeenschap
betreffen, bijvoorbeeld over de politiek.18 Zijn economische ideeën
vormen evenals die van Smith, de Physiocraten en Ricardo een onderdeel
van een alomvattende visie op mens en samenleving. Ook Destutt de
Tracy, die grote waardering voor het hoofdwerk van Say, 'Traité d'Economie', had, hield zich hiermee bezig.19 Say was een verlicht denker en
een Franse revolutionair. Hij was een tegenstander van het Ancien
Régime. Hij deed een beroep op het menselijke inzicht, teneinde de oude
orde te doen verdwijnen.20
Armoede, ellende en onrecht zijn het gevolg van menselijke onwetendheid. De 'nature des choses' zelf kent hen niet. Say's denkbeelden verschillen op dit punt fundamentcel van die van de Engelse tak van het
liberalisme. De Engelse klassieke economen waren van mening, dat er
ook in de natuur der dingen zelf kwade elementen bestaan, die nooit te
verwijderen zijn.
De nadruk die Say erop legt, dat in de nieuwe, ideale orde de rede het
menselijke handelen zal gaan besturen, is opvallend. Zij is aanwezig in al
zijn geschriften. Zijn uitgangspunt is, dat de mensen zich niet meer door
overgeleverde gewoonten moeten laten leiden.21 In de 'Discours Préliminaire' van het 'Traité d'Economie Politique' geeft Say een uitvoerige uiteenzetting over de vorming van de kennis van de natuurlijke beginselen.
Economie moet een empirische wetenschap zijn.22 Haar terrein van
onderzoek bestaat niet uit bijzondere feiten, maar uit de algemene verhoudingen, dat wil zeggen de 'nature des choses' zelf. Er zijn ' . . . des faits
généraux ou constants, et des faits particuliers ou variables. Les faits
généraux sont le résultat de la nature des choses dans tous les cas semblables; les faits particuliers résultent aussi bien de la nature des choses;
mais ils sont le résultat de plusieurs actions modifiées l'une par l'autre
dans un cas particulier'.23 De economische wetenschap toont aan, hoe
rijkdom wordt gevormd en verdeeld en groeit of afneemt. De statistiek
houdt zich bezig met bijzondere feiten. Zij onderzoekt, hoe in een bepaald

18. Noot van de uitgever van Say's Oeuvres diverses, in: Oeuvres Diverses, p.280.
19. Picavet, Les Idéologues, p.377 e.V., 419-21.
20. M. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, Paris
1963, p. 104-5.
21. Say, Olbie, p.593.
22. Traité, Tl., p.xvi.
23. Traité, Tl., p.xvii; voor de methodenleer van Say en speciaal de achttiende
eeuwse achtergrond ervan, zie: E. AUix, Méthode et Conception de l'Économie
Politique dans l'Oeuvre de Say, Revue d'Histoire des Doctrines Économiques et
Sociales, IV (1911), p.321 e.v.
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land of in een bepaalde episode de situatie op economisch gebied is of
was.24
Het vertrouwen dat Say in het ontstaan en in de verbreiding van de kennis
van de economische beginselen heeft, is groot. Alle leden van de gemeenschap en niet alleen de regeerders moeten 'verlicht' zijn.25 De tijd zal de
mensen de juiste principes doen kennen en hun leren ernaar te handelen,
zoals de natuurkunde van Newton, eens verguisd, nu overal wordt aanvaard. De vooruitgang van de menselijke kennis en van de toepassing
ervan is onafwendbaar.26 Eens zal iedereen inzien, wat goed of slecht is.
Men zal dan kiezen voor het goede en zich erover verwonderen, dat er
ooit iets anders was.27
Uit het bovenstaande blijkt, hoezeer Say was geïnspireerd door de idealen
van de Franse Revolutie en van de achttiende-eeuwse Verlichting. Hij
deed er gedurende de Napoleontische periode en de Restauratie geen
afstand van. De Engelse Utiütaristen oriënteerden zich evenals Say op
de Franse Verlichting. Bentham ontleende zijn rationalistische utilitarisme aan de Encyclopedist Helvétius.28 De Utilitaristen waren er zich echter
van bewust, dat de mens en de natuur nu eenmaal niet ideaal zijn.29 Politieke democratie en economische vrijheid bevorderen de vooruitgang.
maar zij scheppen geen sociaal paradijs.
Say ziet in de toekomst een samenleving ontstaan waarin vrijheid, deugd
en geluk tot volle ontplooiing komen. Hij geeft zijn ideale gemeenschap
de naam van 'nation éclairée'. Hij spreekt van het land 'Olbie', dat leeft
naar de goede beginselen die hij voorstaat.30 Say is wellicht geïnspireerd
door pogingen die verschillende auteurs reeds vóór zijn tijd deden om een
ideaalstaat te beschrijven, bijvoorbeeld Thomas Moms met zijn 'Utopia'
(1596) en Tomaso Campanella met zijn 'Civitas Solis' (1623). Say bezit
evenals de meeste sociale denkers uit de periode van de Franse Revolutie
een utopistisch geloof aan de komst van een wereld waarin alle ellende
zou zijn verdwenen.
Say geeft een beschrijving van 'Olbie' in een dusgenaamde brochure uit
24. Traité, T.I, p.xvij-xviij.
25. Traité, T.I, p.lxix-lxx.
26. Traité, T.I, p.lxv-lxvij.
27. Traité, T.I, p. 198-200.
28. Allix, Méthode et Conception de l'Économie Politique dans l'Oeuvre de Say,
p.328-9.
29. L. Stephen, The English Utilitarians, Vol. I, London 1950, p.307.
30. Say, Olbie, p.592; dit voor de ideeën van Say zo belangrijke geschrift is weinig
opgemerkt; zie evenwel: Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines
Économiques, p. 100-1.
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1799. Hij vervaardigde het geschrift om deel te nemen aan een prijsvraag die in 1798 was uitgeschreven. De prijsvraag had de bedoeling
verhandelingen over de middelen tot verbetering der samenleving te doen
schrijven.31 In het ideale land Olbie leven de mensen volgens de juiste
beginselen. Olbie wordt niet meer beheerst door ondoordachte gewoonten, maar door de rede. Het land kent vrijheid. De nieuwe orde is gebouwd
op de ruïnes van de vroegere, slechte orde. Men heeft er afgedaan met de
absolute monarchie.32 Het is duidelijk, dat Say met zijn Olbie de toekomstige toestand in Frankrijk bedoelt.
De ideale orde, zoals die in Olbie bestaat, is in de ogen van Say goed en
gelukkig. Elke mens streeft naar geluk. Als hij dit geluk kan bereiken door
zich deugdzaam te gedragen, doet hij dit ook.33 In Olbie zijn de mensen
om die reden deugdzaam. De leiders verminderen grote ongelijkheden in
bezit en inkomen, omdat grote rijkdom of armoede niet goed is. Armoede
leidt tot ellende en revolutie en weelde maakt de mens hard en ongevoelig
voor het lot van zijn evennaaste. Armoede en weelde worden voorkomen
door de juiste, liberale economische beginselen in praktijk te brengen.
De rijken in Olbie voegen zich naar de maatregelen der leiders, aangezien
zij de voordelen ervan inzien.34 In Olbie streven de mensen niet alleen
maar naar persoonlijk gewin. Overheersing van dit streven is funest. Het
onderdrukt de gevoelens die bij een 'âme perfectionnée' horen. 35
De duidelijke werkelijkheidszin van de vooruitstrevende, radicale Engelse
liberalen, van Bentham, James Mill en David Ricardo, ontbreekt in de
opvattingen van Say. Stuart Mill schrijft, dat zijn vader niet religieus was,
omdat hij niet kon geloven in een God die zoveel ellende in zijn schepping
toelaat.36 In de denkbeelden van Say was voor zulk een sceptische gezindheid geen plaats. Hij was van mening, dat het mogelijk is een gelukkige
wereld op te bouwen. Het verleden en het heden zijn slecht vanwege
menselijke onwetendheid. De toekomst zal goed en gelukkig zijn.
De toekomst brengt mee, dat er in de samenleving geen personen of
klassen meer bestaan die op kosten van hun medemensen hun tijd in
genot en lediggang, 'oisiveté', doorbrengen. Zoiets is in Olbie ondenkbaar. Lediggang en buitensporig genot van weelde zijn zowel voor de
ledigganger als voor de andere leden van de gemeenschap schadelijk.
Men draagt er in Olbie daarom zorg voor, dat dit goed tot iedereen door31. Noot van de uitgever van Say's Oeuvres Diverses, in Oeuvres Diverses, p.581.
32. Say, Olbie, p.592-3.
33. Say, Olbie, p.591-2.
34. Say, Olbie, p.593-5.
35. Say, Olbie, p.596.
36. Stuart Mill, Autobiography, p.38-42.
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dringt. Zo gauw de mensen zich hiervan bewust zijn, vermijden zij het
nietsdoen. Het is in Olbie een schande op zijn medemensen te parasiteren:
'. . .il arrivera que sans injustices, sans déchirements, sans secousses,
l'honnête aisance devint très-commune, et l'excès des richesses et
l'indigence fort rare'.37
Het is nodig, dat alle leden van de samenleving de beginselen van de
economische wetenschap kennen. Zonder begrip voor de juiste economische principes is het niet mogelijk parasitaire lediggang te vermijden.
De economische wetenschap is het middel om het materiële welzijn te
verbeteren. Zij is van groot belang voor menselijke vooruitgang. Daarom
poneert Say, dat '. . .Ie premier livre de morale fut-il, pour les Olbiens,
un bon Traité d'Économie Politique'.38 Say zelf nam de taak op zich zulk
een 'Traité' te schrijven. Hij publiceerde het slechts vier jaren na het
verschijnen van zijn tractaat 'Olbie'.
In een vrije economie vloeien de inkomens voort uit de bijdragen van de
ontvangers aan het produktieproces. Alle inkomensklassen leveren
produktieve diensten, die overeenkomen met hun inkomens. Produceren
is hetzelfde als 'diensten leveren'. De produktieve diensten zijn die van
arbeid, kapitaal en grond.39 Zij krijgen in een vrije economie hun natuurlijke beloning, namelijk in de vorm van arbeidsloon voor degene die zijn
arbeid ter beschikking stelt; in de vorm van interest voor de personen
die het kapitaal leveren, en in de vorm van bodempacht voor de bezitter
van de grond.40 Andere klassen bestaan er, behalve overheidsdienaren,
in een vrije economie niet. De beloning der produktieve dienstenis 'natuurlijk', als zij wordt bepaald door de vrije concurrentie.
Say spreekt zijn afkeuring uit over mensen die buitensporig consumeren,
bijvoorbeeld door luxe-uitgaven. Een te grote consumptie is schadelijk
voor het gemeenschappelijke economische welzijn. Zij vermindert de
besparingen en de vorming van kapitaal en vertraagt hierdoor de
economische vooruitgang. Bovendien is zij overbodig, omdat zij niet in
reële behoeften voorziet.41 Say koestert om die reden wantrouwen tegen
een grote inkomens- en bezitsongelijkheid. Zij verleidt de bevoordeelde
personen er maar al te gauw toe een weelderige levensstaat te gaan
voeren.42

37. Say, Olbie, p.594-6.
38. Say, Olbie, p.588-9, 594.
39. Traité, T.I, p.52-3.
40. Traité, T.I, p.35-6.
41. Traité, T.II, p.193-4, 207-8, 217.
42. Traite, T.II, p.58-60, 202-3, 215-6.
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De bovenstaande gedachtengang houdt kritiek in op het Ancien Régime.43
De leefwijze van de aristocratie, de clerus en de koninklijke hofhouding
is laakbaar. Say bleef deze opvattingen ook na de Napoleontische tijd,
gedurende de periode van de Reactie en de Restauratie, verkondigen.
Gedurende deze periode trachtte de Franse aristocratie haar verloren
posities te herwinnen. De burgerij verzette zich hiertegen. Zij liet zich
hierbij inspireren door de denkbeelden van de Franse Revolutie. Zij was
liberaal en republikeins. De Ideologen, waaronder Destutt de Tracy en
Say, bleven hun arbeid voor een nieuwe maatschappelijke orde na 1815
voortzetten. Zij lieten hun invloed nog gelden in de revolutie van 1830.
Van Say zijn geen commentaren op deze gebeurtenis bekend, maar
Destutt de Tracy begroette haar met instemming.44
Het burgerlijke karakter van Says denken en zijn verzet tegen de oude
orde blijken uit de waardering die hij heeft voor de economische prestaties
van de verschillende klassen in de samenleving en vooral uit zijn waardering voor de functie van de ondernemer.45 De produktieve diensten
bestaan uit de persoonlijke inspanning van arbeiders en ondernemers en
uit de zakelijke bijdragen die kapitaal en grond aan de produktie leveren.
De 'bezitters' van menselijke produktiekracht ontvangen hun inkomen
op grond van persoonlijke inspanning. De bezitters van kapitaal en grond
doen dit niet. Say spreekt van 'revenus industriels', wanneer hij het heeft
over de beloning van menselijke arbeid. Er bestaat een ondernemers- en
een arbeidersloon.46 Hij gebruikt de termen 'revenus capitaux' en 'revenus
territoriaux' voor interest en grondpacht.47 Interest en pacht zijn noodzakelijke en rechtvaardige inkomens. Toch blijkt uit de woordkeus een
zekere voorkeur voor de 'classes industriels'.48 Say zegt trouwens, dat
de boer die de grond bebouwt, ook zelf eigenaar van de grond behoort
te zijn.49 Een aparte klasse van grondbezitters is overbodig. Deze opvatting is kennelijk bedoeld als kritiek op de Franse aristocratie van het
Ancien Régime.
Say is de eerste econoom die de figuur van de ondernemer ging onderscheiden van die van de kapitaalbezitter.50 Hij kent drie soorten van
43. Zie hiervoor ook: E. Allix, Say et les Origines de l'Industrialisme, Revue
d'Économie Politique, XXIV (1910), p.341 e.V., en Bernard, Introduction à une
Sociologie des Doctrines Économiques, p.99-100.
44. Picavet, Les Idéologues, p.30.
45. Zie hiervoor, noot 43, vooral het artikel van Allix.
46. Traité T.II, p.46.
47. Traite, T.II, p.95.
48. Zie hierover ook: Allix, Say et les Origines de l'Industrialisme, p.345-6.
49. Traité, T.II, p.133.
50. J. Schumpeter, History of Economie Analysis, London 1963, p.492.
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directe menselijke produktieve arbeid, namelijk die van de wetenschapsman, die de voor de produktie benodigde kennis levert; die van de
ondernemer, de 'entrepeneur d'industrie', die deze kennis toepast en het
gehele produktieproces organiseert; tenslotte die van de arbeider,
'l'ouvrier', die de produktie uitvoert.51 De ondernemer is de centrale en
actieve figuur. Zonder hem zouden de arbeiders, de wetenschapsmensen
en de grond- en kapitaalbezitters niets kunnen doen. De ondernemer
neemt immers de nodige initiatieven en leidt het gehele produktieproces
tot aan de verkoop van de produkten aan de consumenten toe. 52 De
middenklassen, 'les classes mitoyennes', zijn in de ogen van Say niet
alleen de gangmakers van de economische, maar ook van de intellectuele
vooruitgang.53 De middenklassen zijn de burgerij; zij vormen het milieu
waaruit wetenschapsmensen voortkomen.
Say's ideeën over de 'industriële samenleving' waren het uitgangspunt van
de oppositie tegen de restauratieve en reactionaire krachten in de Franse
samenleving die uitging van een groep auteurs die onder leiding van
Charles Comte en Charles Dunoyer stonden. Zij gebruikten het tijdschrift
'Censeur Européen' om hun denkbeelden openbaar te maken. Volgens
deze auteurs dienen de 'classes industriels' de politieke macht te bezitten.
Het ging hen om degenen die persoonlijke produktieve inspanning
leveren; de grond- en de kapitaalbezitters komen op de tweede plaats. 54
Charles Comte en Dunoyer koesterden evenals Say een verlangen naar
een maatschappij waarin het niet meer mogelijk is, dat bepaalde bevoorrechte klassen of personen op kosten van hun medemensen hun leven in
nietsdoen slijten. Zij waren daarom voorstanders van een vrije economie.
De denkbeelden van de positivisten, St. Simon en zijn leerling Auguste
Comte, waren nauw verwant met die van de 'Censeur Européen'.
St. Simon was een goede bekende van Say en betoonde zich uitdrukkelijk
diens intellectuele erfgenaam. Ook de positivisten waren voorstanders
van een 'industriële samenleving'. Zij bezaten echter toekomstvisioenen
die veel utopistischer en radicaler waren dan die van Say. Het was naar
hun opvatting slechts mogelijk het Ancien Régime plaats te doen maken
voor een ideale gemeenschap door een collectivistische maatschappelijke
organisatie. Een vrije samenleving kan geen oplossing bieden. Men kan
de ideeën van St. Simon beschouwen als het meest radicale element in de
oppositie tegen een dreigende herleving na 1815 van de oude orde. 55

51. Traité, T.I, p.40-1.
52. Traité, T.II, p.78.
53. Traité, T.I, p.lxix-lxxj.
54. Allix, Say et les Origines de l'Industrialisme, p.347-9.
55. AUix, o.e., p.259-61.

147

Het liberalisme was in de ogen van de positivisten slechts een overgangsfase tussen de oude samenleving en het millennium van geluk, rechtvaardigheid en broederschap.
Say was vanwege zijn nadruk op de wenselijkheid van economische
vrijheid en op de functie van de ondernemer een typische woordvoerder
van de liberale Franse burgerij. Hij was zich nog in genen dele bewust
van de tegenstellingen tussen de ondernemers en de arbeidende klassen,
die pas na 1830 in de openbaarheid traden. Hij stierf in 1832, zodat de
latere maatschappelijke conflicten aan zijn aandacht ontsnapten. Het
'kapitalisme' was voor hem nog geen probleem. De arbeiders en de
ondernemers vormden in de ogen van Say nog één front tegen de oude
orde. Say erkende de gevaren van overbevolking en mechanisatie, die
reeds in deze periode in Engeland de inzet van de strijd tussen de liberalen
en de socialisten waren, niet.
In de jaren na 1830 verloor het Franse economische liberalisme zijn
revolutionaire en vooruitstrevende aanzien. Het ging dienen als middel
tot verweer tegen het socialisme. De St. Simonisten, de navolgers van
St. Simon, gingen zich bekommeren om het lot van de lagere klassen. Zij
werden socialisten.56 De eerste liberale econoom die zich ging verzetten
tegen het socialisme, was een van de auteurs van de 'Censeur Europeen',
Dunoyer. Hij werd Malthusianist. De voortdurende dreiging van overbevolking maakt de arbeiders tot een gevaar voor de bestaande orde. Dit
maakt het nodig de lagere klassen in een toestand van gehoorzaamheid
en onderwerping te houden.57 De voornaamste woordvoerder van het
anti-socialistische liberalisme werd Frédéric Bastiat. Hij volgde een
andere koers dan Dunoyer. Hij hield de lagere klassen voor, dat een
vrije economie ook hún welzijn bevordert. Een probleem van overbevolking bestaat in een vrije maatschappij niet.
§3. Say's economisch optimisme.
De economische orde die Say voor ogen stond, was een vrije economie,
waarin de burgerklassen de leiding bezitten. Hij trachtte te bewijzen, dat
vrijheid de garantie vormt voor welvaart en belangenhannonie. Hij was
evenals de Physiocraten de overtuiging toegedaan, dat de natuurlijke
orde volstrekt goed en harmonieus is. De opvattingen van de negentiendeeeuwse Engelse Klassieke economen waren minder optimistisch. Say
56. AUix, o.e., p.263-4.
57. E. Allix, La Déformation de l'Économie Politique Libérale après Say, Revue
d'Histoire des Idées Économiques et Sociales, Г (1911), p.138 e.v.
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schonk daarom aan de ideeën van Ricardo, Malthus en McCulloch veel
aandacht.58 De beperkte aanwezigheid van vruchtbare landbouwgrond,
de mechanisatie, overproduktie en overbevolking waren voor hem geen
problemen. Klassentegenstellingen bestaan in een vrije economie niet.
Erkenning van een van deze gevaren was voor Say kennelijk onmogelijk.
Hij bezat ook als econoom het vaste vertrouwen in de toekomst dat
kenmerkend voor de Franse revolutionairen was.
Het Engelse conservatisme was van opvatting, dat een burgerlijke
economie armoede en ellende veroorzaakt. Een dergelijke overtuiging
leefde ook bij de Franse conservatieven. Simonde de Sismondi was met
Malthus een van de eerste economen die de mogelijkheid van overproduktie erkenden. Hij stond onder romantische invloed.59 Vele
katholieke, romantische Franse conservatieven waren tegenstanders van
het economische liberalisme. Zij beschouwden staatsbemoeienis als een
remedie tegen de kwade gevolgen van mechanisatie en overproduktie
voor het levensgeluk van de arbeidende klassen. Alban de VilleneuveBargemont (1784-1850) poneerde, dat economische vrijheid overproduktie en werkeloosheid veroorzaakt. Louis de Bonald drong aan
op beperking van de mechanisatie ter vermijding van werkeloosheid. De
Franse conservatieven wezen op de noodzaak van armenzorg.60
Say probeerde te bewijzen, dat overproduktie in een systeem van vrijheid
onmogelijk is. De mens streeft natuurlijkerwijs naar vergroting van zijn
economische welstand. Hij probeert met zo weinig mogelijk inspanning
zoveel mogelijk te produceren. De vrees, dat dit streven overproduktie,
werkeloosheid en verlies van kapitaal veroorzaakt, is ongegrond. Bovendien bezitten alle inkomensklassen, namelijk arbeiders, ondernemers en
kapitaal- en grondbezitters, voordeel bij een snelle economische groei.
Een ander typisch optimistisch element in het denken van Say is het
geloof in de mogelijkheid de oorlog uit de wereld te bannen. Een samenleving die een vrije economie bezit, heeft geen aanleiding om oorlog te
voeren. De auteurs van de 'Censeur Européen' waren ook deze opvatting
toegedaan. Een gemeenschap die leiding van de 'industriële klassen'

58. Verschillende geschriften van Say zijn naar aanleiding van deze discussie geschreven; dit zijn zijn correspondentie met Ricardo, het geschrift Examen Critique
du Discours de MacCulloch, zijn Lettres à Malthus, terwijl ook zijn Traite d'Économie Politique van 1826 in het teken van deze discussie staat.
59. Over de overproduktietheorie van De Sismondi zie: Gide en Rist, Histoire des
Doctrines Économiques, Paris 1926; over de romantische invloeden op De Sismondi
zie: Surányi-Unger, Philosophie in der Volkswirtschaftslehre, 2. Bd., S.30 e.V.
60. E. von Bergmann, Die Wirtschaftskrisen, Stuttgart 1895, S.56-7.

149

ontvangt, is niet oorlogszuchtig. St. Simon deelde de verwachting van een
toekomstig tijdperk van vrede.61
Basis van het optimisme van Say en van de auteurs van de 'Censeur
Européen' is de zogenaamde 'wet der afzetwegen'. Zij moet bewijzen,
dat een systeem van vrijheid het menselijke geluk in alle opzichten
bevordert.62 De 'wet' toont aan, dat de afzet voor de produkten nooit zo
kan stagneren, dat er van totale overproduktie sprake is. De redenering
die Say dienaangaande volgt, is in principe dezelfde als die van Ricardo,
James Mill63, McCulloch en Stuart Mill. De voornaamste overproduktietheorieën stammen van Malthus en van De Sismondi. Say poogde vooral
Malthus' theorie te weerleggen.64
De waardeleer van Say is de grondslag van de wet der afzetwegen.
Produktie is hetzelfde als voortbrenging van goederen en diensten die
nut voor de mens bezitten. De producenten ruilen in een toestand van
arbeidsverdeling hun produkten onderling op de markt. Ruil van produkten betekent uitwisseling van de ene portie 'nut' tegen de andere.
Produkten bezitten ruilwaarde, omdat zij nuttig zijn.65 De feitelijke ruilvoet waarop de deelnemers aan het ruilverkeer hun voortbrengselen
verhandelen, hangt af van de vraag naar en het aanbod van de produkten
en van de produktiekosten. De feitelijke ruilvoet is de prijs. In een vrije
markt tenderen de prijzen naar de produktiekosten, namelijk de inkomens
van de produktiefactoren arbeid, kapitaal en grond. Er vindt een
inkrimping van het aanbod van een bepaald produkt plaats, wanneer de
prijs niet hoog genoeg is om deze inkomens een voldoende beloning te
waarborgen. Hierdoor stijgt de prijs. Het aanbod wordt groter, indien
de prijs hoger is dan de produktiekosten.66 De hoogte van de inkomens
die de produktiefactoren op grond van hun produktieve diensten verkrijgen, hangt op haar beurt weer af van het aanbod van en de vraag naar
deze diensten. Ook factoren als risico's en de aard van de geleverde
prestaties zijn van invloed op de inkomens van de produktiefactoren.67
Say concludeert, dat in een vrije markt 'chaque produit achevé acquitte,
per sa valeur, la totalité des services qui ont concourru à sa création'.68

61. Allix, Say et les Origines de l'Industrialisme, p.311-2; E. Bréhier, Histoire de la
Philosophie, T.II, Deuxième Partie, p.849-50.
62. Allix, ibid., en Bergmann, Die Wirtschaftskrisen, S.79-80, zien de betekenis van
deze 'wet'.
63. Bergmann, o.e., S.80 e.v.
64. Zie: Say's Lettres à Malthus.
65. Traité, T.I, p.1-4.
66. Traité, T.I, p.2-5.
67. Traité, T.I, p.45.
68. Traité, T.I, p.46.
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Het aantal produkten dat de ene producent van een andere kan kopen,
wordt bepaald door de waarde van zijn eigen produkten of door die van
de produktieve diensten die zij hem gekost hebben. Iedereen koopt dus
in werkelijkheid de produkten die hij nodig heeft met zijn eigen produktieve diensten of met het inkomen die zij hem opleveren. Het gehele
economische ruilproces is in feite een uitwisseling van produktieve
diensten tegen produkten. De produktieve diensten of de inkomens van
de produktiefactoren zijn de vraag; de produkten vormen het aanbod.69
De producenten, namelijk arbeiders en kapitaal- en grondbezitters, zijn
tegelijk de consumenten.70 Produkten en produktieve diensten bezitten
ruilwaarde, omdat zij nuttig zijn. Zij leveren allebei op de markt een
verkoopopbrengst op, de produkten in de vorm van de prijs, de
produktieve diensten in de vorm van hun inkomsten, namelijk loon,
interest en pacht.
Op grond van de voorafgaande redenering komt Say tot de conclusie,
dat de totale produktie, hoe groot zij ook is, nooit te omvangrijk is.
Produkten worden op de markt aangeboden, teneinde er andere
produkten voor te kopen. Aanbod betekent altijd een gelijkwaardige
vraag. Het aanbod bestaat uit de produktie en de vraag uit de inkomens
der produktiefactoren. De totale produktie wordt dus immer op de
markt aangeboden in ruil voor het totale inkomen. Algemene overproduktie bestaat niet.71 Wel kan er sprake zijn van incidentele evenwichtsverstoringen. Producenten kunnen zich vergissen. Zij kunnen
bijvoorbeeld schoeisel aanbieden, teneinde boeken te kopen, terwijl de
producenten van boeken geen behoefte aan schoeisel, maar aan graan
hebben. Er is op dat moment schoeisel teveel en graan te weinig. Deze
situatie kan ook ontstaan, doordat de consumentenvraag van schoenen
naar graan verschuift. De evenwichtsverstoring wordt verholpen door
de concurrentie. De prijs van schoenen is lager en die van graan hoger
dan de produktiekosten. De voortbrenging en het aanbod van schoenen
nemen hierdoor af en die van graan groeien, totdat de prijzen van beide
produkten weer gelijk aan de kosten zijn. Hoe vrijer de concurrentie is,
des te sneller komt de evenwichtsverstoring tot een einde.
Ieder aangeboden produkt vormt 'pour tout le montant de sa valeur'
een afzetmogelijkheid voor andere produkten. De omvang van de totale
vraag hangt dus af van die van het totale aanbod. Men kan het ook
andersom zeggen. Alles wat de produktie belemmert, vermindert de

69. Lettres à Malthus, p.28, 32.
70. Lettres à Malthus, р.ЗО.
71. Traite, T.I, p. 147, 149-50; ook: Lettres à Malthus, p. 28 e.v.
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vraag.72 De vrees voor een te grote produktie die Malthus en de conservatieven koesteren, is ongegrond. Elke vergroting van de produktie bevordert de vraag. Het geld vervult in de ruil een nuttige en onmisbare
functie. In een economie met een zich ontwikkelende arbeidsverdeling
zou de ruil zonder het gebruik van geld steeds moeilijker en uiteindelijk
onmogelijk worden. Het gebruik van geld doet geen afbreuk aan de wet
der afzetwegen. Niet de schaarste aan geld, maar het gebrek aan
Produkten beperkt de vraag. Geld is alleen maar ruilmiddel.73
De wet der afzetwegen vormt de spil van Say's gehele economische theorie.74 Zij bewijst, dat in een vrije economie welke vergroting van de
economische bedrijvigheid dan ook niet tot overproduktie kan leiden.
Arbeidsbesparende mechanisatie is nooit schadelijk. Bovendien toont de
wet aan, dat de belangen van individuen, van groepen in de samenleving
en van de naties onderling niet met elkaar in strijd zijn. Say verdedigde
op die manier het beginsel van de economische vrijheid tegen de aanvallen waaraan het blootstond. Malthus en Simonde de Sismondi gaven
met hun overproduktietheorieën de conservatieven argumenten tegen de
economische vrijheid in handen. Om die reden bestreed Say hun opvattingen.
Say beschouwt zijn wet der afzetwegen als een ware ontdekking. Zij zal
het aanschijn der aarde veranderen. Hij vergelijkt haar met de grote natuurkundige en scheikundige ontdekkingen van zijn tijd en van de voorafgaande eeuwen: 'c'est la theorie de la chaleur, celle du plan inclinée,
celle du levier, qui ont mis la nature entière à la disposition de l'homme.
C'est celle des échanges et des débouchés qui changera la politique du
monde'. 75 De kennis van dit economische beginsel zal zich evenals die
van de theorieën van Copernicus en Galilei onder de mensen verbreiden.
De wet der afzetwegen is immers simpel en voor iedereen duidelijk. Het
zijn alleen vooroordelen die verhinderen, dat men haar betekenis inziet.79
De wet toont aan, dat in een vrije economie de neiging van de mens om
zijn welstand te verhogen de produktie eindeloos kan doen groeien zonder
dat er sprake is van onoverkomelijke moeilijkheden.77
Alles wat een vermindering van de produktie veroorzaakt, betekent een
inperking van de afzetmogelijkheden. Produkten worden met produkten

72. Traité, T.I, p.144-7.
73. Traite, T.I, p. 144-6; ook Lettres à Malthus, p.3-5.
74. Traité, T.I, p.l48.
75. Traité, 1826, T.I, p.ciij.
76. Lettres à Malthus, p.5-8.
77. Lettres à Malthus, p.87.
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gekocht. De totale produktie bepaalt de omvang van de vraag. Elke vergroting van de produktie van een of meer goederen of diensten verruimt
de afzet. Verkleining van het aanbod van bepaalde produkten betekent
een prijsstijging. De andere producenten zijn, teneinde hen te kopen, gedwongen een grotere hoeveelheid eigen produkten af te staan. Hun vraag
neemt om die reden af. Prijsstijgingen verminderen dus de afzet. Er zijn
verscheidene factoren die bepalend zijn voor het prijspeil. In de eerste
plaats zijn de natuurlijke produktiekosten en natuurrampen, zoals misoogsten, een oorzaak van prijsverhogingen.78 Teveel en onnodige staatsbemoeienis heeft dezelfde gevolgen. Kunstmatige inperking van de concurrentie door monopolies verlaagt het aanbod van goederen en diensten
uit de begunstigde produktietakken. Een te zware belastingdruk verzwakt
de lust tot economische inspanning, omdat zij de producenten een te groot
deel van de vruchten van hun arbeid ontneemt.79
Economische vrijheid maakt door de concurrentie de prijzen zo laag
mogelijk, namelijk gelijk aan de produktiekosten. Mechanisatie verlaagt
de kosten. Zij bevordert evenals elke andere kostenbesparing de afzet.80
Volgens Say vormen de kosten en alle factoren die het aanbod inperken en
de prijzen verhogen, de voornaamste beperking van de verkoop. De vraag
naar goederen en diensten vormt zelf geen probleem, zoals Malthus denkt,
omdat zij afhangt van de omvang van de produktie: 'ce qui prouve combien les frais de production sont l'obstacle réel qui s'oppose à la vente,
c'est le rapide débit qu'un moyen expéditif de production met à bon
marché'; en ' . . . toute difficulté (namelijk kunstmatige belemmeringen
van de produktie) équivaut à une augmentation de frais'.81
Elke inbreuk op de economische vrijheid vermindert de afzetmogelijkheden. Kunstmatige bemoeilijking van de produktie van bepaalde bedrijfstakken of inperking van de concurrentie is er de oorzaak van, dat de
afzet van andere produkten stagneert. De totale produktie en de algemene
welvaart lijden hieronder. Say is van mening, dat de vrije concurrentie
economisch evenwicht brengt, maar dat overheidsingrijpen en zware belastingen het evenwicht verstoren.82 De conservatieven waren de overtuiging toegedaan, dat economische vrijheid de oplossing van de problemen
van overproduktie en werkeloosheid in de weg staat. Say draaide de zaak
om. Staatsingrijpen is zelf een oorzaak van ernstige evenwichtsverstoringen.

78. Lettres à Malthus, p.87-8; Traité d'Économie Politique, T.I, p. 149-50.
79. Lettres à Malthus, p.92-4, 97, 105-6.
80. Lettres à Malthus, p. 129 e.v.
81. Lettres à Malthus, p. 106, 124.
82. Lettres à Malthus, p. 17-20.
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Say bezat een volstrekt vertrouwen in de vrije prijsvorming en de concurrentie. Zij staan er borg voor, dat alle produkten worden geruild naar
verhouding der produktiekosten. Natuurlijke evenwichtsverstoringen, bijvoorbeeld ten gevolge van verschuivingen in de wensen der consumenten,
worden snel en afdoende gecorrigeerd. De vrije prijsvorming is het voornaamste economische aspect van de natuurlijke maatschappelijke orde.
De idee van een vrije, natuurlijke orde was aanwezig in de denkbeelden
van de Physiocraten en van de Engelse en Franse Klassieke economen. De
Physiocraten en Say bezaten echter een veel groter vertrouwen in de
natuur der dingen dan de Engelsen. Het is kenmerkend, dat zij haar in
tegenstelling tot Adam Smith en diens negentiende eeuwse Engelse navolgers met name noemden. Say sprak van de 'nature des choses'; de
Physiocraten van de 'ordre naturel des choses.83
Say constateert in iedere mens een permanent streven naar vergroting van
zijn economische welstand. Het is de oorzaak van de verhoging van de
economische activiteit en van kostenbesparmgen. Het beste voorbeeld van
het welvaartsstreven, zoals Say dit ziet, is de kapitaalsvorming. Kapitaal
bestaat uit grondstoffen, werktuigen en uit de levensmiddelen die de
producerende mens nodig heeft, voordat zijn produkt op de markt komt.
De hoeveelheid kapitaal bepaalt de omvangvan de economische bedrijvigheid.84 De vorming van kapitaal geschiedt door middel van besparingen
op de onmiddellijke consumptie. Het inkomen dat men uit geleverde
produktieve diensten verwerft, wordt op twee manieren besteed. Een deel
gaat naar consumptieprodukten, terwijl de rest bestemd is voor de instandhouding of de vergroting van de voorraad van kapitaalgoederen. De
produktie blijft op hetzelfde peil, indien de verhouding tussen de besteding
aan consumptie- en aan kapitaalgoederen niet verandert. Zij neemt toe,
doordat er besparingen op het huidige verbruik plaatsvinden.85 Say is van
mening, dat de besparingen vooral groeien ten gevolge van hogere inkomsten, dus vanwege een voorafgaande vergroting van de produktie. De
groei van de voorraad kapitaal is om die reden een proces dat geleidelijk
in snelheid toeneemt.86
De mens bezit een natuurlijke neiging tot sparen, teneinde zijn welstand te
vermeerderen. Hij spaart uit eigenbelang. Voorwaarde tot een zo groot
mogelijk produktief gebruik van inkomsten is individuele economische
vrijheid. De 'marche de la nature des choses' mag geen hinder van ver83. Zie hiervoor, p.35.
84. Traité, T.I, p.22-4, 37.
85. Traite, T.I, p.95 e.v.
86. Traité, T. I, p.85-6.
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keerde wetgeving of van hoge belastingen ondervinden.87 De 'marche de
la nature' brengt naar de mening van Say welvaart en geluk. De
spaameiging is de oorzaak van economische vooruitgang. Zij onderscheidt de mens van het dier. De vorming van grote vermogens door het
sparen doet de onvermogende leden van de gemeenschap geen onrecht
aan en schaadt hen niet. Sparen betekent investeren. Het vergroot de
economische bedrijvigheid. Iedereen die hier direct of indirect bij betrokken is, trekt er de voordelen van: ' . . . les richesses se divisent naturellement, pénètrent dans tous les ramifications de l'arbre social, et portent la
vie et la santé jusqu'à les extrémités les plus éloignées'.88
Malthus was van opvatting, dat de groei van de voorraad kapitaal en van
de produktie zo groot kan zijn, dat de vraag tekort schiet. Hij leverde
hiermee de conservatieven stof tot kritiek op het liberalisme. Say was
daarom genoodzaakt Malthus' waardeleer te weerleggen.89 Malthus
meende, dat de verkoopwaarde der produkten zo hoog moet zijn, dat
lonen, winsten en pachten bepaald kunnen worden. Arbeiders en kapitalisten ontvangen slechts een deel van de opbrengst der produktie in de
vorm van loon en winst. Zij zijn daarom niet in staat voor een voldoende
vraag te zorgen. Hier komt nog bij, dat de kapitalisten voortdurend besparen op hun consumptie, teneinde te investeren en winst te maken.
Volgens de waardeleer van Say worden alle produktieve diensten tezamen
immer op de markt aangeboden in ruil voor de gehele produktie.
Algemene overproduktie is onmogelijk, maar er kunnen wel incidentele
vraag- en aanbodverschuivingen voorkomen. Zij leveren echter, voorzover er sprake is van vrije concurrentie, weinig moeilijkheden op. Een
vrije economie stimuleert de besparingen, de kapitaalsvorming en de
economische bedrijvigheid. Zij verruimt vanwege de toeneming van de
produktie de afzetmogelijkheden. Het is niet waar, dat besparingen op
de directe consumptie de vraag naar produkten vermindert. Sparen
betekent investeren. De ondernemers die over de besparingen beschikken,
vragen grondstoffen, werktuigen en levensmiddelen voor zichzelf en voor
hun arbeiders. Kapitaalsvorming betekent een vermindering van de vraag
naar bepaalde produkten, maar tegelijk een gelijkwaardige vermeerdering
van de vraag naar andere produkten.90
Malthus maakte onderscheid tussen produktieve en onproduktieve
arbeiders. Staatsdienaren en particulier dienstpersoneel genieten een
inkomen, maar produceren niets, omdat zij alleen maar diensten leveren.
87. Traité, T.I,p.l04-5, 111.
88. Traite, T.I.p. 111-2.
89. Over Malthus' waardeleer i.v.m. zijn overproduktietheorie, zie hiervoor, p.129
e.v.
90. Traite, T.I, p. 98-100.
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Zij consumeren wel, zodat zij het tekort aan vraag naar produkten kunnen
aanvullen. De grondeigenaren bezitten een belangrijke economische
functie, aangezien zij veel van zulke onproduktieve consumenten in dienst
hebben. Say bestrijdt de opvatting, dat mensen die diensten en geen
stoffelijke goederen voortbrengen, onproduktief zijn. Zowel goederen
als diensten zijn produkten. Het enige dat hen onderscheidt, is de omstandigheid, dat diensten op het moment waarop de producent hen
voortbrengt, worden 'geconsumeerd'. Men denke aan de arbeid van een
zanger.91 Er zijn twee voorwaarden waaraan iets moet voldoen om
'produkt' te heten. Het moet nut bezitten en de verwerving ervan moet
inspanning kosten. Diensten voldoen evenzeer als stoffelijke produkten
aan deze vereisten.92
De weerlegging van het onderscheid tussen produktieve en onproduktieve arbeid is een van de originele bijdragen die Say aan de economische
theorie heeft geleverd. Wat Malthus eigenlijk met dit onderscheid bedoelt, is, dat er mensen moeten bestaan die niet produceren, maar wel
consumeren. Hij acht dit een van de voornaamste bestaansgronden van
de grootgrondbezittende aristocratie, omdat zij alleen in staat is voldoende
onproduktieve consumenten in dienst te hebben. Say acht onproduktieve
consumptie schadelijk. Zij doet afbreuk aan het 'industriële' karakter van
een gemeenschap. De bron van alle inkomsten bestaat uit produktieve
prestaties. Het bestaan van een klasse mensen die niet produceren, maar
wel consumeren, is alleen mogelijk door de overheveling van inkomsten
van de producent naar andere groepen, bijvoorbeeld door middel van
belastingen. De lust tot economische bedrijvigheid neemt hierdoor af.93
Say is een tegenstander van het bestaan van een grootgrondbezittende
aristocratie. Hij acht het beter, dat de boer zelf de bezitter van de grond is.
De pachtvoorwaarden zijn immers vaak aan willekeurige veranderingen
onderhevig. Zij laten de boer in het onzekere over zijn inkomsten en
verminderen daardoor zijn lust tot werken.94
In een liberale economische orde lopen alle belangen parallel. Kernpunt
van het bewijs van de/e stelling is de wet der afzetwegen. Iedereen heeft
er voordeel bij, dat zijn medemensen zo welvarend mogelijk zijn. Iedere
producent zal zijn afzetmogelijkheden en zijn welvaart des te meer zien
stijgen, naarmate anderen meer produceren en afzetten. Hetzelfde geldt
93
voor landen о п а е г ! ^ . De inkomens die voortvloeien uit produktieve
91. Traité, Τ.Ι,ρ.117 e.v.
92. Lettres à Malthus, p. 154-5.
93. Traité, Τ.Π, p.299 e.v.; ook: Lettres à Malthus, p.66-7.
94. Traité, T.I, p.133.
95 Traité, T.I, p. 152 e.v.
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diensten van arbeid, kapitaal en grond, hangen af van de vraag naar en
het aanbod van deze drie produktiefactoren.96 Een verregaande en
voortdurende staatsinmenging in het economische leven veroorzaakt
evenwichtsverstoringen van zo'n grote omvang, dat een algehele economische teruggang het gevolg is. De inkomens der produktiefactoren
dalen hierdoor net zolang, totdat hun aanbod op de markt geringer wordt.
Dit euvel komt in een vrije economie nauwelijks voor. Alle inkomensklassen hebben daarom belang bij economische vooruitgang in een
systeem van vrijheid.
De invoering van betere methoden van produktie, die produktieve diensten besparen, zoals de mechanisatie, strekt in het geval van vrije
concurrentie iedereen tot voordeel. Zij verlaagt de produktiekosten. De
overtollige voorraden arbeid, kapitaal en grond komen vrij voor de vermeerdering van de produktie van reeds bestaande of totaal nieuwe goederen en diensten. Het beginsel van de wet der afzetwegen wordt hierdoor
niet aangetast. De concurrentie drijft in de bedrijfstakken waar de kosten
verminderd zijn, de prijzen naar het nieuwe kostenniveau omlaag. De
nieuwe produkten hebben evenveel produktieve diensten gekost als er
elders bespaard zijn. Evenals in de periode vóór de kostenverlagingen
wordt na een zekere periode van evenwichtsverschuivingen het totaal der
produktieve diensten of het totale inkomen geruild tegen de gehele
produktie, maar het verschil met vroeger is, dat men met hetzelfde inkomen als voorheen meer produkten kan kopen.97 Say concludeert
hieruit, dat '.. .si les arts se perfectionnent encore.. ., c'est à dire produisent plus à moins de frais, de nouveaux millions d'hommes dans quelques
siècles produisent des choses qui exciteraient dans notre esprit, si nous
pouvions renaître alors, une surprise non moins grande que celle qu'Archimède et Pline éprouveraient en revenant chez nous'.98
Say wijst ook Ricardo's pachttheorie van de hand. Ricardo beschouwde
de pacht als een inkomen, dat ontstaat door het in gebruik nemen van
minder vruchtbare grond. Er staat geen produktieve prestatie tegenover.
Als bewijs hiervan voerde Ricardo zijn waardeleer aan. Say discussieerde
met Ricardo en ook met McCulloch" over de factoren die de ruilwaarde

96. Traité, T.II, p.61-2.
97. Lettres à Malthus, p. 139 e.V., 151.
98. Lettres à Malthus, p.143-4.
99. Examen Critique du Discours de MacCulloch, p.267 e.V.; zie ook: brieven van
Say aan Ricardo: 10-9-1815 (Ricardo, Works, Ed. P. Sraffa, Vol. VI); 2-3-1820
(Ricardo, Works, Vol. VIH); 1-5-1822 (Ricardo, Works, Vol. IX); ook: brieven
van Ricardo aan Say: 18-8-1815 (Ricardo, Works, Vol. VI); 11-10-1820 (Ricardo,
Works, Vol. ІП).
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bepalen. De grondbezitter ontvangt volgens Say pacht, omdat zijn bezit
een nuttige bijdrage aan het ontstaan van bepaalde produkten levert.
Grond bezit immers produktiekracht. Evenals de beloning voor het
uitlenen van kapitaal, de interest, vormt de bodempacht dus een vergoeding voor produktieve diensten. Zij maakt om die reden deel uit van de
prijzen der produkten.100 De ruilwaarde hangt niet af van de hoeveelheden
bestede arbeid, maar van de beloning van de produktieve diensten van
arbeid, kapitaal en grond.
In een vrije economie bezitten de landen belang bij eikaars welvaart. Een
vrije binnenlandse handel bezit dezelfde voordelen als internationale
vrijhandel. Handelscontacten bevorderen de afzetmogelijkheden en
daarmee de groei van de welvaart der handelspartners. Inperking van de
commerciële contactmogelijkheden door staatsingrijpen doet dit voordeel
geheel of gedeeltelijk teniet. Say houdt daarom een pleidooi voor volledige
vrijmaking van alle handel.101 Handel betekent kostenbesparing. De
produkten worden daar vervaardigd waar de gunstigste produktievoorwaarden bestaan. De vrije concurrentie draagt er zorg voor, dat de
produktie op die plaatsen waar de kosten het hoogst zijn, ophoudt.
Inbreuk op concurrentievrijheid maakt dit onmogelijk.102
In het geval van internationale vrijhandel verdwijnen volgens Say de
oorlogen en de internationale wedijver. Oorlogen zijn het gevolg van het
mercantilisme met zijn bedrieglijke theorie van de 'gunstige handelsbalans'. Say weerlegt het mercantilisme op dezelfde gronden als Adam
Smith.103 Is de gehele onzinnige idee van de gunstige handelsbalans opgeruimd, dan zal er van oorlogen geen sprake meer zijn.104 Say toont
geen enkele waardering voor het 'trotse' beroep van krijgsman, zoals
Smith doet. Eens zal de mens in inzicht vooruitgaan. Hij zal dan besef
krijgen voor de dwaasheid van het bestaan van oorlog, leger en krijgsmacht.105 Een pacifistische levensinstelling is een van de goede gevolgen
van het ontstaan van de ideaalstaat 'Olbie'. Een dergelijk pacifisme is bij
Smith afwezig.
Het algemene optimistische patroon van Say's denkbeelden wordt niet
verstoord, wanneer het gaat om een van de grote strijdvragen van deze
historische episode, het levenslot van de lagere klassen. In 'Olbie' wordt

100. Examen Critique du Discours de MacCulloch, p.267 e.v.
101. Traité, Τ.Ι,ρ.78 e.V.
102. Lettres à Malthus, p. 115.
103. Traité, 1826, T.I, p.108.
104. Traité, 1826, T.I, p.108.
105. Traité, 1826, T.II, p.107-8.
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de ongelijkheid in de inkomensverdeling minder. Say is echter geen
egalitarist als zovelen van de Franse revolutionairen. Hij behoort tot de
burgerlijke vleugel van de Revolutie, die de Constitutie van 1795 aanvaardde en die van 1793 met haar ideaal van gelijkheid liet vallen.106 Say
is van mening, dat het eigendomsrecht op straffe van vermindering van de
welvaart bescherming moet genieten. Als burgerlijk liberaal acht hij het
individuele eigenbelang de voornaamste drijfveer tot produktieve inspanning. Het individu moet zeker zijn van de beschikking over produktiemiddelen en produkten.107
Het particuliere bezit van kapitaal en grond met de daaraan verbonden
inkomsten, namelijk interest en bodempacht, vormde na 1830 een van
de voornaamste punten waarop de socialisten de liberale, kapitalistische
orde aanvielen. De econoom Bastiat deed als gevolg hiervan alle moeite
om te bewijzen, dat interest en pacht de beloning voor persoonlijke
produktieve diensten zijn. Zij worden niet verkregen op grond van bezitsrecht en zijn daarom geen vorm van uitbuiting van de werkelijke
producenten. Say is ten aanzien van interest en pacht een andere mening
toegedaan. Zij vormen een vergoeding voor het produktief gebruik van
particulier bezit door andere personen dan de bezitters zelf. De interest
compenseert het risico dat de kapitaalbezitter bij uitlening van zijn
eigendom aan iemands anders loopt. Hij is bovendien een beloning voor
het nut dat het kapitaal voor de lener bezit.108
De bodempacht is een vergoeding die de pachter moet betalen voor het
gebruik van andermans eigendom. Grond kan niet als water en lucht een
vrij goed zijn, dat alle mensen gratis en naar willekeur kunnen gebruiken.
Landbouwgrond is niet, als water en lucht, onbeperkt voorradig. Er
moeten grondeigenaren zijn wier bezitsrecht bescherming geniet. Het
ontbreken van bescherming van het grondbezit zou wanorde betekenen.109
Zowel interest als grondpacht zijn dus beloningen voor het gebruik van
particulier bezit en niet voor de persoonlijke inspanning van grondeigenaren en kapitahsten. Say ziet hierin nog geen enkele moeilijkheid. In de
jaren waarin hij het 'Traité d'Économie Politique' schreef, waren de
aanvallen der socialisten op het gemonopoliseerd bezit nog niet begonnen. Bovendien was Say van opvatting, dat de produktieve diensten van
kapitaal en grond aan alle inkomensklassen ten goede komen, dus ook
aan de arbeiders.
106. G. Godeschot, Internal History of France during the Wars (New Cambridge
Modem History, Vol. Ш), p.286-7.
107. Traité, T.I, p.135 e.V.
108. Traité, T.II, p.98, 106.
109. Traité, T.I, p.130-1 en T.II, p.135 e.V.
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Als consumenten genieten de arbeiders de volle voordelen van uitbreiding
van de produktie en van kostenbesparing. De groei van de bedrijvigheid
vergroot de vraag naar arbeid en drijft de lonen omhoog. Kostenbesparingen verlagen de prijzen van consumentenprodukten. Vermindering der
kosten kan in de takken van economisch bedrijf waar zij plaatsvindt,
ook arbeiders overbodig maken. Zij kunnen echter vanwege het beginsel
van de wet der afzetwcgen onmiddellijk ander emplooi vinden. Say erkent
enige ongemakken gedurende het omschakelingsproces vanwege een
korte werkeloosheid. Zij zijn echter in een vrije economie minimaal en
vallen in het niet bij de voordelen van kostenbesparingen. Arbeidsbesparende mechanisatie kan daarom nooit schadelijk zijn.110 Ricardo was tot
1821 inzake mechanisatie dezelfde opvatting toegedaan. Sedert dat jaar
meende hij evenwel, dat de periode van werkeloosheid lang genoeg kan
zijn om werkelijke schade te veroorzaken.111
In de editie van 1814 van het 'Traité d'Économie Politique' erkende Say,
dat het levensgeluk van de arbeiders gevaar kan lopen. De groeiende
arbeidsverdeling stompt de arbeiders, die steeds simpeler routinewerk te
doen krijgen, geestelijk af. In 1826 trok Say deze conclusie terug.112
Het argument voor de verandering van zijn inzicht was, dat ook de
arbeidende klassen door de economische vooruitgang over meer inkomen
en meer vrije tijd gaan beschikken. Zij zijn daartoe in staat de kwade
gevolgen van de specialisatie ruimschoots te compenseren.113 Say erkent
evenals Malthus, naar wiens 'Essay on Population' hij verwijst,114 het
gevaar van overbevolking. Malthus dacht, dat de bron van het kwaad
ten dele in de aard van de mens en ten dele in het gemis aan vrijheid is
gelegen. Voorzover een te snelle bevolkingsaanwas door onvrijheid wordt
veroorzaakt, is hij door hervormingsmaatrcgelen te vermijden. Say is een
andere overtuiging toegedaan. Overbevolking is geheel en al te wijten
aan gebrek aan vrijheid, zodat zij door hervormingen kan verdwijnen:
'un bon gouvernement et un bon système d'économie politique peuvent
seules produire ces heureux effets (namelijk welvaart voor de arbeiders).115
Pessimisme inzake arbeidsverdeling en bevolkingsgroei is voor Say kennelijk onaanvaardbaar. De 'marche de la nature des choses' moet en zal
gunstig zijn.

110. Traité, T.I, p.54 e.V.; ook: Lettres à Malthus, p.l29 e.V.
111. Zie hiervoor, p. 126-8.
112. Traité, 1814, T.I, p.76-7, en 1826, T.I, p.94-5.
113. Traité, 1826, T.I, p.94-5.
114. Traite, T.II, p.148.
115. Traite, Τ.ΙΙ,ρ. 159.
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HOOFDSTUK VII
JOHN STUART MILL

§1. Levensloop en geschriften van Mill.
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw hadden de burgerklassen
in Engeland hun invloed in aanzienlijke mate versterkt. Een bewijs hiervan is de herroeping van de Graanwetten in 1846. De industriële en
commerciële ontplooiing was zover gevorderd, dat Engeland de positie
van 'workshop of the world' dicht genaderd was. De macht van de burgerij
was echter niet onbeperkt. Zij had de aristocratie van vele van haar
politieke en economische voorrechten weten te beroven, maar kreeg
steeds meer te maken met de leerstellingen en de politieke propaganda
van het socialisme. Toch droeg het sociaUsme in Engeland niet als in
Frankrijk het gevaar in zich voor revolutie. Het Engelse liberalisme van
het midden van de negentiende eeuw ontaardde niet zo sterk als dat in
Frankrijk in een middel tot verweer van de burgerij tegen de aanvallen
op haar positie. Stuart Mill had een open oog voor de euvelen van het
industriële kapitalisme. De Fransman Frédéric Bastiat poogde alle bezwaren van de socialisten tegen de bestaande maatschappelijke orde te
ontzenuwen.
Mill trachtte het liberalisme als een ideaal voor de gehele samenleving
te redden. Het mag geen monopolie van de burgerij zijn. Een door de
burgerklassen beheerste beschaving is eenzijdig en verwerpelijk. Mill had
een open oog voor de denkbeelden van de romantische conservatieven,
waaronder Coleridge en Carlyle. De conservatieven verzetten zich tegen
de geest van de Verlichting en ook tegen het Benthamisme. Wat Mill
bijzonder aantrok in het conservatisme, was de nadruk die het legde op
de gevoelsaspecten van de menselijke natuur. In een burgerlijk-industriële
beschaving worden deze aspecten maar al te snel verwaarloosd. Mill
wees evenwel een terugkeer naar een door de aristocratie beheerste
samenleving af. Er moet een nieuwe orde komen, die de voordelen van
de aristocratische en de burgerlijke beschaving in zich verenigt en hun
nadelen vermijdt.
De idee van de behoefte aan een nieuwe gemeenschap was door Mill
ontleend aan de geschriften van Claude-Henri de St. Simon en Auguste
Comte. Het positivisme was ontstaan uit de denkbeelden van de Franse
Revolutie. Het poneerde, dat de achttiende eeuw door de vernietiging
van de oude samenleving de weg naar een gelukkige toekomst had open161

gelegd. Vernietiging en 'negativistische' kritiek scheppen echter nog niets
'positiefs'. Hiertoe is een nieuwe sociale wetenschap nodig. St. Simon en
Comte waren voorstanders van een collectivistische gemeenschap. Hun
Utopia was een totalitaire maatschappij. Voorzover het hun idee van een
nieuwe orde betrof, kon Mill hen volgen. Hij wees hun collectivisme van
de hand.
Vrijheid was en bleef Mills ideaal. Noch een aristocratische, noch een
burgerlijke beschaving kunnen garant staan voor een zo groot mogelijke
vrijheid voor alle leden van de gemeenschap. Overheersing van de
aristocratie betekent feodalisme. Dit stadium is voorgoed overwonnen.
Een oppermachtige burgerij betekent kapitalisme. De volksmassa's
ondervinden hiervan evenveel schade als van het feodalisme. Evenals
St. Simon en Comte verzette Mill zich tegen een kapitalistische orde,
maar zijn nieuwe samenleving verschilde van die van het positivisme.
Hij vond de oplossing van het probleem uiteindelijk in sommige van de
denkbeelden van de Franse socialisten van 1848. Er dient economische
en politieke democratie te bestaan, die iedere persoon een zo groot
mogelijke ontplooiing van zijn individualiteit waarborgt. Mill slaagde
er door zijn opvattingen in het liberalisme een wezenlijk 'links' en vooruitstrevend aanzien te doen bewaren.
Mill1 werd geboren in 1806. Zijn vader, James Mill, was naast Bentham
de grote woordvoerder van het Utilitarisme. Hij gaf zijn zoon een
rigoureuze training in de opvattingen van het Radicalisme. Dit had tot
gevolg, dat Mill een enthousiast Benthamiet werd. Hij was een voorstander van economisch liberalisme in Ricardiaanse zin en van politieke
democratie. In 1822 begon hij te publiceren, eerst in de 'Morning
Chronicle', een Whig-tijdschrift, en later in de 'Westminster Review'.
De 'Review' was in 1823 door Bentham op eigen kosten opgericht, omdat
de Radicalen behoefte hadden aan een eigen periodiek.
Op aandringen van McCulloch was in Londen de zogenaamde 'Debating
Society' opgericht. Zij had tot doel ontmoetingen tussen de voornaamste
Tories, Whigs en Radicalen te arrangeren, zodat zij hun standpunten
onderling konden toetsen. De contacten die Mill in de 'Debating
Society' met de conservatieven legde, droegen ertoe bij, dat hij gedurende
de winter van 1826-1827 een geestelijke omwenteling ondervond. Hij
noemt haar zelf 'a crisis in my mental history'. Hij keerde zich af van het
eenzijdige en bloedeloze rationalisme van Bentham en zijn vader en ging
nieuwe inspiratie zoeken in de geschriften van Franse auteurs. Mill was

1. De biografische gegevens zijn geput uit Mill's eigen Autobiography, London
1873.
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in zijn jeugd in Frankrijk geweest en had daar met St. Simon kennis
gemaakt.
In 1856 werd Mill 'Chief Examiner of the Correspondence' bij de 'East
India Company', waar hij op dezelfde afdeling al lagere functies had
vervuld. In de jaren na 1860 was hij lid van het Parlement, teneinde daar
als woordvoerder van de Radicalen op te treden. Hij had gelegenheid
deel te nemen aan de discussies over de Reform Bill die in 1867 werd
aangenomen. De Bill vervulde de wens van de Radicalen door aan grote
delen van de industriële arbeidende klassen elektorale invloed te verschaffen. Mill overleed in 1874 in Avignon, toen hij op reis was in
Frankrijk. Een van de personen die grote invloed op zijn geestelijke
ontwikkeling uitoefenden, was zijn vrouw Harriet Taylor. Mill huwde
haar pas op latere leeftijd, toen haar vroegere echtgenoot gestorven was.
De volgende geschriften van Mill zijn van belang voor zijn vooruitgangsideeën. In 1844 gaf hij een bundel van vier economische opstellen uit,
'Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy'. Zijn 'Principles of Political Economy'2 verscheen voor het eerst in 1848. In 1852
gaf Mill een derde druk uit, waarin hij zijn ideeën op sommige punten
wijzigde. In 1869 publiceerde hij een artikel waarin hij de Ricardiaanse
loontheorie bekritiseerde, 'Thornton on Labour and its Claims'.3 Voor
de periode van Mills geestelijk ommekeer zijn twee artikelen over
Bentham en Coleridge, respectievelijk 'Bentham' en 'Coleridge' genaamd,
van belang.4 In de jaren na 1858 kon hij zijn definitieve opinie geven
over de vrijheid, over het Utilitarisme en over Comte. Hij deed dit respectievelijk in 'On Liberty', 'Utilitarism' en 'Comte and Positivism'.5
Tevens deed hij een klein boek over parlementaire hervorming, 'Considerations on Parliamentary Reform', het licht zien.6 Hij publiceerde een
artikel over de Franse democraat Alexis de Tocqueville, 'De Tocqueville
on Democracy in America'7 en over de Franse revolutie van 1848, 'Vindi-

2. Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social
Science.
3. Thornton on Labour and its Claims (eerst verschenen in Fortnightly Review
later in: Mill, Dissertations and Discussions, Vol. IV).
4. Mill, Bentham; id., Coleridge; deze geschriften verschenen eerst in de Westminster Review, respectievelijk 1838 en 1840, en later in: Dissertations and Discussions, Vol. I.
5. Comte and Positivism, London (1865) 1907; On Liberty, London (1859) 1865;
Utilitarianism, London 1864.
6. Considerations on Representative Government, London (1861) 1865.
7. De Tocqueville on Democracy in America, eerst verschenen in de Edinburgh
Review in 1840, later in: Dissertations and Discussions, Vol. II.
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cation of the French Revolution of 1848'.8 Op het einde van zijn leven
schreef hij een autobiografie.9
§2. De invloed van Coleridge en Comte op Mills Benthamisme.
Tot de winter van 1826-1827 was Mill een trouwe volgeling van de
ideeën van Bentham, van zijn vader en van Ricardo. Sinds 1827 ging hij
steeds meer beseffen, dat de Utilitaristische denkbeelden vanwege hun
eenzijdigheid slechts betrekkelijk juist waren. Na zijn geestelijke ommekeer toonde hij zich ontvankelijk voor andere opvattingen dan de
Utilitaristische, namelijk het conservatisme van Coleridge en Carlyle,
het positivisme en het socialisme. Hij trachtte hen te verzoenen met zijn
liberalisme. Hij leverde kritiek op het liberalisme van zijn vader, maar
gaf zijn ideaal van vrijheid toch niet op. Bij zijn kritiek op het Benthamisme liet hij zich inspireren door de geschriften van St. Simon en Comte,
de conservatieven en de socialisten. Hij ging echter niet mee met het bij
deze auteurs aanwezige radicalisme.
Door zijn ontvankelijkheid voor andersgezinde opvattingen was Mill een
typische Engelsman. Engeland kende een eeuwenoude Constitutie, die
door alle maatschappelijke groeperingen was aanvaard.10 De afschaffing
van de Graanwetten kwam tot stand op voorstel van een Tory-kabinet.
Het socialisme van Owen en van de Chartisten was niet in staat een '1848'
teweeg te brengen. Toch kregen de arbeidende klassen in 1867 voor een
deel kiesrecht. Het Parlement nam een reeks maatregelen ter beschermmg
van het fabrieksproletariaat. Er werd zonder schokken aan de eisen van
de tijd voldaan. Mill toont zich bewust van de neiging tot vreedzame
oplossing van sociale geschillen in zijn land. Hij vergelijkt de Engelse zin
voor maatschappelijke compromissen met de tot uitersten neigende
Franse maatschappelijke ontwikkeling.11
De hervormingen van 1832 en 1846 waren successen voor de burgerklassen. De euvelen van de groeiende industrialisatie, die samenhing met
de opkomst van de burgerij, vroegen echter om een oplossing. E r ont-

8. Vindication of the French Revolution of 1848, eerst in Westminster Review
van 1849, later in: Dissertations and Discussions, Vol. II.
9. Mill, Autobiography, London 1873.
10. M. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, Paris
1963, p.241-2; Schapiro, J. S. Mill: Pioneer of Democratic Liberalism in England,
Journal of the History of Ideas, IV (1963), p. 127.
11. Mill, Comte and Positivism, p.70 e.V.; id., Vindication of the French Revolution
of 1848, p.354-5.
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stond belangstelling voor de problemen van het fabrieksproletariaat. Zij
ging vooral uit van de Тогу-conservatieven en de socialisten. De Toryaristocratie en de lagere klassen vertoonden de neiging samen op te
trekken tegen de 'harde' liberale lijn van de Utilitaristen. Het was de
periode van de 'Tory-democracy' van Disraeli en van de Reform Bill van
1867.12 De Tories waren voorstanders van handhaving van de Armen
wetten. Zij steunden het streven naar wettelijke bescherming van de
arbeiders tegen de gevolgen van de ontwikkeling van de kapitalistische
grootindustrie.
Het liberalisme diende onder de druk van het socialisme zijn standpunten
te herzien. In Frankrijk stond men sinds 1830 voor hetzelfde probleem.
Hier werd het economische liberalisme door het denken van Bastiat een
factor van behoud. Het deed geen concessie aan zijn critici. Bastiat deed
pogingen alle kwade elementen in de kapitalistische, burgerlijke economie
weg te redeneren. Hij hield de socialistische critici voor ogen, dat een
vrije economie niets dan goeds brengt. Het heeft dus geen zin iets anders
ervoor in de plaats te willen stellen.13 In Engeland evenwel was het
liberalisme in staat ontvankelijk voor andere meningen te zijn en om
vooruitstrevend te blijven. Dit geschiedde vooral door het optreden van
Mill.14 Mills geestelijke omwenteling van 1826 had ook invloed op zijn
ideeën over hervorming. Zijn vertrouwen in de mogelijkheden tot hervorming was geringer dan dat van zijn vader en Ricardo. Hij bewaarde
het geloof in vooruitgang, maar handhaafde tevens de voor de Engelse
liberalen kenmerkende werkelijkheidszin.
Tot 1827 was Mill Utilitarist. Het verhaal van zijn activiteiten tot aan
het tijdstip van zijn geestelijke ommekeer doet hijzelf in zijn 'Autobiography'. Hij kenmerkt zijn bezigheden gedurende die jaren als 'youthful
propagandism'.15 Sinds 1823 verschenen artikelen van zijn hand in de
'Westminster Review'. De 'Review' was door Bentham gesticht als tegenwicht tegen het invloedrijke Whig-tijdschrift 'Edinburgh Review' en het
Тогу-tijdschrift 'Quarterly Review'.16 Met behulp van hun periodiek
voerden de Radicalen oppositie tegen de politieke en economische macht
van de Engelse aristocratie. James Mill had de leiding. De Radicalen

12. G. Sabine, History of Political Theory, New York 1954, p.701-3.
13. Zie hiervoor, Hoofdstuk Vili.
14. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, p.239 e.V.,
241-2; ook: Sabine, o.e., p.703-4; beide boeken constateren de invloed van deze
mentaliteit van aanpassing in Engeland op Mill.
15. Mill, Autobiography, p.87.
16. Autobiography, p.91.
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slaagden er door hun optreden in de regering te alarmeren, die toch al
impopulair was vanwege de oorlogsschulden en de zware belastingdruk.17
De pressie die de Radicalen uitoefenden op de politici en de publieke
opinie, droeg bij aan de totstandkoming van de hervormingen van 1832
en 1846. De vrijhandelsideeën van Ricardo vonden in de persoon van
minister Huskisson een aanhanger in de regering zelf.18
De Radicalen bezaten een groot vertrouwen in de gunstige gevolgen van
democratie en van vrijheid van spreken en schrijven. Mill herinnert zich
het geloof van zijn vader aan de macht van het menselijke verstand.19
Een van de Radicale argumenten voor vrijheid was de Malthusiaanse
bevolkingsleer. De latere Utilitaristen beschouwden haar niet meer, zoals
Malthus zelf, als een wetenschappelijke bevestiging van de opvatting, dat
een bepaalde mate van armoede onvermijdelijk is. De lagere klassen
kunnen door vrijwillige inperking van hun kindertal hun welstand tot een
bevredigend peil verhogen. Zij moeten daarom in vrijheid over hun wel
en wee leren waken.20 Mill kenmerkt de manier van denken en het
optreden naar buiten van de Radicalen als 'jeugdig fanatisme'. De
Utilitaristen vergeleken zichzelf met de Franse 'Philosophes' van de
achttiende eeuw.21
Een van de kenmerken die de Utilitaristen met de 'Philosophes' gemeen
hadden, was een groot vertrouwen in de rede. De Radicalen legden door
hun nadruk op de betekenis van de rede een grote eenzijdigheid aan de
dag. Volgens Mill werd niet ten onrechte aan de Benthamieten verweten,
dat zij de mens als een rekenmachine beschouwden en dat zij de gevoelsaspecten van het leven verwaarloosden.22 Gevoel stond hun tegen. Het
ging hun om een regeneratie van het mensdom door de rede en niet door
het gevoel.23 Zij bezaten een onderwaardering van dichtkunst en van
intuïtieve menselijke verbeelding in het algemeen. Bentham deed
dichtkunst af met de woorden: 'all poetry is misrepresentation'24 De
voornaamste conservatieve auteurs in Engeland waren allen romantici. Zij
legden in tegenstelling tot de Utilitaristen nadruk op de betekenis van het
gevoel en van de dichtkunst. Op aandringen van McCulloch vond de
oprichting van de 'Debating Society' plaats. Zij had tot doel de discussie

17. Autobiography, p.92-4, 98.
18. Autobiography, 99-100.
19. Autobiography, p. 106.
20. Autobiography, p. 105-6.
21. Autobiography, p. 108-9.
22. Autobiography, p. 109.
23. Autobiography, p . l l l .
24. Autobiography, p.l 12.
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tussen de Radicalen en de conservatieven te bevorderen. Zij bereikte haar
doel, getuige de veelvuldige debatten tussen de Coleridgerianen en de
Benthamieten.25
Sedert 1827 ging Mill beseffen, dat de Utilitaristische visie op de menselijke natuur onbevredigend was. Hij zag zich gedwongen een ander ideaal
van vooruitgang te zoeken. De wens kwam bij hem op zijn gezichtsveld
te verbreden.26 Kernpunt van Mills kritiek op het Benthamisme was zijn
verzet tegen het eenzijdige rationalisme. De Radicalen wilden van de
mens een machine maken die lust en onlust op louter rationale wijze tegen
elkaar afweegt. Een dergelijk streven is funest voor de ontwikkeling van
het menselijk gevoel, die nodig is om de nodige kleur aan het bestaan te
geven.27 De mens bezit rationele capaciteiten. Hij is in staat zijn leven
actief richting te geven. Dit is goed, maar men mag niet vergeten, dat de
mens nog andere dan rationele eigenschappen kent. Hij bezit ook gevoelservaringen, die hij moet ontwikkelen om een volledige persoonlijkheid
te verwerven.28 Vanwege zijn nieuwe inzichten kwam Mill ertoe de
gedichten van de romanticus Wordsworth te lezen. Hij noemt de ontdekking van de dichtkunst van Wordsworth een ware gebeurtenis in zijn
leven. Vanwege zijn deelname aan de debatten in de Debating Society
raakte Mill bevriend met Thomas Carlyle.29
De gevolgen van Mills geestelijke ommekeer waren aanzienlijk. Hij achtte
het voortaan onwaarschijnlijk, dat democratische hervormingen in alle
omstandigheden goede resultaten afwerpen. Opvoeding kan niet alles
bereiken. Politieke wetenschap is geen wiskunde, maar heeft te maken
met mensen van vlees en bloed.30 Mill ontleende zijn scepticisme ten
aanzien van politieke hervorming aan het conservatieve politieke denken.
Het conservatisme meende, dat politieke instellingen zich buiten de wil
van de mens om ontwikkelen. Het legde in zijn verzet tegen de alles
vernietigende geest van de achttiende eeuw de nadruk op de betekenis van
wat historisch gegroeid is. De traditie is goed, veranderingen en kritiek op
het bestaande zijn verkeerd. Het conservatisme legde nadruk op de

25. Autobiography, p. 125-9.
26. A. Harris, J. S. Mill's Theory of Progress, Ethics, LXVI (1955-6), p.164 e.V.,
erkent de conservatief-romantische invloed op Mill, maar zijn weergave van Mill's
vooruitgangsdenken is te summier, vooral waar het betreft de invloed van het
Comtisme.
27. Autobiography, p.136-7, 142-3.
28. Autobiography, p.143-4; zie ook: Mill, Bentham (Dissertations, Vol. I), p.353
e.V., 361 e.v.
29. Autobiography, p.146-8, 152.
30. Autobiography, p. 158-61.
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wenselijkheid van de handhaving van de orde en van de bestaande toestand. De achttiende eeuw en ook de Benthamieten verlangden naar
verandering en vooruitgang.31 Mill ontleende aan Coleridge de idee, dat
de mens altijd zijn eigen geschiedenis met zich meedraagt. Hij handhaafde
evenwel de Utilitaristische opvatting, dat de mens in staat is direct en
bewust aan zijn bestaan richting te geven.32
Mill verenigde zich in zoverre met de denkbeelden van het conservatisme,
dat hij meende, dat het niet mogelijk is de maatschappij naar willekeur te
hervormen. Hij bekeerde zich echter niet tot het conservatisme. Coleridge
betreurde het, dat de achttiende eeuw de oude orde, waarin de aristocratie
en de clerus overheersten, had vernietigd. Het conservatisme koesterde
een diepe vrees voor de ook in de negentiende eeuw voortlevende geest
van de Verlichting. Het verzette zich om die reden in Engeland tegen het
Utilitarisme en in Frankrijk tegen de Ideologen. Mill bleef een voorstander van democratie en vrijheid, maar hij zag in, dat de verwezenlijking
van deze idealen niet onder alle omstandigheden mogelijk is.33
De Verlichting had door haar kritiek op de oude orde de weg naar
vooruitgang geopend. Zij had echter de kracht gemist om na de vernietiging van alles wat verkeerd was, iets positiefs op te bouwen. Zij geloofde
vooral in Frankrijk na 1789 maar al te gemakkelijk aan een millennium
van absoluut geluk. De afbraak van het Ancien Régime was in hun
ogen hiertoe voldoende.34 Het is evenwel de taak van de negentiende
eeuw de opbouw van de nieuwe samenleving ter hand te nemen. Een
terugkeer naar een gemeenschap waarin de Kerk en de aristocratie overheersen, zou funest zijn voor de vooruitgang van de samenleving in haar
geheel. Er dient politieke democratie te bestaan. Zij kan echter pas tot
stand komen, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Een volksmassa die geen vorming tot democratie ontvangen heeft, zou een 'tyranny
of the majority' gaan uitoefenen. De nieuwe tirannie is even erg als de
vroegere 'tyranny of the minority'.35
Zowel de denkbeelden van Bentham als die van Coleridge leden volgens

31. Mill, Bentham (Dissertations, Vol. I), p.331; zie ook: Mill, Considerations on
Representative Government, p.7-8.
32. Mill, Coleridge (Dissertations, Vol. 1), p.402-3, 426-9; ook: Mill, Considerations
on Representative Government, p. 1-2, 21, 28; voor de Coleridgeriaanse invloed op
Mill zie: R. Anschutz, The Philosophy of J. S. Mill, Oxford 1953, p.61 e.v.
33. Autobiography, p. 170-2.
34. Mill, Coleridge (Dissertations, Vol. I), p.413-6, 422-4.
35. Deze vrees voor nivellering toont Mill op verscheidene plaatsen: zie: Bentham
(Dissertations, Vol. 1), p.382-3; Considerations on Representative Government,
p.47 e.V.; On Liberty, p.2 e.V.; De Tocqueville on Democracy in America (Dissertations, Vol. II), p.36-8.
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Mill aan eenzijdigheid. Bentham negeerde het verleden, terwijl Coleridge
het idealiseerde. Mill zocht de uitweg uit het dilemma waarin zijn kritiek
op het Radicalisme hem had gebracht, in de geschriften van Franse
auteurs. Hij vond hem in de denkbeelden van St. Simon en Comte. Het
positivisme had een geschiedfilosofie ontwikkeld. Mill ontleende er de
idee aan, dat de geest van de mens een aantal stadia moet doorlopen,
alvorens de tijd rijp is voor democratie en vrijheid:36 ' . . .the human mind
has a certain order of possible progress, in which some things must
precede others, an order which government and public instructors can
modify to some, but not to an unlimited extent'.37
Volgens Comte was de afbraak van de oude orde gevolgd door de wanorde van de Franse Revolutie en door pogingen van reactionaire en
restauratieve krachten om een terugkeer van het Ancien Régime te
bewerkstelligen. Comte was van opvatting, dat de Revolutie een belofte
inhield. Zij was de eerste stap naar een nieuwe gemeenschap. Er is echter
nog een volgende stap nodig, namelijk de schepping van een opbouwende
sociale wetenschap. Comte wist dus een ideaal van vooruitgang te bewaren met erkenning van de bezwaren tegen het negativisme van de
Revolutie. St. Simon en Comte beschouwden het burgerlijke kapitalisme
en economische vrijheid als een van de verkeerde gevolgen van de eenzijdigheid van de geest van de achttiende eeuw. Ook Mill meende, dat de
economische organisatie van zijn tijd niet ideaal was. Door zijn oriëntatie
op het positivisme wist hij een wezenlijk 'vooruitstrevend' vooruitgangsideaal te bewaren.38
Mill geeft zelf een uitvoerige bespreking van het positivisme van Comte.
Hij wil aangeven, welke van diens opvattingen hij deelt en welke niet.3e
De positivistische filosofie van de geschiedenis heeft tot doel te bewijzen,

36. Autobiography, p.161-2.
37. Autobiography, p. 162.
38. De belangstelling van Mill voor Comte, evenals die voor St. Simon, is uitvoerig
beschreven in: I. Mueller, J. S. Mill and French Thought, Urbana 111. 1956.
R. Anschutz, The Philosophy of J. S. Mill, en J. Viner, Bentham and J. S. Mill,
American Economic Review, XXXIX (1949), p.378 e.V., verwaarlozen of minimaliseren de beslissende invloed van St. Simon en Comte; M. Cowling, Mill and
Liberalism, Cambridge 1963, bespreekt Mill's overname van sommige van Comte's
denkbeelden, teneinde het liberalisme te redden.
39. Mill, Comte and Positivism. De ideeën van Comte hebben in de moderne
literatuur uitvoerige aandacht gekregen: E. Bréhier, Histoire de la Philosophie,
T.II, Deuxième Partie, geeft een beschrijving van Comte's denkbeelden; H. Grossman, The Evolutionist Revolt against Classical Economics, Joumal of Political
Economy, LI (1943), p.389 e.V., beschrijft de verwerping van het kapitalisme door
het positivisme (van St. Simon), maar ontkent de diepe invloed van het positivisme
op Mill (zie Grossman, o.e., p.513).
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dat de vooruitgang van de beschaving afhangt van de ontwikkeling van
de menselijke geest. Het beschavingsproces moet drie stadia doorlopen,
aangezien de geestelijke vooruitgang ook aan een drieledig ontwikkelingsproces onderworpen is.40 De geschiedenis verloopt volgens bepaalde,
vastomschreven wetten. Zij houden in, dat de komst van een bepaald
beschavingsstadium altijd veronderstelt, dat de andere stadia eraan vooraf
zijn gegaan. Mill is het met deze opvatting van Comte eens.
Comte kent drie historische ontwikkelingsfasen, namelijk het theologische, het metafysische en het positieve stadium. Zij onderscheiden zich
van elkaar door de diverse manieren waarop de menselijke geest de
werkelijkheid tracht te doorgronden. De wijze waarop hij dit probeert, is
van beslissende invloed op de leefgewoonten. Het theologische stadium
betekent, dat de mens probeert een religieuze, bovennatuurlijke verklaring van de wereld te vinden.41 Het volgende stadium, het metafysische,
breekt met de opvatting, dat de realiteit een bovennatuurlijke verklaring
behoeft. De mens zoekt de verklaring van de wereld in haarzelf. Hij gaat
daartoe in abstracte metafysische begrippen denken zonder evenwel te
beseffen, dat zij de werkelijkheid zelf niet zijn. Comte beschouwt het
metafysische stadium als een episode van kritiek en van de afbraak van
het oude denken en van de oude gemeenschap. Het negativistische
stadium vond zijn hoogtepunt in de achttiende eeuw en vooral in de
Franse Revolutie. Het gevolg was de conservatieve Reactie.42 Comte
achtte de idealen van vrijheid, volkssoevereiniteit en gelijkheid typisch
metafysische begrippen. Zij bleken bij uitstek geschikt tot vernietiging
van het oude, maar zeggen niets over de werkelijkheid zelf.43
De kritiek van de achttiende eeuw baande de weg tot het laatste definitieve
stadium in de historie, het positieve tijdperk. De menselijke geest dringt
door tot de werkelijkheid van het bestaan zelf. Het kennen van de mens
gaat uit van de waarneming van de werkelijkheid. Het is empirisch en
'positief'. Alleen met behulp van deze wijze van onderzoek is het mogelijk
een sociale wetenschap op te bouwen waarmee men aan de samenleving
haar definitieve vorm kan geven. De nieuwe gemeenschap moet volgens
Comte op collectivistische basis georganiseerd zijn. Zij dient leiding te
ontvangen van de intellectuelen, een soort priesterklasse met een Hogepriester aan het hoofd. Ook aan de 'industriële' leiders komt een leidende
positie toe. Voor de oude, feodale klassen van aristocratie en clerus is in
de nieuwe orde geen plaats meer. Van democratie mag echter geen

40. Mill, Comte and Positivism, p.100-2, 105-6, 115-7.
41. Comte and Positivism, p.10, 18 e.v.
42. Comte and Positivism, p.10-1, 15-8, 68-70.
43. Comte and Positivism, p.77 e.v.
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sprake zijn.44 De verwezenlijking van de positieve orde houdt een volkomen breuk met het feodalisme en met de achttiende eeuw in. Er
ontstaat een ideaalstaat. De ideeën van Comte zijn utopistisch.
Mill kan zich verenigen met de gedachtengang van Comte, voorzover het
niet diens collectivisme betreft. Hij vindt hierin de oplossing van zijn
probleem. Comte poneert, dat de mens aan een historische noodzaak
gebonden is. Toch is hij niet machteloos. De ontwikkeling van zijn geest
is immers de primaire oorzaak van alle veranderingen. De mens is tot op
zekere hoogte in staat zelf zijn levensloop te bepalen. Mill verschilde met
Comte fundamenteel van opvatting over de toekomstige vorm van de
samenleving. In de ogen van Comte zou er een collectivistische gemeenschap ontstaan. Mill dacht, dat vrijheid en individuele zelfontplooiing
het einddoel zijn. Hij hield tegenover Comte en Coleridge staande, dat het
Utilitarisme niet alleen maar een negatief resultaat van het denken van de
achttiende eeuw was.45 De Verlichting had niet louter afbraak en kritiek
geleverd. Zij had de mensheid idealen voorgehouden die de basis voor
werkelijke vooruitgang waren geworden. Twee van haar voornaamste
idealen waren democratie en vrijheid.46
In de jaren na 1860 achtte Mill zich in staat een nieuwe interpretatie van
de denkbeelden van het Utilitarisme te geven.47 Het ging hem om het
streven naar democratie en vrijheid. Beide idealen hingen in Mills ogen
nauw samen. Het ene is niet mogelijk zonder het andere. Mill voelde
evenals Comte, dat hij een historische missie te vervullen had.48 De
samenleving had afgerekend met de Middeleeuwen, waarin Kerk, clerus
en aristocratie heersten en waarin het grootste deel van het mensdom
geen kans op vooruitgang had. De beloften die de verdwijning van het
oude in zich droeg, konden nog niet volledig worden waargemaakt. In de
ogen van Comte diende er een nieuwe geestelijkheid, de intelligentsia, en
een nieuwe aristocratie, de industriële leiders, te komen.48» Volgens Mill
is dit een onjuiste oplossing. De achttiende eeuw had, hoewel op eenzijdige manier, de weg vrijgemaakt voor een volledige individuele zelfontplooiing van iedere mens. Zij is het nieuwe toekomstideaal. De verwezenlijking ervan zal mogelijk zijn door middel van volledige politieke

44. Comte and Positivism, p.121-2, 152 e.V., 155, 160 e.v.
45. Comte and Positivism, p.68 e.V., 77-8, 99-100.
46. Comte and Positivism, p.77-8.
47. Dit geschiedde in drie geschriften, namelijk: Considerations on Representative
Government; On Liberty; Utilitarianism.
48. Cowling, Mill and Liberalism, p.3-7.
48a. Mill, Comte and Positivism, p.58-61.
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democratie, die elke onderdrukking en bevoogding definitief tot het verleden doet behoren.
De mens moet, alvorens vrijheid te kunnen genieten, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het kwade gevolg van voortijdige verwezenlijking van
democratie is een 'tyranny of the majority'. Middelmaat gaat heersen.
De afbraak van de oude samenleving moet noodzakelijkerwijs gepaard
gaan met een heropvoeding van de mens. Mill is kennelijk onder de
indruk van de ellendige gevolgen van de Revolutie van 1789, die de
Franse samenleving totaal onvoorbereid overviel. Er ontstond in
Frankrijk een geestelijk vacuüm, dat een kans gaf aan de conservatieve
Restauratie en de Reactie. Ook Engeland was volgens Mill in zijn tijd
nog niet rijp voor democratie. Het land kende een burgerlijke beschaving,
die vele nadelen in zich droeg. De industrialisatie en het kapitalisme
brachten een eenzijdig ideaal van vergroting van de materiële welstand
met zich mee. Bovendien schiepen zij een arbeidersproletariaat, dat
vanwege zijn levensomstandigheden niet in staat was de weelde van
democratie en vrijheid te dragen.49 De Engelse neiging tot middelmatigheid is een gevolg van de burgerlijke beschaving: '. . .the low moral tone
of what, in England, is called society; the habit of... taking for granted. . .
that conduct is of course always directed towards low and petty objects;
the absence of high feelings.. Λ 5 0
Een van de belangrijkste conservatieve argumenten tegen democratie is,
dat alleen de aristocratie tot hogere beschaving in staat is. Democratie
zou de aristocratie naar het niveau van de lagere volksmassa's omlaag
drukken en elke hogere geestelijke ontwikkeling onmogelijk maken. 5 1
Mill deelt deze vrees in zoverre, dat hij angst heeft voor een 'tyranny of
the majority'. De Engelse neiging tot middelmatigheid zal zich in het geval
van voortijdige democratie van alle leden van de gemeenschap meester
maken. De meerderheid zal de minderheid geen enkele afwijking van het
normale leef- en denkpatroon meer toestaan. 52 In een democratie moet
het individu, voorzover het zijn eigen levenssfeer betreft, volledige vrijheid
van handelen en denken genieten. De staat mag alleen ingrijpen, wanneer
53
de ene mens het welzijn van een andere aantast. Mill pleit voor vrijheid
van denken, van meningsuiting en van onderling contact tussen de
mensen. 54 De vroegere Utilitaristen, Bentham en James Mill, hielden in

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Cowling, o.e., p.39-41.
Autobiography, p.58-9; ook: Mill, On Liberty, p.2-3, 40-1, 39.
Mill, Coleridge (Dissertations, Vol. I), p.444-5.
Mill, On Liberty, p.2-3.
On Liberty, p.6.
On Liberty, p.7.

172

hun streven naar vrijheid en democratie met de gevaren die zij in zich
dragen, geen rekening.
Individualiteit is volgens Mill de voornaamste voorwaarde tot geluk. De
mens moet volledige en vrije kansen tot zelfontplooiing krijgen. Iedere
dwang tot conformiteit is slecht. Vrijheid in deze zin verstaan maakt de
mens werkelijk tot mens.55 Zij is de voorwaarde tot originaliteit, die de
voornaamste oorzaak van vooruitgang is. De menselijke activiteiten ont
aarden in een vrije orde niet in werktuiglijkheden, die de vooruitgang
van de beschaving belemmeren.58 Het Utilitarisme van Bentham is een
zijdig. Het is waar, dat de menselijke lust- of geluksgevoelens vermeerderd
moeten worden. Er bestaan echter verschillende kwaliteiten van lust en
geluk, de ene hoger en de andere lager. Het gaat erom de hogere geluks
ervaringen te bereiken: 'it is better to be a human being dissatisfied than
a pig satisfied; better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied'.57
Vroeger was alleen de aristocratie in de gelegenheid hogere vormen van
geluk te ervaren. Mill wil, dat alle mensen in dit opzicht aristocraat
worden. Dit is zijn toekomstvisioen.58
Verwezenlijking van democratie zonder rekening te houden met haar
gevaren kan funest zijn. Er dient eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan
te zijn. Mill beschouwt de vooruitgang van mens en samenleving naar
zijn ideaal als een lang en moeizaam proces. Het is een weg van vallen
en opstaan. In een democratie blijft het gevaar van onderdrukking van
het individu bestaan. Het gemakkelijke vertrouwen dat zijn vader in de
verwezenlijking van democratie bezat, heeft Stuart Mill niet kunnen
behouden. Hij noemt democratie daarom 'the ideally best form of
government',59 met de nadruk op het woord 'ideally'.
Oorspronkelijkheid komt meestal van begaafde individuen. De meerder
heid van de mensen weet, middelmatig als zij is, hen vaak niet als zodanig
te waarderen.60 Ook in een democratie dient een intellectuele elite te
bestaan, maar zij loopt juist in een democratie ernstige gevaren. De
middelmaat onderdrukt originaliteit maar al te snel door zijn voorkeur
voor tradities en gewoonten. Zij beschouwt oorspronkelijkheid als
excentriciteit. Mill is ervan overtuigd, dat deze neiging in Engeland sterk
is. De burgerklassen oefenen er veel invloed uit op de vorming van de
publieke opinie.61 Mill is sceptisch gestemd ten aanzien van hervorming
55. On Liberty, р.ЗЗА 36-7.
56. On Liberty, p.37-8
57. Mill, Utilitarianism, p. 10-4.
58. Cowling, Mill and Liberalism, p.47-9.
59. Mill, Considerations on Representative Government, p.21.
60. Mill, On Liberty, p.37-8.
61. On Liberty, p. 39.

173

en vooruitgang, hoewel hij de mogelijkheden ertoe aanwezig acht. Geen
enkele democratie kan, hoe goed zij ook is, alle gevaren uitschakelen. Er
bestaat altijd het gevaar, dat de meerderheid nieuwe ideeën of gedragingen
afwijst of zelfs belachelijk maakt.
Verlening van kiesrecht aan de arbeiders moet behoedzaam geschieden.
Vooreerst moet er evenredig kiesrecht bestaan, zodat ook minderheden
aan bod kunnen komen. Het gevaar, dat een meerderheid de minderheid
tyranniseert is hierdoor zo klein mogelijk.62 Iemand mag pas kiesrecht
krijgen, wanneer hij een bepaald minimum van onderwijs heeft genoten.93
Mill kan zich niet verenigen met de conservatieve opvatting, dat een
staatsvorm zich ontwikkelt als een biologisch organisme, namelijk geheel
buiten de wil van de delen, de mensen zelf, om. Het is echter wel een
voorwaarde tot het succes van een nieuwe staatsvorm, dat de mensen haar
wensen en er bovendien rijp voor zijn.04 Dit geldt in verhoogde mate voor
een democratische regeringsvorm.63 Elke gewenste regeringsvorm valt
dus niet geheel willekeurig te verwezenlijken.

§3. Mills ideeën over economische vooruitgang.
Mill hield zich evenals de meeste Utilitaristen bezig met economie. Hij
was aanvankelijk een trouwe aanhanger van de ideeën van Ricardo, maar
week er later op belangrijke punten van af. Hij werd een tegenstander van
de burgerlijke, kapitalistische economie. Het is volgens Mill nodig een
onderzoek in te stellen naar het verband tussen economie en de andere
onderdelen van de 'social philosophy'.66 De vroegere Ricaxdiaanse
economen hebben dit verband verwaarloosd. Een dergelijk onderzoek
toont aan, dat economische vooruitgang niet het belangrijkste menselijke
levensdoel is. Een burgerlijke beschaving legt teveel nadruk op materiële
welstand en economisch gewin. De mens moet streven naar hogere doelstellingen. Economische welstand is hiervoor onmisbaar, maar zij mag

62. Mill, Considerations on Representative Government, p.53-4.
63. Considerations on Representative Government, p.68 e.v.
64. Considerations on Representative Government, p. 1-2.
65. Considerations on Representative Government, p.28 e.v.
66. Mill, Principles of Political Economy, Vol. I, London 1848, p.iii-iv. Dit boek
wordt verder aangehaald als 'Principles'; wanneer het de druk van 1852 betreft
wordt het jaartal erbij vermeld. H. Lampert, J. S. Mill im Lichte Seiner Entwicklungstheorie, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 175 (1963),
behandelt de belangstelling van Mill voor buiten-economische factoren alleen
maar als een louter wetenschappelijke belangstelling; het gaat hier echter om een
meer 'sociaal-wijsgerige' interesse.
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niet het overheersende ideaal zijn. Mills voornaamste bezwaar tegen het
burgerlijke kapitalisme is, dat het een industrieel proletariaat doet ontstaan. De arbeidende klassen zijn hierdoor evenzeer als de lagere volksmassa's onder het feodalisme niet tot werkelijke vrijheid en hogere vormen
van geluk in staat.
De veranderingen die zich in Mills economische denkbeelden voltrokken,
hingen samen met zijn geestelijke ommekeer van de jaren vóór 1830.
Het romantische conservatisme en het positivisme hebben ook zijn
economische ideeën beïnvloed. Zij deden hem beseffen, dat een burgerlijke economie niet de juiste oplossing vormt. Mill beschouwde het
economische zowel als het politieke liberalisme als middelen om ook de
arbeidende klassen te verheffen tot het ideaal van individuele zelfontplooiing. De oplossing van de problemen die voortvloeiden uit het
industriële kapitalisme, vond Mill niet in het positivistische collectivisme,
maar in de ideeën van sommigen van de Franse socialisten van 1848. Er
moeten arbeidersassociaties komen, maar dan zonder staatsingrijpen en
met instandhouding van een volledig vrije concurrentie. Zij kunnen de
nadelige gevolgen van de monopolisering van het kapitaalbezit door een
klasse van kapitalisten uit de wereld helpen. Mill was tevens voorstander
van afschaffing van het grootgrondbezit en van het wegbelasten van grote
erfenissen. Het ideaal dat hem voor ogen stond, was een vrije samenleving
met een zo gering mogelijke politieke en economische ongelijkheid.
Mill vertelt in zijn 'Autobiography', dat hij in zijn jongere jaren een
Ricardiaanse econoom was en in genen dele van Ricardo's opvattingen
afweek.67 Hij aanvaardde de Malthusiaanse bevolkingsleer als middel tot
verweer tegen het socialisme. Hij nam deel aan de debatten tussen de
Radicalen en de aanhangers van Robert Owen.68 In de jaren onmiddellijk
na zijn geestelijke ommekeer publiceerde hij enige tijdschriftartikelen
over economie. Zij vertonen nog geen spoor van de latere veranderingen
in zijn economische denkbeelden.69 Een van de artikelen geeft enige
aanvullingen op Ricardo's theorie van de internationale handel70 die ons
hier niet nader behoeven op te houden. De hoofdzaken van de theorie
van Ricardo blijven immers intact. Een ander artikel behandelt de
'scope and method' van de economische wetenschap.71 Het poneert, dat

67. Autobiography, p. 105-6.
68. Autobiography, p. 123-5.
69. Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, London 1844.
70. Essays on Some Unsettled Questions, p.l e.V.; voor Mill's toevoegingen aan
Ricardo's theorie zie ook: J. Viner, Studies in the Theory of International Trade,
New York 1937, p.335 e.v.
71. Essays on Some Unsettled Questions, p.l23 e.v.
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economie een onderdeel van de 'social philosophy' is, maar het vertoont
nog niets van de latere invloed van het conservatisme, het positivisme en
het socialisme. Tenslotte verdedigt Mill de wet der afzetwegen, echter
met dien verstande, dat hij de mogelijkheid van 'commercial crises'
erkent. Zij doen geen afbreuk aan het beginsel, dat de vraag naar Produkten gelijk is aan het aanbod.72
De 'Principles of Political Economy' verschenen voor het eerst in 1848.
De belangrijkste veranderingen vonden plaats in de derde editie, die in
1852 verscheen. In de beide edities handhaaft Mill de eigenlijke kern
van Ricardo's produktietheorie en van diens leer van de verdeling van
het inkomen in een vrije economie. Het voornaamste verschil met de
'Principles of Political Economy' van zijn voorganger is Mills streven
de economische theorie in het geheel van de sociale wijsbegeerte te
betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is zijn nieuwe opvatting over de
invloed van de vrije concurrentie op de inkomensverdeling. In de feodale
samenleving was de concurrentie nog niet zo belangrijk. De inkomensverdeling hing af van gewoonten. Er bestond geen van staatswege gewaarborgde rechtsorde. De zwakken en onvermogenden stelden zich onder
de bescherming van de sterken, de feodale heren. Gewoonte bepaalde,
hoe de produktie werd verdeeld.73
De vrije concurrentie werd pas belangrijk na de ondergang van het feodalisme. Mill is een voorstander van economische vrijheid, omdat zij de
welvaart en de individuele zelfstandigheid van de mensen bevordert.74
Hij meent echter, dat de vrije concurrentie in een bepaalde historische
episode thuishoort. In de feodale gemeenschap zou zij voor de armen en
zwakken funest geweest zijn. Het was beter, dat de inkomensverdeling
in dat geval afhing van vaststaande gewoonten. Mill is het niet eens met
Comte's opvatting, dat in de toekomst de economische vrijheid en het
privaatbezit moeten verdwijnen. Hij is er echter wel van overtuigd, dat
het kapitalistische systeem van privaatbezit geen werkelijke vrijheid kan
brengen. Een kapitalistische economie is nadelig voor de arbeiders, omdat
zij hun individualiteit onderdrukt en hen tot loonslaaf maakt.
Mill handhaaft in de 'Principles of Political Economy' Ricardo's
economische groeitheorie. Hij wijst de arbeidswaardeleer uit theoretische
72. Essays on Some Unsettled Questions, p.47 e.V.; deze theorie van Mill aangaande
economische crises is beschreven door B. Balassa, J. S. Mill and the Law of
Markets, Quarterly Journal of Economics, LXXIII (1959), p.149 e.V., en door
R. Link, English Theories of Economie Fluctuations, New York 1959, p. 149 e.v.
73. Principles, Vol. I, p.286-7.
74. Principles, Vol. I, p.22 en Vol. II, p.246; zie ook hiervoor, noot 66 en het
commentaar in deze noot op het artikel van Lambert.
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overwegingen van de hand, 75 maar erkent de juistheid van de pachttheorie van zijn voorganger. De groei van de produktie en van de
bevolking kan het noodzakelijk maken voor een land over te gaan tot de
bebouwing van minder vruchtbare grondsoorten. De graanprijs stijgt. De
hogere graanprijs drijft de lonen omhoog. Hierdoor daalt de winstvoet,
maar stijgen de grondpachten. De daling van de winstvoet doet uiteindelijk de besparingen ophouden, zodat de economische vooruitgang
tot stilstand komt.76
De winstvoet daalt tot op het punt waarop geen verlangen naar sparen
en investeren meer bestaat.77 De stagnatie van de groei van de economische bedrijvigheid betekent, dat de vraag naar arbeid niet meer als
voorheen toeneemt. De welstand der arbeiders blijft voortaan op hetzelfde
peil. De stijging van de voedselprijs kan worden tegengegaan door
kostenbesparende, technische verbeteringen in de landbouw. Zij stellen
het tijdstip waarop de boeren slechtere grond in gebruik moeten nemen,
uit. De stijging van de pachten komt hierdoor tot een einde. De pachten
kunnen zelfs verminderen, indien de bebouwing van de slechtste grondsoorten door de technische vooruitgang ophoudt. Bij voortgezette bevolkingsaanwas moeten de boeren uiteindelijk toch slechtere grond gaan
exploiteren, zodat de pachten weer toenemen. Technische verbeteringen
vinden bovendien niet plotseling, maar geleidelijk plaats. Zij kunnen
meestal slechts een stijging van de graanprijs voorkomen in plaats van
de prijs verlagen. De landbouwtechniek schaadt de grondbezitters dus
nauwelijks.78
Het gevaar van de stagnatie van de vooruitgang van de welvaart is in
bepaalde landen permanent aanwezig. Er bestaan zogenaamde 'oude
landen', als Engeland, waar handel, nijverheid en bevolking zo groot zijn,
dat het beschikbare redelijk vruchtbare landbouwareaal bijna volledig in
gebruik is genomen. De graanprijs is betrekkelijk hoog. Zulke landen
bezitten drie mogelijkheden om de winstvoet op een voldoende hoog peil
te houden, namelijk de vooruitgang van de landbouwtechniek, import
van goedkoop voedsel en export van kapitaal voor investeringen in het
buitenland. Geëxporteerd kapitaal wordt niet in het eigen land geïnvesteerd. Het levert geen bijdrage aan de binnenlandse vraag naar arbeid en
de bevolkingsaanwas.79 Het einde van de economische vooruitgang is ook
in oude landen niet zo snel te vrezen.
75. Principles, Vol. I, p.533 e.V., 540 e.v.
76. Principles, Vol. I, p.496 e.V., en Vol. Π, p.252-3, 254, 284-7; zie ook over Ri
cardo hiervoor, p.l 12 e.V.
77. Principles, Vol. II, p.284, 287.
78. Principles, Vol. II, p.272-3, 275-8.
79. Principles, Vol. II, p.292-3, 294-5, 296-8.
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Ricardo meende, dat de kapitalisten zelfs bij een stijgende graanprijs niet
zo gauw investeringen in het buitenland doen. Zij vrezen de risico's die
zij daarbij lopen.80 De economische geschiedenis weersprak Ricardo's
opvatting. De Engelse handel en nijverheid ontwikkelden zich in de loop
van de negentiende eeuw steeds sneller. Engeland werd afhankelijk van
invoer van grondstoffen en voedsel en van buitenlandse afzetmogelijkheden voor zijn industrieprodukten. Ricardo was zich reeds van deze
ontwikkeling bewust. In tegenstelling tot Malthus wenste hij haar zelfs
te bevorderen door de afschaffing van de Graanwetten. 81 Een gevolg van
de toenemende expansiviteit van de Engelse economie was de export van
kapitaal voor buitenlandse investeringen. Zij kwam pas goed op gang na
de tijd van Ricardo. 82 De eerste econoom die de export van kapitaal als
oplossing van het probleem van een stijgende graanprijs bepleitte, was
Wakefield. Mill nam deze opvatting van hem over.83
Mill kon niet meer voorbijgaan aan het verschijnsel van de economische
crisis op de wijze waarop Ricardo dit deed. De conjuncturele depressie
werd in de loop van de negentiende eeuw een periodiek terugkerend
euvel.84 Reeds vóór 1850 hadden economische depressie de aandacht
van de economen getrokken. Er onstond een reeks van theorieën die hen
trachtten te verklaren. De bekendste waren die van Malthus, Attwood,
Joplin en Wilson.85 Mill bleef de juistheid van de wet der afzetwegen
erkennen. Hij verdedigde haar reeds in een artikel uit zijn vroegere
jaren 86 en ook in de 'Principles of Political Economy'.87 Ricardo en Say
zagen echter volgens Mill de invloed van het krediet over het hoofd.
Krediet kan economische verstoringen veroorzaken.
In een ruileconomie, dat wil zeggen in een toestand van hoog ontwikkelde
arbeidsverdeling, oefent het gebruik van geld geen verstorende invloed
op de economie uit. Geld is immers alleen maar ruilmiddel.88 Met krediet
is het anders gesteld. Krediet veroorzaakt prijzenspeculatie in het geval
van de verwachting van hoge winsten. De prijzen van bepaalde produkten
kunnen vanwege de een of andere oorzaak, bijvoorbeeld een 'opening

80. Zie hiervoor, p.124.
81. Zie hiervoor, p.117, 121-2.
82. S. Clough en С Cole, Economie History of Europe, Boston 1952, p.498, 657-8.
83. D. Winch, Classical Political Economy and Colonies, London 1965, p.138-40;
ook: Principles, Vol. II, p.296-8.
84. Clough en Cole, o.e., p.502 e.v.
85. Link, English Theories of Economic Fluctuations.
86. Essays on Some Unsettled Questions, p.47 e.v.
87. Essays on Some Unsettled Questions, p.54 e.v.; ook: Principles, Vol. П, p.92.
88. Principles, Vol. II, p.8-10.
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up of new markets', snel stijgen. De 'dealers' kunnen als gevolg hiervan
overgaan tot de aankoop van voorraden van de desbetreffende produkten,
teneinde hen later met hoge winsten van de hand te doen. Zij zijn hiertoe
in staat door het opnemen van krediet. Als gevolg van de aankopen
stijgen de prijzen nog sneller. De winstverwachtingen nemen toe, zodat
de vorming van voorraden groter wordt. Er ontstaat een speculatie
koorts, die de prijzen steeds verder opdrijft. Op een gegeven moment
raken de prijzen over hun hoogtepunt heen. Een deel van de speculanten
gaat zich van zijn voorraden ontdoen. Door hun verkopen dalen de
prijzen echter verder. Er ontstaat paniek onder de speculanten. Zij trach
ten hun goederen zo snel mogelijk kwijt te raken, tenemde ieder voor
zich te redden wat er te redden valt. De prijzen dalen hierdoor steeds
sneller en er worden zware verliezen geleden.89
De speculanten konden hun aankopen doen, doordat zij krediet opnamen.
Door de verliezen die zij lijden, zijn zij niet meer in staat hun schulden
in te lossen. De crediteuren raken eveneens in paniek en gaan hun krediet
verlening inperken. Er kan door deze gang van zaken een algemene
crisissfeer ontstaan. Mill spreekt van een 'contraction of credit' en van
gebrek aan 'commercial confidence'. Als voorbeelden van zulk een crisis
situatie noemt hij '. . .the celebrated speculative year 1825, and many
other periods during the present century. . Λ 9 0 De mogelijkheid van een
paniekachtige inkrimping van de kredietverlening verandert niets aan de
geldigheid van de wet der afzetwegen. Aanbod van produkten betekent
altijd vraag naar produkten, zodat algemene overproduktie niet bestaat.
Gebrek aan 'commercial confidence' is een monetaire aangelegenheid.
Het is een gevolg van een te omvangrijke opneming van krediet die door
speculatiekoorts is veroorzaakt. 91
Mills economische liberalisme maakt deel uit van zijn verlangen naar
individuele vrijheid in het algemeen. Verregaande vrijheid is volgens Mill
niet altijd even wenselijk. Er kunnen omstandigheden zijn waarin een
grote mate van overheidsingrijpen noodzakelijk is. In de 'Principles of
Political Economy' kent Mill twee soorten overheidstaken. Er zijn taken
die onder alle omstandigheden onvermijdelijk zijn. Andere taken zijn
92
facultatief. Zij kunnen in bepaalde omstandigheden juist en nodig zijn,
93
maar moeten tot het uiterste worden beperkt.

89.
90.
91.
92.
93.

Principles, Vol. II, p.53-4.
Principles, Vol. Π, p.55-6.
Essays on Some Unsettled Questions, p.73-4; ook: Principles, Vol. Π, ρ.92.
Principles, Vol. II, ρ.338-9, 344.
Principles, Vol. II, p.506 e.v.
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In zijn 'On Liberty' verkondigt Mill dezelfde opvatting.94 De mens moet
in staat worden gesteld tot ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Om die
reden is zo groot mogelijke individuele vrijheid gewenst. Het individu
dient op zijn minst vrijelijk te kunnen beslissen over aangelegenheden
die alleen hemzelf aangaan. De gemeenschap moet zich ook onthouden
van elke onnodige inmenging in de betrekkingen tussen de mensen. Ingrijpen is echter geboden, wanneer de leden van de samenleving zonder
bemoeienis van de overheid niet in staat zijn eikaars belangen in voldoende mate te respecteren.95 De gevolgtrekking uit Mills gedachtengang
is, dat de bemoeienis van de gemeenschap met het doen en laten van haar
leden in bepaalde gevallen ver kan gaan.
De voornaamste gevaren die voortvloeien uit een te grote mate van
vrijheid, zijn de 'tyranny of the majority' en de onderdrukking van de
zwakken door de sterken. De mens moet in staat zijn de weelde van
vrijheid te dragen. Democratie is onjuist, wanneer de mensen nog niet de
nodige zelfdiscipline op kunnen brengen. In 'the early stages of society'
is om die reden een monarchale regeringsvorm te verkiezen boven
democratie.96 Inperking van de democratie is nodig, indien de mensen
de neiging bezitten hun evennaasten te exploiteren of te onderdrukken
en indien men zich niet vrijwillig wil onderwerpen aan de noodzakelijke
leiding.97 De facultatieve taken die een regering moet volbrengen, zijn
vaak zeer uitgebreid.
Onder invloed van het conservatisme en het positivisme meent Mill,
dat de vooruitgang van de vrijheid een historisch bepaald proces is. Dit
geldt ook voor economische vrijheid. Mill behandelt politieke en economische vrijheid vanuit een en hetzelfde sociaal-filosofische standpunt.
Onder het feodale regiem bestond geen vrijheid. Zij zou in deze omstandigheden echter ook niet juist geweest zijn. Vrije concurrentie zou
hetzelfde betekenen als onderdrukking van de zwakken door de sterken.
De feodale heren oefenden een grote, maar patriarchale macht over hun
onderhorigen uit. De gewoonte omschreef die macht en beperkte hem
tevens. Bovendien waren de volksmassa's niet capabel om vrij te zijn.
Vrijheid bezit niet de negatieve betekenis van afwezigheid van bevoogding
en onderdrukking. Zij is een positief ideaal, namelijk de zelfverwezenlijking van iedere mens in zijn streven naar hogere levensdoeleinden.

94. R. Lichtman, The Surface and Substance of Mill's Defence of Freedom,
Social Research, XXX (1963), p.492-3, denkt, dat Mill in On Liberty de noodzaak
van staatsingrijpen minder zwaar benadrukt dan in de Principles.
95. On Liberty, p.6, 44, 47-9, 64-5.
96. Mill, Considerations on Representative Government, p.31-2.
97. Considerations on Representative Government, p.33.
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Opheffing van bevoogding en onderdrukking is alleen niet voldoende.
De mens moet geestelijk tot vrijheid zijn uitgerust.98
Mill is bevreesd voor een burgerlijke beschaving. De burgerlijke idealen
lijden aan eenzijdigheid. Mills angst was ontstaan door zijn contacten met
de conservatieven. Een van de voornaamste nadelen van een burgerlijke
beschaving is een te zware nadruk op het streven naar persoonlijk
economisch gewin en materiële welvaart. Het verlangen naar economische welstand kan een te grote plaats in het leven van de mensen
innemen. Materiële vooruitgang mag echter nooit het streven naar hogere
menselijke doelstellingen in de weg staan. Welstand is niet het belangrijkste in het leven.
Onder de economen bestaat een ware vrees voor een stationaire economische toestand die ontstaat door een stijgende graanprijs vanwege het
gebrek aan vruchtbare grond." De economen, Ricardo en zijn navolgers,
overschatten de betekenis van economische lotsverbetering. Hun denken
vertoont een te sterke burgerlijke inslag. Mill heeft voor de kapitalistische
economie, waarin een onbeheerste lust tot het maken van winst en een
tomeloze concurrentie bestaan, weinig goede woorden over: 'I confess
that I am not charmed with the ideal of life held out by those who think
that the normal state of human beings is that of struggling to get on; that
the trampling, crushing, elbowing and treading on each other's heals,
which form the existing type of life, are the most desirable lot of human
life.. .'; over de Verenigde Staten van Amerika: '. . .the life of the whole
of one sex is devoted to dollar-hunting, and of the other to breeding
dollar-hunters'.100
Een bepaalde mate van materiële welstand is nodig voor de ontwikkeling
van hogere menselijke gelukservaringen. Armen bedrijven geen dichtkunst. Groei van de produktie betekent bevolkingsaanwas. De vergroting
van de bevolking is juist, maar zij mag niet te ver gaan. De mens moet
immers rust vinden, hetgeen alleen mogelijk is in de vrije natuur. Steden
en landbouw mogen de natuur niet vernietigen.101 Een stationaire
economische situatie is niet zo te vrezen als de meeste economen denken.

98. Cowling, Mill and Liberalism, p.43 e.V., en Lichtman, The Surface and Substance of Mill's Defence of Freedom, p.476 e.V., erkennen deze betekenis van vrijheid bij Mill; zij verwaarlozen echter het feit, dat ook de positivist Comte Mill
tot deze opvatting over 'vrijheid' inspireerde.
99. Principles, Vol. II, p.306-7.
100. Principles, Vol. II, p.308-9.
101. Principles, Vol. II, p.311.
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Het geluk van de mens is niet alleen van materieel genot afhankelijTc. Een
stationaire economie is, mits zij' een redelijk welvaartspeil waarborgt, zelfs
een voorwaarde tot vooruitgang op geestelijk vlak. Zij betekent een
102
beperking van het eenzijdige welvaartsstreven.
Een van de minder gunstige gevolgen van een expansieve kapitalistische
economie is een groeiende ongelijkheid in inkomen en bezit. Vele onder
nemende personen slagen en worden rijk, maar anderen mislukken en
verpauperen. In een welvarende stationaire toestand verdwijnen extreme
inkomensverschillen. De arbeidende klassen zijn er goed voorzien van
wat zij voor een redelijk bestaan behoeven. Zulk een situatie is gunstig
voor de vooruitgang van de geestelijke beschaving. 103 Mill is een tegen
stander van hoge erfenissen en van het bestaan van een klasse van grond
bezitters die veel pacht innen, maar zelf niet op hun grond werken. De
staat moet ervoor zorgen, dat buitensporige erfenissen niet meer voor
komen. Zij moeten aan de gemeenschap vervallen.104 De boeren dienen
zelf eigenaar te zijn van de grond die zij bewerken. 105
Mill nam inzake het erfrecht en het grondbezit een uitgesproken radicaal
standpunt in. Een van de voornaamste oorzaken van het op gang komen
van een discussie over het grondbezit in de jaren van het verschijnen
van Mills 'Prmciples of Political Economy' was de Ierse hongersnood
van 1845 en 1846. 10β In de periode onmiddellijk na 1870 maakte Mill
deel uit van de zogenaamde 'Land Tenure Association'. Hij schreef voor
die vereniging enkele artikelen en hield een paar redevoeringen. 107 Mill
schrok er niet voor terug de positie van de Engelse grootgrondbezittende
aristocratie fundamenteel aan te tasten. Zulk een maatregel had bijna
niemand van de Ricardiaanse economen willen of durven voorstellen,
Ricardo zelf ook niet. Alleen Stuart Mills vader, James Mill, bezat
dezelfde opvatting als zijn zoon. Hij stelde voor de grondpacht weg te
belasten. 108
Evenals de positivisten en de socialisten was Mill overtuigd van de funeste
gevolgen van een burgerlijke economie voor het levensgeluk van de ar
beidende klassen. Hij zag zich voor de opgave gesteld het economische
liberalisme te verdedigen tegen de aanvallen die het ondervond. Hij deed
102. Principles, Vol. II, p.311-2.
103. Principles, Vol. II, p.310.
104. Principles, Vol. I, p.258 e.V.
105. Principles, Vol. I, p.268-70; ook: Principles, Book II, Chap. VI, 'Of PeasantPapers, V (1953), p.33 e.v.
106. R. Black, The Classical Economists and the Irish Question, Oxford Economic
Papers, V (1953), 33 e.v.
107. Mill, Dissertations and Discussions, Vol. IV, p.239 e.v.
108. M. Blaug, Ricardian Economics, New Haven 1958, p. 168.
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dit op een andere manier dan de Fransman Bastiat, die van geen enkele
concessie aan de socialistische kritiek wilde weten. Mill erkent, dat het
kapitalisme verderfelijk is. Het onthoudt de verpauperde massa's de
mogelijkheden tot economische welvaart, maar vooral tot hogere geestelijke beschaving. De lagere klassen zijn er in een burgerlijke economie
even erg aan toe als onder een feodaal regime.
De vrije concurrentie is de belangrijkste stimulans tot economische vooruitgang. Een inkomensverdeling die van de concurrentie afhankelijk is,
beloont de mens naar prestatie. Zij zet hem aan tot volledige inzet van
zijn capaciteiten. Mill stelt zich de vraag, of vrijheid van concurrentie
altijd moet leiden tot vermogens- en inkomensverhoudingen, zoals zij in
Engeland en in andere moderne landen bestaan. Hij geeft een ontkennend
antwoord. Er bestaan 'wetten' volgens welke zich de produktie en de
distributie van het inkomen voltrekken. De wetten van de produktie zijn
als het ware 'physical laws'. Zij zijn niet door de mens te veranderen.
Economische vooruitgang vereist altijd besparingen en kapitaalsvorming.
Met de wetten van de verdeling van de produktie is het anders gesteld.
Zij zijn door de mensen zelf te wijzigen.109 Een voorbeeld is het verschil
tussen de inkomensverdeling in het feodalisme en in een vrije economie.
In het feodalisme hing zij af van gewoonten, maar in een vrije economie
van de concurrentie.
De inkomensverdeling in een vrije economie hangt nauw samen met de
ondernemingsorganisatie. Mill constateert in zijn tijd een bijna absolute
scheiding tussen arbeid en kapitaalbezit. Het kapitaal is bijna in zijn
geheel gemonopoliseerd eigendom. Het gevolg is het ontstaan van een
bezitsloos proletariaat. De arbeider is nauwelijks in het welslagen van de
onderneming geïnteresseerd. Hij bevindt zich in een toestand van afhankelijkheid van de kapitalist. In de loononderhandelingen is hij de zwakke
partij. Vrijheid en de mogelijkheid zijn persoon te ontwikkelen zijn hem
vreemd. Hij bezit geen individueel verantwoordelijkheidsbesef. Een van
de gevolgen is, dat hij zijn gezinsgrootte niet voldoende beperkt.110 Mill
spreekt zelfs, in typisch socialistische bewoordingen, van de uitbuiting van
de arbeider door het gemonopoliseerd kapitaal. 111
Mill wil onderzoeken, of er geen betere vorm van economische organisatie met een andere wijze van bezits- en inkomensverdeling mogelijk is.
Hij wijdt uitvoerige aandacht aan de denkbeelden van de socialisten als
Owen, Blanc, de St.-Simonisten en Fourier. Hij vergelijkt de economische
organisatie die zij voorstaan, met de onderaemingsvorm die in zijn tijd
109. Principles, Vol. I, p.239-41.
110. Principles, Vol. I, p.248-50; Vol. II, p.321.
111. Principles, 1852, Vol. II, p.350.
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bestaat. Een collectivistische, vanuit een centraal punt bestuurde economie stuit op ernstige bezwaren. In een staatseconomie, zoals sommige
socialisten die wensen, bestaat een volstrekt gelijke inkomensverdeling.
De arbeidstaken worden er niet door de vrije concurrentie, maar door de
leiders verdeeld. De gemeenschap is eigenaresse der produktiemiddelen.
De vorming van kleine, onafhankelijke socialistische gemeenschappen is
beter uitvoerbaar.112 Mill voert verschillende argumenten aan tegen een
volstrekt communistische staatseconomie. De loskoppeling van de beloning van de omvang en de aard van de geleverde prestaties verslapt de lust
tot inzet van alle capaciteiten. Een communistisch systeem maakt de arbeiders evenals het kapitalisme afhankelijk en onderdrukt hun vrijheid en
individuele geestelijke zelfstandigheid.113
Mill acht evenwel een collectivistisch, egalitair systeem ondanks al zijn
nadelen beter dan de economische organisatie van zijn eigen tijd. Het kapitalisme onderdrukt de arbeider in veel ergere mate. Uit deze opvatting
blijkt Mill's diepe pessimisme inzake de levenssituatie van de lagere
klassen die is ontstaan door de ontwikkeling van de Westeuropese industrie in de negentiende eeuw. Een egalitaire gemeenschap schakelt de
prikkels van eigenbelang en vrije concurrentie uit, maar doet een beroep
op gevoelens van broederschap en idealisme. De mensen zijn tot veel
meer gemeenschapszin en idealisme in staat dan men geneigd is te denken.
Een communistisch systeem compenseert dus in bepaalde mate de nadelen
van de afwezigheid van vrijheid en concurrentie.114
De St.-Simonistcn zijn voorstanders van een staatseconomie, maar zij
wensen beloning naar prestatie. Hun systeem is beter dan dat van een volstrekte gelijkheid in inkomen.115 Mill acht een vrije economie met privaatbezit en vrije concurrentie de beste oplossing.116 Er moet echter ook werkelijk vrijheid bestaan. De mensen moeten gelijke kansen tot stijging op
de maatschappelijke ladder bezitten. Gemonopoliseerd bezit van kapitaal
en grond staat deze vrijheid in de weg. Een werkelijk vrije economie heeft
in Europa nog nergens een redelijke kans gehad.117 Het bestaande stelsel
van privaatbezit behoeft correctie. Concentratie van eigendom in weinig
handen dient niet meer mogelijk te zijn. De staat moet ervoor zorgen, dat
grote erfenissen en grondbezit van personen die zelf niet op hun grond

112. Principles, Vol. I, p.244.
113. Principles, Vol. I, p.247-8, 250-1.
114. Principles, Vol. I, p.248-9; hierop wordt vooral in 1852 de nadruk gelegd:
Principles 1852, Vol. I, p.250-1, 254-5.
115. Principles, Vol. I, 250-1.
116. Principles, Vol. I, p.252.
117. Principles, Vol. I, p.250, 252-3.
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werken, verdwijnen.118 De grote ongelijkheid in macht en bezit tussen de
economisch sterken en zwakken moet verdwijnen.
In 1848 doet Mill een nog radicalere oplossing aan de hand. Er kunnen
op basis van vrijwilligheid produktiecoöperaties worden gevormd. De
arbeiders brengen zelf het benodigde kapitaal in. Zij ontvangen beloning
naar rato van arbeidsprestatie en hun aandeel in het kapitaalbezit. De
prijsvorming blijft volledig vrij. De produktiecoöperatie concurreert normaal met andere ondernemingen. Zij bevordert de zelfstandigheid der
arbeiders zonder de prikkel van het individuele eigenbelang weg te nemen.
De arbeider is immers geïnteresseerd in het welslagen van de onderneming. Hij is geen loonslaaf meer. Mill meent, dat de produktiecoöperatie
de toekomstige weg is om de arbeider uit zijn indolentie en onzelfstandigheid te verheffen.119
In 1852 raakt Mill er vast van overtuigd, dat vrijwillige produktie-coöperaties de ideale oplossing zijn. De experimenten die in 1848 in Frankrijk
met zulke coöperaties gedaan zijn, bewijzen het. Mill verklaart uitdrukkelijk, dat hij door de successen van de Franse experimenten nader is gekomen tot de socialistische denkbeelden. Zijn aanvankelijke aarzeling ten
aanzien van de mogelijkheden tot verwezenlijking van de nieuwe ondernemingsvonn is verdwenen.120 De arbeiders zullen in de toekomst niet
meer genadeloos hoeven te concurreren om werk. Zij staan niet meer als
de zwakke partij tegenover de macht der kapitaalbezitters, die in de loononderhandelingen bijna altijd aan het langste eind trekken. Zij worden
zelf ondernemers.121
Het kapitalisme is een overgangsstadium. In het feodale tijdperk stonden
de lagere klassen onder de paternalistische bevoogding van de feodale
heren en van de Kerk. Hun toestand van afhankelijkheid was, gezien de
toenmalige onveiligheid en het gemis van een hechte rechtsorde, nog zo
slecht niet. Het is echter niet meer mogelijk en ook niet juist om naar de
feodale situatie terug te keren, zoals de conservatieven willen.122 De arbeidende klassen hebben immers door de historische ontwikkeling sinds
de Middeleeuwen de geest van zelfstandigheid leren kennen. Zij zullen er
geen afstand meer van doen. Zij moeten zelfs tot grotere zelfbewustheid
en onafhankelijkheid gestimuleerd worden. Onderwijs kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.123 Produktiecoöperaties op vrijwillige
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Principles, Vol. I, p.253, 255 e.v.
Principles, Vol. Il, p.324-5, 329-31, 331-3.
Principles 1852, Vol. I, p.258-61, en Vol. II, p.339-40, 341 e.v.
Principles, Vol. I, p.323-4; ook: Principles 1852, Vol. II, p.349-50.
Principles, Vol. I, p. 314-8.
Principles, Vol. II, p.317-20.
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grondslag, politieke democratie en vrijheid zijn de idealen van de toe
komst. Elke mens zal de gelegenheid tot individuele zelfontplooiing
krijgen.
MUI wil door middel van de voorafgaande redenering het liberalisme
ervan weerhouden eenzijdig en burgerlijk van inhoud te worden. Hij
erkende, dat de economische organisatie van zijn tijd funest voor de ar
beiders was. De Franse liberale economen waren niet zo soepel en toe
geeflijk. Zij deden geen concessies aan de standpunten van de socialisten.
В astiai ontkende, dat een vrije kapitalistische orde enige feil bezit. De
Franse socialistische auteurs geloofden van hun kant even vast in de
gunstige resultaten van de radicale veranderingen die zij propageerden. 124
Mill sympathiseerde in tegenstelling tot de andere Ricardiaanse economen
met de opkomende arbeidsbeweging.125 Hij bleef evenals Ricardo en
Malthus van opvatting, dat het aanbod van arbeid afhangt van de bevol
kingsaanwas. Het arbeidsloon bepaalt samen met het welvaartspeil dat de
arbeiders gewoon zijn, de bevolkingsgroei.126 De Ricardisten meenden,
dat het voor de arbeiders onmogelijk is door middel van vakbonden in
de loononderhandelingen meer loon af te dwingen dan zij zonder vak
bonden zouden kunnen. De kapitalist bezit een bepaald kapitaal waarmee
hij een onderneming begint. De vraag naar arbeid hangt af van de voor
raad kapitaal. De vakbondspolitiek gaat ervan uit, dat het mogelijk is de
kapitalist een deel van zijn consumptieve inkomen te ontnemen. De Ricar
diaanse economen ontkenden deze mogelijkheid. De kapitalist consu
meert door middel van zijn winstinkomen. Hij verwerft de winst pas, nadat
de produktie volvoerd is, dus nadat hij de arbeiders in dienst heeft ge
nomen. 1 2 7
Mill was aanvankelijk dezelfde opvatting toegedaan, maar wijzigde in
1869 zijn standpunt. De kapitalist bezit aan het begin van het produktieproces een hoeveelheid kapitaal. Hij moet hiermee arbeiders in dienst
nemen, maar ook zichzelf en zijn gezin tot op het moment van de verkoop
van zijn produkten onderhouden. Het is dus in beginsel mogelijk door
onderhandelingen de consumptieve bestedingen van de kapitalist ten
gunste van de loonarbeiders te beperken. Er bestaat een marge waarover
kan worden gepraat. Wie wint, hangt af van het uithoudingsvermogen der
partijen. Vakbondsorganisaties versterken de positie der arbeiders. 128

124.
125.
126.
127.
128.
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Zie hierna, Hoofdstuk VIII.
Mill, Thornton on Labour and its Claims (Dissertations, Vol. Г ), p.47.
Thornton on Labour and its Claims, p.46-7.
Thornton on Labour and its Claims, p.44-5.
Thornton on Labour and its Claims, p.45-6, 47-8.

Stuart Mill koesterde vele twijfels ten aanzien van de mogelijkheden tot
ware democratie en vrijheid. Hij nam in de Engelse samenleving vele
feilen waar. De maatschappij had eeuwenlang geleden onder bevoogding
en onderdrukking, aangezien zij werd beheerst door de aristocratie en de
Kerk. Met dit tijdperk is afgerekend, maar er zijn andere moeilijkheden
voor in de plaats gekomen. Er is een burgerlijke beschaving ontstaan, die
individuele oorspronkelijkheid excentriek acht. Het industriële kapitalisme heeft het probleem van het arbeidsproletariaat geschapen. De arbeiders zijn niet tot persoonlijkheidsontplooiing in staat.
Toch bewaarde Mill het liberale vertrouwen in de toekomst. Het is mogelijk de eenzijdigheid van de burgerlijke beschaving te ondervangen.
Het Benthamisme is hier niet geschikt voor, hoewel het vele verdiensten
heeft. Het behoeft aanvulling en correctie, welke het kan vinden in het
romantische conservatisme van de Coleridgerianen. Mill noemt om die
reden Samuel Coleridge een van de 'seminal minds' van zijn tijd.129 De
verheffing van de arbeidersmassa kan geschieden door de vrijwillige vorming van produktiecoöperaties, door onderwijs en door algemeen kiesrecht. Toch waarschuwt Mill tegen een te gemakkelijk optimisme. De
voordelen van democratie en vrijheid zijn groot, maar de gevaren ervan
zijn het eveneens.

129. Mill, Coleridge( Dissertations and Discussions, Vol. I), p.393 e.v.
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HOOFDSTUK VIH
FRÉDÉRIC BASTIAT

§1. Levensloop en geschriften van Bastiat.
De wetenschappelijke werkzaamheden van Bastiat droegen een journalistiek stempel.1 Hij legde er zich pas in de laatste jaren van zijn leven op
toe een volledige economische theorie te ontwerpen. Voorheen streed hij
door middel van pamfletten en tijdschrift- en krantenartikelen tegen het
Franse handelsprotectionisme en tegen het socialisme en het communisme. Bastiat staat bekend als een optimist.2 Zijn vertrouwen in vooruitgang
en rechtvaardigheid in een systeem van vrijheid was even groot als dat van
Say. Hij handhaafde hiermee een typisch Franse liberale traditie. Als
journalist verdedigde hij de economische vrijheid met een enthousiasme
dat de andere Klassieke economische auteurs niet evenaardden.
Bastiat was een burgerlijke liberaal. Het was nodig het liberalisme te
verdedigen, omdat het verlangen naar een radicale, anti-burgerlijke omwenteling een van de oorzaken van de nieuwe revolutie van 1848 was.
Sinds de revolutie van 1830 was in Frankrijk de burgerij aan de macht. Zij
had reeds voor 1799 haar positie gevestigd, maar was ten tijde van Napoleon en de Bourbonse Restauratie in de oppositie gedrongen. Eenmaal
aan de macht gekomen wekten de burgerklassen zelf verzet op. Zij
moesten zich verdedigen tegen de lagere klassen en hun leiders. Ook in
Frankrijk was sedert 1815 het industriële kapitalisme in opkomst. Het
verhevigde de tweespalt tussen het liberalisme en het socialisme. Het
conflict was een herleving van de tegenstelling die in de jaren van de
Franse Revolutie bestond tussen de gematigd-burgerlijke en de radicaalegalitaristische revolutionairen.
De republikeinen die de revolutie van 1848 teweegbrachten, waren radicalen van merendeels burgerlijke afkomst. Zij streefden naar algemeen
kiesrecht en velen onder hen koesterden utopisch-socialistische idealen.
De gebeurtenissen van februari 1848, die koning Louis-Philippe van zijn
troon verdreven en de revolutie inluidden, maakten de baan vrij voor so1. J. Schumpeter, History of Economie Analysis, London 1963, p.500.
2. M. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, Paris
1963,, p.225-6; C. Brunei, Bastiat et la Réaction contre le Pessimisme Économique,
Paris 1901; Gide en Rist, Histoire des Dortrines Économiques, Paris 1926, p.378-9;
A. Schatz, L'Individualisme Économique et Social, Paris 1907, p. 259 e.V.; J. Schumpeter, History of Economie Analysis, p.500.
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cialistische experimenten. De meeste bekendheid genieten de pogingen om
naar de ideeën van Louis Blanc 'ateliers nationaux' op te richten. Blanc
was in 1848 minister in de revolutionaire Voorlopige Regering.3 De wens
tot ondergraving van de kapitalistische economische organisatie verkoelde
het revolutionaire enthousiasme dat bij de burgerklassen leefde. De weerstand tegen het socialisme nam nog toe vanwege het Parijse juni-oproer
van 1848.
De verscherping en de onverzoenlijkheid van de maatschappelijke tegenstellingen hadden ook invloed op de economische en politieke opvattingen
in Frankrijk. Het burgerlijke liberalisme was vanwege de socialistische
kritiek gedwongen zijn standpunten te herzien. De socialisten richtten hun
aanvallen vooral op Onverdiende' inkomens. De mensen kunnen geen
aanspraak maken op een inkomen, omdat zij in het bezit zijn van kapitaal
en grond. Zij hebben alleen het recht op beloning op grond van persoonlijke produktieve inspanning. De liberale verdediging zag zich genoodzaakt de interest op kapitaal en de bodempacht te rechtvaardigen. Degene
die deze taak op zich nam, was Bastiat. Hij trachtte te bewijzen, dat interest en bodempacht de beloning vormen voor produktieve offers en
niet voor bezit. Bovendien verdedigde hij de vrije concurrentie en het
menselijke eigenbelang als de fundamenten van een juiste economische
organisatie. De socialisten kenmerkten de concurrentie als een genadeloze
strijd van allen tegen allen en als middel tot onderdrukking van de
zwakken door de sterken.
Het economische liberalisme werd in 1848 in Frankrijk voor het eerst een
werkelijk behoudende factor in de maatschappelijke verhoudingen. Het
had tot 1830 een vooruitstrevend, zelfs revolutionair karakter weten te
bewaren, maar het werd in 1848 in de verdediging gedrongen. Het wist in
tegenstelling tot dat van Stuart Mill geen wezenlijk vooruitstrevend aanzien te bewaren. Toch handhaafde Bastiat het optimisme van Say. Vrijheid
betekende voor hem vooruitgang en rechtvaardigheid. Een vrije economie
kent geen belangentegenstellingen. Bastiat weet de in zijn dagen bestaande
armoede en ellende aan de onvrijheid die het gevolg was van handelsprotectie en van socialistische experimenten. Hij wees alle sociaUstische
verlangens van de hand. Frankrijk kende in tegenstelling tot Engeland
geen compromis. Dit was zeker niet het geval bij een journalist en pamflettist als Bastiat.
Bastiat werd in 1801 in Bayonne geboren.4 Hij was het grootste deel van
3. C. Pouthas, The Revolutions of 1848 (New Cambridge Modem History, Vol. X),
p.389-90.
4. Voor de levensloop van Bastiat zie: A. Kruse, Bastiat, Frédéric, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 1 Bd., Stuttgart 1956, S.644-5.
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zijn leven zakenman en hereboer. In 1848 werd hij afgevaardigde in de
Assemblée Constituante. Zijn journalistieke en wetenschappelijke werkzaamheden waren omvangrijk, maar strekten zich slechts over enkele
jaren uit. Zijn artikelen, pamfletten en boeken stammen uit de jaren
1844-1850. Zij leverden een belangrijke bijdrage aan de verbreiding van
de liberale denkbeelden. Bastiat was in 1846 een van de oprichters van
de 'Association pour la Liberté des Echanges'. De 'Association' was gesticht naar het voorbeeld van de 'Anti-Corn Law League' van Richard
Cobden en John Bright in Engeland. Sinds februari 1848 keerde Bastiat
zich tegen het socialisme en hield zich tot aan zijn dood in 1850 bezig
met de bestrijding ervan. De titel van zijn hoofdwerk, 'Harmonies Economiques', dat hij door zijn dood niet meer af kon maken, was een antwoord
op die van Proudhons boek 'Contradictions Economiques'.
Bastiat publiceerde vele brochures en artikelen in kranten en tijdschriften,
die aanvankelijk tegen het Franse handelsprotectionisme, maar sinds
1848 tegen het socialisme gericht waren.5 Een keuze van enkele exemplaren is voldoende. Een vrijhandelsgeschrift uit 1846, 'De l'Influence des
Tarifs Français et Anglais sur l'Avenir des Deux Peuples', toont, dat
Bastiat door het Engelse vrijhandelsstreven werd geïnspireerd.6 In 1849
schreef hij een pamflet, 'Protectionisme et Communisme', waarin hij uiteenzette, waarom zowel de handelsprotectie als het socialisme schadelijk
zijn.7 In 1848 en 1849 publiceerde hij een reeks van artikelen en pamfletten waarin hij de socialistische leerstellingen stuk voor stuk aanviel.8 Al
de thema's die deze geschriften behandelen, keren in de 'Harmonies Economiques' terug.
De propagandistische bedoeling van Bastiats publikaties blijkt uit een
van zijn brochures, 'Capital et Rente', dat in 1849 verscheen. Het moet
bewijzen, dat de interest op geleend kapitaal de beloning vormt voor een
produktief offer van de kapitaalbezitter, het sparen. Een verbod op het
nemen van interest als een vorm van uitbuiting is onrechtvaardig en
schadelijk. Het ontneemt de kapitaalbezitter de vruchten van zijn persoonlijke offers. Bovendien doet het de besparingen ophouden, waardoor
de groei van de produktie afneemt. Het geschrift had een zeker effect,
doordat het de goedkeuring van sommige arbeiders weg kon dragen.
5. Alle geschriften van Bastiat zijn verzameld in: Oeuvres Complètes de Bastiat,
T.l-7, Paris 1862-4.
6. De l'Influence des Tarifs Français et Anglais sur l'Avenir des Deux Peuples,
eerst verschenen in: Journal des Économistes van 1846, later in Oeuvres, T.l.
7. Protectionisme et Communisme, eerst verschenen in 1849, later in: Oeuvres, T.4.
8. Capital et Rente (Oeuvres, T.5); L'État (Oeuvres, T.4); Justice et Fraternité
(Oeuvres, T.4); Propriété et Loi (Oeuvres, T.4); Propriété et Spoliation (Oeuvres,
T.4).

190

Proudhon zag er een reden in de argumenten van Bastiat te weerleggen.
Hij antwoordde hem in het tijdschrift 'Voix du Peuple'. Er ontspon zich
tussen de beide auteurs een lange discussie door middel van artikelen over
en weer. Later verscheen een gebundelde uitgave van deze artikelen onder
de titel 'Gratuité du Crédit'.«

§2. Bastiats economisch

optimisme.

Alle argumenten die Bastiat gebruikte, hadden tot doel het economische
liberalisme te verdedigen tegen het handelsprotectionisme en het socialisme. Bastiat protesteerde tegen de elementen in het liberale economische
denken van Adam Smith en diens navolgers die stof tot socialistische
kritiek boden. Zijn voorgangers onder de liberale economen hadden interest- en pachttheorieën die de socialisten aanleiding gaven deze inkomens als vormen van uitbuiting te beschouwen. De sociahstische
auteurs dachten, dat de interest en de pacht aan de kapitaal- en grondbezitters toevallen vanwege hun eigendomsrecht en niet vanwege persoonlijke produktieve offers. Deze opvatting was een van de voornaamste
redenen van hun pleidooi voor een maatschappelijke omwenteling. Bastiat
wees tevens de minder optimistische aspecten van de denkbeelden van
Malthus en Ricardo van de hand10, omdat zij voor de verdediging van het
liberalisme een ernstige belemmering vormden.
De Franse liberale economen verweerden zich op twee manieren tegen
het socialisme. Bastiat was van opvatting, dat een vrije economie niets dan
goeds brengt. Zijn tijdgenoot, de econoom Charles Dunoyer (1786-1863),
dacht, dat armoede en ellende, die ook in een vrije orde bestaan, onvermijdelijk zijn. Een socialistische samenleving kan hier niets aan veranderen en verergert de toestand zelfs. Dunoyer legde de nadruk op de
noodzaak de vrijheid met behulp van de staatsmacht tegen aanvallen te
beschermen. De arbeidende klassen zien immers nooit in, dat hun armoede niet te verhelpen is. Zij bezitten de neiging de bestaande orde met
geweld omver te werpen.
Dunoyer was van opvatting, dat ook overheidsdienaren een positieve bijdrage aan de economische bedrijvigheid leveren. De overheid beveiligt

9. Deze discussie is te vinden in: Oeuvres, T.4.
10. Brunei, Bastiat et la Réaction contre le Pessimisme Économique, p.7, 12, 16.
Overigens was het niet zozeer het economische 'pessimisme' waartegen Bastiat
streed - voorzover dit pessimisme aanwezig was - maar wel de pessimistische conclusies van de socialisten uit de liberale leer: zie: Schatz, L'Individualisme Économique et Social, p.259-60.
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eigendom en persoon tegen het gevaar van beroving en van opstanden
van de lagere klassen. Zonder deze beveiliging zou de produktie verminderen en de bestaande welvaart verdwijnen.11 De handhaving van orde
en veiligheid zijn noodzakelijk. Er bestaat namelijk een permanent gevaar
van overbevolking. Hierdoor leven de lagere klassen voortdurend op een
laag welstandsniveau en lijden armoede. Het is niet mogelijk hier iets
aan te veranderen. Dunoyer was een tegenstander van de opkomende arbeidersbeweging. Hij dacht, dat maatschappelijke ongelijkheid tussen de
mensen juist is, omdat er anders geen gegadigden voor de nederige soorten
arbeid te vinden zijn.12
Dunoyer was in zijn vroegere jaren een vooruitstrevende liberaal geweest.
Hij ontwikkelde zich na 1840 uit vrees voor het socialisme tot een behoudende denker. Hij bepleitte handhaving van orde en gezag ter bescherming van de bestaande toestand. Hij verdedigde echter niet als de
negentiende-eeuwse conservatieven een aristocratische, maar een burgerlijke orde. Dunoyers overgang van zijn vroegere, optimistische denkbeelden naar zijn latere, meer pessimistische standpunt vond plaats in
1845. 13 De agitatie van de socialisten werd na 1840 steeds sterker. De
gebeurtenissen van 1840 maakten zo diepe indruk op hem, dat hij een
hernieuwd herstel van de Bourbons bepleitte.14 Bastiat bleef in tegenstelling tot Dunoyer het optimisme van Say bewaren. Hij maakte in 1848
deel uit van de Assemblée Constituante. In de Assemblée stemde hij met
links mee, wanneer het ging om de handhaving van de republiek. Hij
toonde zich eensgezind met de rechterzijde, wanneer socialistische voorstellen in stemming kwamen.15
De socialisten vielen het beginsel van de vrije concurrentie aan. Zij waren
van opvatting, dat niet het individuele streven naar eigen voordeel, maar
altruïsme het fundament van de economische orde moet zijn. Vrijheid
betekent vrije prijsvorming en concurrentie. Zij vormt volgens Bastiat de
garantie voor absolute rechtvaardigheid en voor een zo groot mogelijke
materiële vooruitgang. Alles wat de economische vrijheid inperkt, moet
verdwijnen. Bastiat was om die reden een tegenstander van het handelsprotectionisme en van het socialisme. Zowel de protectionisten als de
socialisten wensen, dat de staat zich ingrijpend met het economische leven
bemoeit.16
11. E. Allix, La Déformation de l'Économie Politique Liberale après Say, Revue
des Doctrines Économiques et Sociales, Г (1911), p.125 e.v.
12. Allix, o.e., p.138 e.v.
13. Allix, o.e., p.136-7.
14. Allix, o.e., p.145-6.
15. Bernard, Introduction à une Sociologie des Doctrines Économiques, p.225-6.
16. Zie het pamflet van Bastiat, Protectionisme et Communisme.
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De socialisten hadden kritiek op inkomsten die voortvloeien uit eigendomsrecht en niet uit een persoonlijke bijdrage aan het produktieproces.
Iemand die niet werkt, mag ook niets verdienen. De inkomens van de
kapitaalbezitters en de grondeigenaren, de interest en de pacht, zijn een
vorm van uitbuiting. Het vruchtgebruik van kapitaal en grond moet gratis
zijn. Bastiat verweerde zich tegen deze dogmatiek. Interest en grondpacht
zijn geen prestatieloze inkomsten. De socialisten vonden het een onrecht,
dat de arbeiders, die in hun ogen de enige daadwerkelijke producenten
zijn, slechts een deel van de produktieopbrengst in de vorm van hun arbeidsloon ontvangen. Bastiat voerde verscheidene argumenten aan tegen
de bewering, dat de kapitaalbezitters en de grondeigenaren de arbeiders
uitbuiten. Hij achtte bovendien de vrees voor de gevaren van overbevolking en overproduktie ongegrond.
Bastiat streed tegen het Franse socialisme van 1848, dat sinds 1830 was
ontstaan en dat in de periode tot aan 1848 steeds meer aanhang had
gekregen. Het ging hem om de utopieën van auteurs als Louis Blanc,
François Fourier, Etienne Cabet en Joseph Proudhon. De socialisten
poneerden in navolging van de optimistische auteurs van de Verlichting,
dat de mens zelf niet slecht is. De verkeerde organisatie van de samenleving doet de mensen in armoede leven. Er bestaat een natuurlijke orde
waaraan de samenleving zich moet conformeren. Zij alleen kan geluk en
rechtvaardigheid brengen. Zij eist, dat de concurrentie of de strijd van
allen tegen allen verdwijnt. De gemeenschapsverhoudingen moeten berusten op menselijke solidariteitsgevoelens.17
De socialisten waren van opvatting, dat de op concurrentie en op eigenbelang gefundeerde economie plaats moet maken voor een andere economische organisatie. In de nieuwe samenleving is het gemeenschapsgevoel
de basis van de menselijke verhoudingen. De socialistische auteurs ontwierpen allerlei plannen tot verwezenlijking van een ideale economische
organisatie. Bekend zijn de voorstellen tot de vorming van arbeidersassociaties ter vervanging van de kapitalistische ondememingsvonn.
Voorbeelden zijn de 'ateliers nationaux' van Blanc en de 'phalanstères'
van Fourier.18 Het doel was de oplossing van het probleem van de vrije
concurrentie en van het gemonopoliseerde kapitaal- en grondbezit. De
produktiemiddelen moeten onder gemeenschappelijk beheer komen. De
arbeiders mogen niet meer onderling concurreren om werk; ook de strijd
tussen de ondernemers om afzet voor hun produkten moet verdwijnen.
De St. Simonisten en Blanc hadden een van staatswege georganiseerde,
collectivistische samenleving voor ogen. Fourier beschouwde kleine,
17. Gide en Rist, Histoire des Doctrines Économiques, p.271-4.
18. Gide en Rist, o.e., p.287 e.V., 300-2.
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autarkische gemeenschappen op coöperatieve grondslag als ideaal.19
De opvattingen van Proudhon namen een aparte plaats in. Proudhon
wenste de vrije concurrentie en het privaateigendom niet af te schaffen.
Het menselijk streven naar persoonlijk voordeel is immers de voornaamste oorzaak van de economische vooruitgang. De mensen dienen echter
alleen beloning naar prestatie te ontvangen, zodat inkomens die uit
gemonopoliseerd bezit voortvloeien, onrechtvaardig zijn. Zij zijn een
vorm van uitbuiting, omdat zij toevallen aan personen die zelf niet
werken.20 Om die reden moeten monetaire leningen gratis zijn. Geld is
nodig voor de stichting van een onderneming, omdat men produktiemiddelen moet kopen. Het levert echter zelf geen bijdrage aan het
produktieproces, aangezien het alleen maar ruilmiddel is. Het is daarom
onjuist om behalve voor de artikelen die men voor geld koopt, ook nog
een vergoeding voor het gebruik van het geld zelf te moeten betalen. De
verdwijning van de interest is de voornaamste voorwaarde tot de verwezenlijking van een rechtvaardige en gelukkige gemeenschap.21
Bastiat wil bewijzen, dat vrije concurrentie en privaatbezit rechtvaardig
zijn en de economische vooruitgang bevorderen. Hij constateert, dat de
vrijheid in zijn dagen van alle kanten kritiek ondervindt. Men heeft het
vertrouwen in haar verloren. Er bestaat verzet tegen het streven naar
persoonlijk voordeel en de concurrentie als de fundamenten van de
economische orde. Het ideaal is een samenleving die van staatswege op
kunstmatige wijze georganiseerd is.22 De socialisten beweren, dat de
Franse samenleving vele belangentegenstellingen kent. Zij willen de
tegenstellingen opheffen door het beginsel van de vrije concurrentie te
vervangen door dat van broederschap. Het is dus nodig te onderzoeken,
of een vrije economische orde inderdaad zo schadelijk en onrechtvaardig
is. 23
De mens bezit behoeften die hij wil bevredigen. Alles wat in de behoeften
voorziet, is nuttig. Een deel van de menselijke behoeftenbevrediging is
gratis. De lucht die men inademt, vereist geen arbeid. Het brood dat men
eet, moet echter tevoren worden geproduceerd. Het menselijke verlangen
naar behoeftenbevrediging is een strikt individueel motief. Om die reden
vormt alleen het individuele eigenbelang een voldoende prikkel tot
produktieve inspanning.24 In tegenstelling tot de behoeften en het genot
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Gide en Rist, o.e., p.348-50.
Gide en Rist, o.e., p.359 e.v.
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dat bevrediging ervan schenkt, hoeft de produktieve inspanning zelf geen
strikt individuele aangelegenheid te zijn. De mensen kunnen in de voortbrenging van de middelen tot behoeftenbevrediging samenwerken. Zij
doen dit door middel van de arbeidsverdeling en de onderlinge ruil van
Produkten. De arbeidsverdeling zelf vindt plaats, omdat het persoonlijke
belang ermee gemoeid is. Zij stelt de mensen immers in staat met behulp
van dezelfde individuele produktieve inspanning als voorheen meer
Produkten te verkrijgen.25 In de periode voorafgaande aan het ontstaan
en de ontwikkeling van de arbeidsverdeling waren de behoeften van de
mens veel groter dan hetgeen hij kon produceren. De specialisatie maakte
een vergroting van de totale behoeftenbevrediging tegen relatief steeds
minder inspanning mogelijk. Aan dit proces is geen grens gesteld.28
De onderlinge ruil van produkten geschiedt op basis van hun ruilwaarde.
Produkten ruilen betekent, dat de ene producent de middelen tot behoeftenbevrediging die hij bezit, uitwisselt tegen die van iemand anders. De
ruilvoet bestaat in het geval van vrije concurrentie uit de produktieve
offers die de producenten aan hun produkten hebben besteed. Hoe meer
inspanning vereist is, des te hoger is de prijs.27 Het recht van eigendom
dat iemand op zijn produkten heeft, berust in een vrije economie op de
inspanning en de offers die hun vervaardiging hem gekost heeft. Het feit,
dat een artikel in een behoefte kan voorzien, draagt in dat geval niet bij
tot zijn ruilwaarde. Niemand kan voor de lucht die anderen inademen,
een vergoeding vragen, omdat zij nuttig is. Hetzelfde is het geval met
genotsmiddelen die produktieve inspanning vereisen. Men kan, indien de
vervaardiging van brood minder produktieve inspanning gaat eisen, niet
dezelfde prijs blijven vragen met een beroep op het feit, dat een bepaalde
hoeveelheid brood hetzelfde nut als voorheen bezit.28
Een proces van voortschrijdende arbeidsverdeling zorgt ervoor, dat er
steeds meer produkten op de markt komen. De produkten vereisen echter
minder produktieve diensten dan voorheen. De totale behoeftenbevrediging neemt toe. De produktieve diensten blijven dezelfde of groeien
minder snel dan de produktie zelf.29 Produktieve inspanning is in een
systeem van vrijheid hetzelfde als privaatbezit. De specialisatie brengt dus
met zich mee, dat de totale voorraad middelen tot behoeftenbevrediging
toeneemt in vergelijking met de totale omvang van het privaatbezit. Dit
betekent, dat de kosteloze behoeftenbevrediging groter wordt. Bastiat

25. Harmonies Économiques, p.94-5, 102.
26. Harmonies Économiques, p.95.
27. Harmonies Économiques, p.145, 149-50.
28. Harmonies Économiques, p.169, 172-3.
29. Harmonies Économiques, p.59-60, 83-4, 263-4.
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poneert, dat het 'utilité gratuite' in vergelijking met het 'utilité onéreuse'
toeneemt.30 Gratis nut is hetzelfde als gemeenschappelijk bezit, waarvan
iedereen vrijelijk kan genieten. Ongelijkheid van bezit in een vrije economie is juist. Iemand die meer produceert dan een ander of wiens Produkten meer inspanning vereisen, moet ook meer andere artikelen kunnen
kopen. 31
De ruil van produkten geschiedt alleen op basis van de produktieve
diensten die zij gekost hebben, in een vrije economie. Vrije concurrentie
en bescherming van het bezit van produkten die het resultaat zijn van
persoonlijke inspanning, bezitten nog andere voordelen. Zij stimuleren de
individuele economische activiteit. Bovendien zorgen zij ervoor, dat iedere
producent ernaar streeft zijn produktiekosten te beperken. Een vrije
economie is daarom te verkiezen boven alle andere systemen, of deze nu
protectionistisch of socialistisch zijn.
De socialisten beweren, dat vrije concurrentie gelijk staat met egoïsme en
anarchie. In hun ogen kan alleen een economische organisatie die berust
op menselijke solidariteitsgevoelens, de mensen gelukkig maken.32 Vrije
concurrentie is echter democratie bij uitstek. Zij maakt het onmogelijk,
dat een producent zijn voortbrengselen, die hem bepaalde offers hebben
gekost, ruilt tegen een hoeveelheid produkten van iemand anders die meer
produktieve diensten hebben vereist. Niemand geniet dus in zulk een toestand een monopolie. Een verlaging van de kosten in een bepaalde
bedrijfstak trekt immers meer investeerders aan, omdat zij met minder
inspanning meer kunnen verdienen dan in andere produktietakken. Hierdoor dalen de prijzen van de produkten in de desbetreffende bedrijfstak
net zolang, totdat zij weer worden geruild tegen die van andere produktietakken naar verhouding van de produktiekosten. Er ontstaat dus door de
vrije concurrentie in de ruil een 'équivalence des services productifs'.33
Bastiat bewijst aan de hand van kostenbesparende uitvindingen, hoe de
concurrentie de producenten doet streven naar kostenbesparing en hoe
de voordelen ervan aan alle leden van de gemeenschap ten goede komen.
Het verlangen naar hogere individuele welvaart zorgt ervoor, dat iedere
producent probeert zijn produktie met minder inspanning te vervaardigen.
Hij is, indien de prijzen van zijn produkten even hoog blijven, op die
manier in staat de produkten van anderen ten koste van minder eigen
offers dan voorheen aan te schaffen. Er ontstaat dus een 'inégalité des
services productifs'. Het voornaamste middel tot besparing van 'services
30.
31.
32.
33.
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productifs' is de techniek.34 De desbetreffende producent is echter in het
geval van vrije concurrentie niet in staat zijn extra-winst te monopoliseren. Zijn bedrijfstak trekt immers investeerders aan, die zich ook willen
verzekeren van de voordelen die de technische vooruitgang er biedt. Het
aanbod van de produkten van de bedrijfstak neemt daardoor toe en de
prijzen ervan dalen. Dit gaat door, totdat de prijzen zo laag zijn, dat de
onderlinge ruil van de produkten weer geschiedt naar verhouding van de
aan hen bestede produktieve diensten. De uitvinder kon tevoren vanwege
de besparing op zijn produktieve inspanning bij de ruil van zijn produkten
tegen die van anderen een hoeveelheid 'utilité gratuite' venverven. De
prijsdaling zorgt ervoor, dat het gratis nut aan de consument, dus aan alle
leden van de gemeenschap, ten goede komt.35 Menselijk eigenbelang
streeft naar persoonlijke welstand; de concurrentie maakt haar tot gemeengoed.36
Bastiat weerlegt met behulp van zijn theorie van de vrije concurrentie de
socialistische en protectionistische leerstellingen en praktijken. Economische vrijheid staat garant voor rechtvaardigheid. Zij zorgt ervoor, dat de
onderlinge ruil van produkten geschiedt op basis van de aan hen bestede
produktieve inspanning. Om die reden is de opvatting van de socialisten,
dat altruïsme de basis van de economische verhoudingen moet zijn,
zinloos.37 De leus, dat privaateigendom gelijk staat met diefstal, is
onjuist. In een vrije economie is ieder mens slechts de eigenaar van de
vruchten van zijn persoonlijke produktieve offers.38 Het streven naar
volledige gelijkheid van inkomen en bezit is onrechtmatig. Het ontneemt
aan de een de resultaten van zijn persoonlijke economische prestaties,
teneinde hen aan iemand anders Ie geven, die er niet voor gewerkt heeft.
De 'égalité des services productifs', die het resultaat is van de vrije concurrentie, maakt op die manier plaats voor een 'inégalité des services'.
Zowel het socialisme als het handelsprotectionisme beperken naar de
opvatting van Bastiat de vrije concurrentie. Het protectionisme doet dit,
doordat het de prijzen van bepaalde binnenlandse produkten beschermt
tegen goedkope importen. Het socialisme ontneemt aan mensen die
persoonlijke produktieve inspanning geleverd hebben, hun rechtmatige
beloning. Het doet dit uit naam van menselijke broederschap.39 De
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socialisten en de protectionisten tasten het eigendom aan. Zij en niet
degenen die het privaateigendom in een systeem van vrije concurrentie
willen handhaven, stelen.40 De aantasting van het privaateigendom vermindert de lust tot het leveren van produktieve offers. Zij vertraagt de
economische vooruitgang en kan haar zelfs doen ophouden.41 Bastiat
wijst de roep om 'recht op arbeid', die in Frankrijk in 1848 klonk,42 van
de hand. De socialistische revolutionairen wensen de werkeloosheid tegen
te gaan door op kosten van de schatkist 'ateliers nationaux' te stichten.
Hiervoor zijn belastingen nodig, die een aantasting van het rechtmatige
bezit van anderen zijn.43
De socialisten menen, dat alleen menselijke broederschap in staat is rechtvaardigheid te garanderen. Een vrije economie die steunt op het
individuele eigenbelang en op de concurrentie, betekent in hun ogen altijd
onrecht en ellende. De St. Simonisten en Louis Blanc waren zelfs voorstanders van een collectivistische economie, waarin de staat zorg draagt
voor de verwezenlijking van een op menselijke solidariteit gebaseerde
gemeenschap.44 Bastiat acht alle pogingen om van staatswege rechtvaardigheid te garanderen onjuist. Alleen de vrije concurrentie kan
rechtvaardigheid waarborgen. Bovendien kan altruïsme niet worden
afgedwongen. Zoiets zou in tegenspraak zijn met de werkelijke betekenis
van het begrip altruïsme. Men kan de mensen niet dwingen elkaar lief
te hebben. Dit kan alleen maar spontaan gebeuren.45
De gevolgen van pogingen de samenleving van staatswege te organiseren
volgens het beginsel van menselijke solidariteit, zijn funest. Iedereen die
zich tekort voelt gedaan, gaat in dat geval eisen, dat de staat hem moet
geven wat hij mist. De ene eis brengt de andere mee, zodat de aanspraken
op de weldaden van de staat zich ophopen. Dit is geen broederschap, maar
egoïsme, omdat ieder tracht te krijgen wat hij kan. De staat kan echter
niet blijven doorgaan met aan alle wensen te voldoen. De vragers worden
ontevreden en gaan geweld gebruiken, zodat wanorde en revolutie het
resultaat zijn.46 Deze uitspraak van Bastiat is kennelijk geïnspireerd
door de revolutie van 1848.
De functie van de staat bestaat nergens anders in, dan dat hij eigendom
en persoon tegen geweld moet beschermen. Hij dient zich te onthouden
40. Bastiat, Protectionisme et Communisme, p.507 e.V., 511 e.v.
41. Bastiat, Propriété et Spoliation, p.312-3, 319; ook Harmonies Économiques,
p.119-21, 614.
42. Gide en Rist, Histoire des Doctrines Économiques, p.351 e.v.
43. Bastiat, Protectionisme et Communisme, p.511 e.v.
44. Gide en Rist, o.e., p.256-7, 302-3.
45. Bastiat, Justice et Fraternité, p.311-2.
46. Bastiat, Justice et Fraternité, p.312-4; ook: Harmonies Économiques, p.419 e.v.
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van elke verdere ingreep in de economische verhoudingen.47 Bastiat keurt
altruïsme en gevoelens van menselijke solidariteit niet af. Hij waardeert
hen ten hoogste. Zij kunnen zich echter slechts op spontane wijze ontwikkelen. De staat mag geen offerzin afdwingen, omdat dit per definitie
geen offerzin meer is. 48 Het enige gevolg is een gedwongen aantasting van
de 'égalité des services'. Een staat die dit doet, schaadt de economische
vooruitgang. Hij ontneemt aan personen die persoonlijke economische
activiteit ontplooien, de vruchten van hun arbeid. Deze beroving ontneemt iedere zin aan produktieve inspanning.49
Bastiat schreef in 1848 een pamflet tegen de wens van de socialisten tot
grotere staatsinvloed.50 Elke mens bezit de natuurlijke neiging te leven
van de resultaten van andermans arbeid. Dit is de oorzaak van oorlogen,
van slavernij en ook van de eis, dat de staat overal voor moet zorgen:
'l'état c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de
vivre de tout le monde'. 51 Dit is volgens Bastiat de kern van de gebeurtenissen van 1848 in Frankrijk. De Constitutie die de revolutionairen
opstelden, droeg aan de staat de taak op te zorgen voor het geestelijke
en materiële welzijn der burgers.52 De staat kan echter niet meer uitgeven
dan hij uit belastingopbrengsten ontvangt. De socialisten wensten hun
eisen vervuld te zien zonder belastingverhogingen, omdat deze de lagere
klassen zouden belasten. De Voorlopige Regering verminderde ten bate
van de arbeiders de belastingen, maar vermeerderde de overheidstaken.
De Assemblée was gedwongen het omgekeerde te doen.53
Een van de oorzaken van het verlangen naar maatschappelijke omwentelingen is volgens Bastiat de opvatting, dat het eigendomsrecht juridisch
van oorsprong is. Hieruit vloeit de idee voort, dat men het eigendomsrecht door een eenvoudige wettelijke maatregel kan afschaffen of kan
veranderen. Men denkt, dat het mogelijk is aan iedereen gelijke beloning
en recht op arbeid te geven en 'ateliers nationaux' te stichten.54 Privaateigendom ontstaat in een vrije economie echter niet uit wettelijke maatregelen, maar is het resultaat van persoonlijke economische inspanning.
Een gebrek aan begrip hiervoor is schadelijk, doordat de mensen niet
meer zeker van de vruchten van hun arbeid zijn. Het gevolg is, dat, terwijl
' . . .le but manifeste.. . est d'égaliser le bien être, l'effet plus manifeste
47.
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encore... c'est d'égaliser la misère'. Dit is hetgeen in Frankrijk in 1848
gaande is. 55
Er bestaan wetten die geen deel uitmaken van de geschreven wetgeving,
maar die van andere oorsprong zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de
'wetten' van de economische orde. Volgens deze wetten heeft zich sinds
onheuglijke tijden de arbeidsverdeling ontwikkeld. Zij heeft opmerkelijke
vruchten afgeworpen, maar is niet bewerkstelligd door het bewuste ingrijpen van de staat.56 Bastiat noemt de toestand waarin de economische
ontwikkeling geen hinder van staatsbemoeienis ondervindt, de 'état
naturelle'.57 De natuurlijke orde is voordelig, omdat zij de welvaart bevordert en rechtvaardigheid garandeert. Elk ander systeem is hier niet
toe in staat. Het is daarom onjuist een kunstmatige economische organisatie in de plaats van de natuurlijke orde te willen stellen.
De mens streeft immer naar verhoging van zijn economisch welzijn. Zijn
behoeften zijn onbegrensd. Is aan het ene verlangen voldaan, dan komt
er een ander voor in de plaats. De middelen tot behoeftenbevrediging zijn
dus, hoe omvangrijk ook, nooit voldoende.58 De totale produktieve
inspanning vermindert daarom nooit. Er zal in de toekomst, evenals dat
in het verleden het geval was, steeds meer 'utilité gratuite' ontstaan, maar
de 'utilité onéreuse' of het privaateigendom zal niet kleiner worden.
Produktieve inspanning die in een bepaalde bedrijfstak overbodig is,
bijvoorbeeld vanwege technische verbeteringen, richt zich onmiddellijk
op andere produktiedoeleinden.59 Het menselijke verlangen naar voortdurende vergroting van de welvaart is ook de oorzaak van de kapitaalsvorming door middel van besparingen op de directe consumptie. Een
grotere kapitaalsvorming laat uitbreiding van de investeringen toe. Zij
bevordert de uitvinding en het gebruik van betere werktuigen. Op die
manier vermeerdert ook zij de voortbrenging van middelen tot behoeftenbevrediging, terwijl de produktieve offers niet evenredig toenemen.60
Alleen een vrije economie garandeert een volle ontplooiing van de
individuele economische activiteit, van de kapitaalsvorming en van de
menselijke inventiviteit. Bastiat deelt het vertrouwen in de vrije concurrentie en de prijsvorming van de andere Klassieke economen. Het menselijke eigenbelang is het fundament van een vrije economie. Bastiat acht
altruïsme een belangrijk aspect van het menselijke gemeenschapsleven.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Bastiat, Propriété et Loi, p.287-8.
Harmonies Économiques, p.24-8.
Hainnonies Économiques, p.47 e.v.
Harmonies Économiques, p.68, 75-6.
Harmonies Économiques, p.276-7.
Harmonies Économiques, p.229-31.

200

Het is echter niet het enige aspect. Voorzover het de economische verhoudingen betreft, dient het streven naar individueel voordeel te overheersen. Het niet in acht nemen van dit beginsel heeft funeste gevolgen.61
Altruïsme en eigenbelang sluiten elkaar niet uit, zoals de socialisten
abusievelijk denken. Zij vullen elkaar aan, maar dienen ieder hun eigen
plaats te hebben.
De socialistische opvatting, dat gevoelens van ongenoegen totaal kunnen
verdwijnen, is onjuist. Er bestaat geen volstrekt ideale wereld, waarin
aan alle menselijke verlangens voldaan is.82 De mens is niet volmaakt,
maar kan zijn levensomstandigheden steeds verbeteren. Aan de mogelijkheden tot vooruitgang zijn geen grenzen gesteld. Primaire voorwaarde
tot vooruitgang is een voortdurende economische inspanning. Het feit,
dat de menselijke behoeften onbeperkt zijn, staat hier borg voor. Zo
gauw immers de ene behoefte is bevredigd, komt er een andere voor in
de plaats. Juist het bestaan van nooit ophoudende menselijke onlustervaringen is de oorzaak van vooruitgang.63
Gevoelens van ongenoegen zijn strikt individuele ervaringen. Om die
reden kan altruïsme geen hechte waarborg voor economische vooruitgang
zijn. De socialisten denken, dat economische samenwerking tussen de
mensen zowel op bedrijfs-economisch als nationaal niveau het beste op
basis van menselijke solidariteit tot stand kan komen. Dit is een onjuiste
opvatting. Een dergelijke economische organisatie zou de vooruitgang
doen ophouden en is onrechtvaardig. Een vrije economie, waarin de
mensen samenwerken door zich uit eigenbelang vrijwillig te specialiseren
en hun produkten te ruilen, is in alle opzichten beter dan een socialistische
economie. Een bewijs hiervan is de arbeidsverdeling zelf. Zij vormt een
zeer omvangrijk en fijnvertakt proces, dat zich gedurende de gehele
menselijke geschiedenis heeft ontwikkeld en steeds grotere resultaten heeft
geleverd. Zij is echter voor het grootste deel spontaan tot stand gekomen.64
Bastiat kent geen gevaar van overproduktie. Hij doet het probleem af
met de simpele mededeling, dat de menselijke behoeften onbeperkt zijn.
De middelen tot behoeftenbevrediging, wat hetzelfde is als de totale
produktie, schieten daarom altijd tekort. De oplossing van het vraagstuk
van de economische depressie die Bastiat geeft, komt er in feite op neer,
dat hij het praktisch negeert. Dit is merkwaardig, omdat het vraagstuk
in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw steeds meer de
aandacht van de economen is gaan trekken. Zij konden er, gezien de
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economische realiteit, niet aan voorbijgaan. Sinds 1815 waren daarom
verscheidene overproduktietheorieën ontstaan.65
Internationale vrijhandel brengt vrede tussen de volkeren. Bastiat ontleent dit denkbeeld aan de Anti-Corn Law League in Engeland. Vooral
Richard Cobden was om pacifistische motieven voorstander van vrijhandel.68 De protectionistische politiek is een 'machine de guerre'. De
landen menen tegenstrijdige handelsbelangen te bezitten. Zij trachten
goedkope importen te weren en strijden voortdurend om afzetgebieden.67
Het pacifisme van de Anti-Corn Wal League is een van de voornaamste
redenen waarom de League lof verdient.68 De verovering van koloniën
en bijna alle andere oorlogen komen voort uit de protectionistische geest.
Militairisme en protectionisme gaan meestal hand in hand, getuige
Napoleon met zijn Continentale Stelsel.69 Bastiat's anti-protectionisme
is te verklaren uit de omstandigheid, dat Frankrijk sinds 1815 een steeds
meer protectionistische politiek was gaan volgen. De oorzaak was de angst
voor de groeiende concurrentie van de Engelse industrie. Engeland zelf
ging in de periode tot aan 1850 steeds meer tot vrijmaking van zijn
buitenlandse handel over.70 Bastiat wijst op deze tegenstelling tussen de
Franse en de Engelse handelspolitiek.71
Bastiat verkondigt de opvatting, dat kapitaalsinterest en grondpacht
rechtmatige inkomens zijn. De kapitaalbezitters en de grondeigenaren
verkrijgen hen niet vanwege een juridisch eigendomsrecht. Interest en
pacht zijn de beloning van persoonlijke produktieve offers. De natuurlijke
produktiekracht van de grond zelf, die er was, voordat de mensen hem
gingen bebouwen, is kosteloos.72 Het is dus terecht, dat naast het arbeidsloon en het ondernemersinkomen ook interest en pacht deel uitmaken
van de prijzen der produkten. De vrije concurrentie is er de waarborg van,
dat de kapitaalbezitter en de grondeigenaar niet meer inkomsten verwerven dan zij op grond van hun persoonlijke offers verdienen. Dit wil
zeggen, dat zij met de produktieve opbrengst van hun inspanning niet

65. Harmonies Économiques, p.74-7. Over Mill zie hiervoor, p. 178-9. Over de
eerste theorieën van overproduktie en van economische crises zie: R. Link, English
Theories of Economie Fluctuations, New York 1959.
66. W. Grampp, The Manchester School of Economics, Stanford 1960, p.7-8.
67. Bastiat, De l'Influence des Tarifs Français et Anglais (Oeuvres, T. I), p.344-6.
68. Bastiat, De l'Influence des Tarifs Français et Anglais, p.359-60.
69. Bastiat, De l'Influence des Tarifs Français et Anglais, p.367 e.V., 374 e.v.
70. S. Clough en S. Cole, Economie History of Europe, Boston 1952, p.476-8.
71. Bastiat, De l'Influence des Tarifs Français et Anglais, p.334-5.
72. Harmonies Économiques, p.81-3, 86.
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meer dan de opbrengst van een gelijkwaardige inspanning van andere
personen kunnen kopen.
Het effect van kapitaalsvorming is een uiteindelijke vergroting van de
toekomstige behoeftenbevrediging door middel van besparingen op de
onmiddellijke consumptie.73 Het offer van de besparing op onmiddellijke consumptie dat de kapitaalbezitters brengen, is een produktieve
dienst. Het eist daarom terecht een tegenprestatie. Deze bestaat hierin,
dat de kapitalist, die zijn kapitaalbezit ter beschikking stelt van de
producent door het hem uit te lenen, interest ontvangt. In een systeem
van vrije concurrentie is de beloning voor het sparen in de vorm van
interest gelijkwaardig aan het spaaroffer. Weegt door de toeneming van
het aanbod van besparingen de interest niet meer op tegen het spaaroffer,
dan vermindert de lust tot sparen. Het aanbod neemt af en de interest
stijgt.74
De stelling, dat interest een 'arbeidsloos' inkomen is, is onjuist. Proudhon's eis, dat de kredietverlening gratis moet zijn, is onrechtmatig. Proudhon poneert, dat krediet overdracht van geld is, waarmee de producent
zijn produktiemiddelen of zijn kapitaalgoederen kan kopen. Dit is niet
waar. Kredietverlening betekent overdracht van besparingen. Zij maakt
het mogelijk een groter deel van het produktiepotentieel dan voorheen
mogelijk was aan de vervaardiging van kapitaalgoederen te besteden.
Kredietverlening is dus geen geldoverdracht. Geld is slechts een middel
tot overdracht van besparingen.75 De bewering, dat de kapitaalbezitters
de werkelijke producenten uitbuiten, is onzin. De arbeiders mogen hen
niet verwijten inkomsten te genieten zonder enige prestatie te leveren.
De belangen van kapitalisten en arbeiders lopen niet uiteen.76 De verwezenlijking van het plan van Proudhon om alle krediet kosteloos te
maken, zou de besparingen doen ophouden. Zij beëindigt de groei van de
welvaart.77
De grondpacht is evenals de kapitaalsinterest een beloning voor produktieve offers. Zij vormt een vergoeding voor de moeite die de grondeigenaren in het verleden aan de ontginning van hun grond besteed
hebben. Het bewijs hiervan is het feit, dat de boeren, wanneer zij elders
grond kunnen pachten die door betere ontginningsmethoden een hogere
produktieopbrengst levert, hun bestaande pachtovereenkomsten beëindigen. De pachtwaarde van de met de oudere methoden ontgonnen grond
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vermindert dan of verdwijnt. De pacht is dus geen inkomen dat voortvloeit uit de natuurlijke produktiekracht van de bodem. Voorwaarde
hiertoe is, dat de grondeigenaren niet op een gegeven moment van de
staat gedaan weten te krijgen, dat hij betere ontginningsmethoden verbiedt. Slagen zij hier wel in, dan neemt de pachtwaarde van het bestaande
areaal ontgonnen grond niet af. De pacht kan bij een stijgende vraag naar
ontgonnen grond zelfs toenemen. De grondeigenaren bezitten in dat geval
een monopolie, evenals een producent van een bepaald soort machines
die door de bescherming van de staat geen last van goedkopere concurrentie ondervindt.78
Het arbeidsloon vormt slechts een deel van de produktieopbrengst. De
rest van de verkoopswaarde gaat naar de ondernemer, de grondeigenaar
en de kapitaalbezitter. Dit doet de arbeider geen onrecht aan. In een
primitieve ruileconomie bestaat het arbeidsloon niet. De producent is
tegelijk arbeider, ondernemer en kapitaalbezitter. Hij produceert, vormt
zelf zijn kapitaal en draagt alle risico's van het mislukken van zijn
plannen. In een verder ontwikkelingsstadium zijn de functies van
kapitaalbezitter, ondernemer en arbeider niet meer in één persoon verenigd. De risico's zijn voortaan volledig voor de kapitaalbezitter. De
loonarbeider werkt, ontvangt zijn loon en heeft verder geen zorgen. Deze
zekerheid betekent een grote vooruitgang. De overheveling van de risico's
naar de kapitalist vereist echter een beloning, die in de interest besloten
ligt.79
Hetzelfde als voor de arbeider geldt ook voor de ondernemer. Hij is vaak
zelf bezitter van het kapitaal waarmee hij werkt. In dat geval bestaan zijn
inkomsten uit een ondernemersloon, de vergoeding voor zijn directe
arbeid, en uit interest, de vergoeding voor zijn spaaroffer en de risico's
die hij draagt. Het is ook mogelijk, dat hij zijn kapitaal van anderen
leent. Hij houdt dan zelf zijn ondernemersloon, maar betaalt de interest
aan de kapitalist.80 Zowel de arbeider als de ondernemer dragen dus als
zodanig geen risico's. De eis van de socialisten, dat de arbeiders in de op
te richten associaties zelf de bezitters van de produktiemiddelen moeten
worden, is onjuist. Verwezenlijking van hun voorstel zou betekenen, dat
een belangrijk stuk sociale vooruitgang verdwijnt. In de loop der tijden
zal de welvaart der arbeiders zo groot worden, dat zij de lust ondervinden
te gaan sparen, teneinde interest te verwerven. Zij bezitten dan risico-
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vrije inkomsten in de vorm van het deel van het loon dat zij consumeren,
en verwerven bovendien kapitaal en interest.81.
Bastiat ontkent het gevaar van overbevolking. Hij is evenals Malthus
van mening, dat de bevolking in potentie maximaal volgens een meetkundige reeks kan groeien. Feitelijk neemt de produktie echter sneller
toe dan de bevolking.82 Er bestaan immers remmen op de bevolkingsgroei. Bastiat vindt de bewering, dat deze remmen altijd honger en ziekten
inhouden, veel te pessimistisch. De mens kan in tegenstelling tot planten
en dieren rekening houden met de toekomst. Zijn vooruitziendheid zorgt
ervoor, dat de produktie steeds sneller zal gaan groeien dan de bevolking.
De mensen leren voortdurend beter hun kindertal preventief te beperken.83 Bastiat sluit zich in deze opvatting over de bevolkingsgroei
uitdrukkelijk aan bij de denkbeelden hierover van Say.84 Hij deelt de
pessimistische ideeën van Dunoyer over het gevaar van overbevolking
dus niet.
In Frankrijk deed het burgerlijke liberalisme geen enkele concessie aan
het socialisme. In de ogen van de Franse liberalen waren het kapitalisme
en de vrije economie van hun tijd in geen enkel opzicht verworden, zoals
zij dat naar de opvatting van Stuart Mill waren. De neiging van de Franse
liberale economen geen concessies aan hun critici te doen, blijkt duidelijk
uit de theorie van Bastiat. Hij doet moeite om alle socialistische thesen
in hun tegendeel te doen verkeren. Bastiat werd vooral door zijn activiteiten als journalist en pamflettist de meest sprekende woordvoerder van
het burgerlijke liberalisme in Frankrijk.85 Zijn theoretische analyse was
niet diepgaand,86 maar dit deed kennelijk niets af aan zijn succes. Het
bevorderde zijn invloed stellig alleen maar, doordat hij voor velen verstaanbaar was.
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SLOTBESCHOUWING

De Klassieke liberale economen in Engeland en Frankrijk interesseerden
zich voor de verbetering van de menselijke bestaansvoorwaarden. Het
onderzoek naar de vooruitzichten op een betere wereld was de voornaamste doelstelling van hun wetenschapsbeoefening. Het economisch
liberalisme van Adam Smith maakte deel uit van de achttiende-eeuwse
Verlichting. In de negentiende eeuw vonden de denkbeelden van de Verlichting navolging, namelijk in de school der Ideologen in Frankrijk en
in die der Utilitaristen in Engeland. De negentiende-eeuwse Franse Klassieke economen behoorden tot de Ideologen en de Engelse tot de Utilitaristen. De verlichte denkers en hun navolgers in de negentiende eeuw
bezaten allen belangstelling voor de vooruitgang van mens en samenleving. Hun verlangen naar hervorming en vooruitgang was ontstaan,
doordat een gevoel van onbehagen met de bestaande maatschappelijke
orde was gegroeid. De oppositie richtte zich tegen de macht van de Staat
en de Kerk en tegen de bevoorrechting van de aristocratie en de clerus.
Zij wenste vrijheid van het individu, verbreiding van onderwijs en
'moderne' wetenschapsbeoefening en economische vrijheid.
Het verzet van de liberalen tegen de wantoestanden die zij meenden waar
te nemen, was in Engeland niet zo intens als in Frankrijk. Ten gevolge
daarvan waren het streven naar hervorming en het vertrouwen in de
resultaten van hervorming en in vooruitgang in beide landen niet even
sterk. In Frankrijk waren zij meer geprononceerd dan in Engeland. De
Franse verlichte en liberale denkers bezaten de neiging de mens grote
rationele capaciteiten toe te kennen. ledere mens is door zijn redelijke
begaafdheid in staat de natuurlijke beginselen van leven en samenleven
te kennen en ernaar te leven. De natuurlijke, vrije orde brengt geestelijk
en materieel geluk en volstrekte belangenharmonie. Deze ideeën zijn te
vinden bij de Physiocraten, bij Jean-Baptiste Say en bij Frédéric Bastiat.
De Engelse liberalen waren een andere opvatting toegedaan. Adam
Smith, Thomas R. Malthus en Stuart Mill hadden begrip voor de nietrationele eigenschappen van de menselijke natuur. Hervormingen zijn
vaak moeilijk en gevaarlijk. De Engelse Klassieke economen geloofden in
vooruitgang, maar zij bezaten geen onbeperkt optimisme. Het was volgens
hen onjuist te denken, dat er ooit een sociaal paradijs zal komen. Een
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vrije samenleving is de beste die er kan zijn. Zij kan echter armoede,
ongeluk en belangentegenstellingen niet geheel en al uit de wereld
bannen.
De sociale filosofie van Adam Smith is in tegenstelling tot die der
Physiocraten niet rationalistisch. De menselijke gedragsmotieven en de
zedelijke beoordeling vloeien voort uit het gevoel. De mens laat zich bij
zijn gedragingen en zijn oordeelsvorming in vele gevallen niet leiden door
directe nuttigheidsoverwegingen. Zijn eigen toekomst of die van de gemeenschap staan hem meestal niet voor ogen. Om die reden vermag
staatsinmenging niet veel. Een vrije samenleving doet de 'passions of
human nature' minder geweld aan dan allerlei regeringsmaatregelen.
Individuele vrijheid vormt de waarborg voor zoveel mogelijk geluk en
vooruitgang. De 'natuur' heeft immers de menselijke aard zo gevormd,
dat over het algemeen het individuele streven het gemeenschappelijke
welzijn bevordert. De 'passions of human nature' zijn de grondslag van
recht, orde en veiligheid. De goedheid van de natuur is volgens Smith
groot, maar zij kan toch niet verhinderen, dat de individuele drijfveren
afbreuk doen aan het welzijn van de mens en de maatschappij. Zij
corrigeert niet alle kwaad. De mens is kortzichtig en zelfzuchtig, hetgeen
tot gevolg heeft, dat zowel in zijn persoonlijk leven als in zijn omgang
met anderen vele euvelen voorkomen.
Een van de sterkste 'passions of human nature' is het streven naar persoonlijke economische welvaart. Een vrije economie zorgt ervoor, dat
het individuele welvaartsstreven een zo groot mogelijk sociaal nut afwerpt. Zij kan echter belangentegenstellingen en een zekere mate van
ongeluk niet voorkomen. Bij economische groei neemt het aanbod van
Produkten toe. De prijzen dalen. De lonen en de grondpachten stijgen,
zodat de arbeiders en de grondbezitters meer welvaart genieten. Door
de prijsdaling neemt de winst per eenheid geïnvesteerd kapitaal echter
af. De ondernemers ondervinden dus schade van economische vooruitgang. Ook de arbeiders hebben niet in alle opzichten belang bij de groei
van de produktie. Zij verkrijgen meer materiële welvaart, maar ten gevolge
van de arbeidsverdeling krijgen zij steeds simpeler werk te doen, zodat
zij geestelijk afstompen.
Niet alle Engelse liberalen hadden een gering vertrouwen in de ratio. De
Utilitaristen van de periode vóór Stuart Mill, namelijk Jeremy Bentham,
James Mill en David Ricardo waren rationalisten, hoewel Ricardo er
enige moeite mee had zich door Mill tot dit standpunt te laten bekeren.
Zij ontleenden hun rationalistisch utilitarisme aan de Franse Verlichting.
Hun verlangen naar hervorming en hun vertrouwen in de resultaten
ervan waren groter dan die van Smith. De reden hiervan was, dat in
Engeland - onder invloed van de Franse Revolutie - het streven naar
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sociale veranderingen sterker was geworden dan het was ten tijde van
Smith. In tegenstelling tot Bentham en James Mill toonde Malthus zich
afkerig van ingrijpende hervormingen. Hij wees er de Utilitaristen op,
dat de lagere klassen zo weinig redelijkheid bezitten, dat zij hun eventuele
kiesrecht alleen maar zullen misbruiken. Malthus' vrees voor democratie
was ontstaan, doordat het extreme radicalisme van de Franse Revolutie
ook in Engeland zijn invloed deed gelden.
Malthus schreef zijn 'Essay on Population' als verweer tegen het anarchistische en egalitaristische extremisme van schrijvers als Godwin en Condorcet. Hij bestreed hun optimisme met de opvatting, dat de bevolking
altijd de neiging bezit sneller te groeien dan de produktie van levensmiddelen. Armoede en ellende zijn daarom nooit geheel uit de wereld
te helpen. De oorzaak van het bevolkingsvraagstuk is de ontoereikende
rationaliteit van de mensen en speciaal van de lagere klassen, die bij de
voortbrenging van hun kinderen te weinig letten op de beschikbare
middelen tot levensonderhoud. De opvattingen van het 'Essay on Population' van 1798 stempelen Malthus tot een pessimistisch denker. In de
latere edities van zijn boek wijzigde hij zijn ideeën. Hij ging meer betekenis
hechten aan de rationele capaciteiten van de mens. De lagere klassen
kunnen leren in vrijheid over hun eigen lot te beschikken en hun kindertal
te beperken. Toch meende Malthus niet, dat in een liberale samenleving
een bevolkingsprobleem ontbreekt. Hij was ook na 1800 nog zo bevreesd
voor de irrationaliteit van de lagere klassen, dat hij de eis van de Utilitaristen tot algemeen kiesrecht van de hand wees.
De Utilitaristen waren, ondanks hun vertrouwen in hervorming en vooruitgang, zeker geen utopisten. Een treffend voorbeeld hiervan is de
economische theorie van David Ricardo. Evenals Smith meende Ricardo,
dat het verlangen naar individueel economisch welzijn bij vrije concurrentie een voortdurende vergroting van de produktie garandeert. Er
bestaan echter belangentegenstellingen en onvermijdelijke armoede. Een
groeiende produktie brengt, zonder import van goedkoop graan, de noodzaak met zich mee minder vruchtbare grondsoorten te exploiteren. De
grondbezitters trekken hier profijt van, aangezien de pachten op de betere
grondsoorten stijgen. De vermeerdering der pachtinkomens ontstaat,
doordat de graanprijs vanwege de hoge produktiekosten op de slechtst©
grondsoorten stijgt. Door de hogere voedselprijzen moeten de lonen
omhoog gaan. De winst per eenheid kapitaal daalt hierdoor. De besparingen van de kapitalisten worden minder, waardoor de groei van de
produktie in snelheid afneemt en tenslotte stopt. De landbouwtechniek
is niet in staat deze ontwikkeling vóór te blijven. Een afdoende oplossing
is vrije import van goedkoop graan uit het buitenland. De economische
groei komt door de dalende graanprijs weer op gang, maar de pachten
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der grondbezitters dalen, aangezien de exploitatie van de slechte grondsoorten in het binnenland wordt beëindigd. De belangen der grondeigenaren wijken dus af van die der kapitalisten en loonarbeiders.
Ricardo bestreed Malthus' opvatting, dat totale overproduktie tot de
mogelijkheden behoort. Aanbod van produkten betekent altijd vraag
naar andere produkten. Afgezien van incidentele vraag- en aanbodverschuivingen op de markt, die door een vrije prijsvorming snel en afdoende
worden gecorrigeerd, kan er van geen moeilijkheid sprake zijn. Ernstige
werkeloosheid en verlies van investeringen tengevolge van overproduktie
bestaan niet. Toch zag Ricardo het lot der arbeiders niet geheel rooskleurig in. Hij nam, hoewel in gematigde vorm, de bevolkingsleer van
Malthus over. Bovendien meende hij, dat de toenemende mechanisatie
arbeid overbodig maakt, zonder er onmiddellijk nieuwe werkgelegenheid
voor in de plaats te stellen.
Een van de voornaamste conservatieve argumenten tegen een burgerlijkindustriële economie was het gevaar van de economische depressie.
Malthus ondersteunde deze conservatieve vrees met zijn overproduktietheorie, waarbij hij zich beriep op de economische depressie in Engeland
sinds het einde der Napoleontische Oorlogen. Vooral in een groeiende
economie bestaat voortdurend het gevaar, dat de totale vraag naar
produkten in vergelijking met het aanbod tekort schiet. De oplossing is
een voldoende omvangrijke klasse van onproduktieve consumenten. Een
dergelijke klasse kan alleen in stand worden gehouden door de inkomens
der grondbezitters. Niet alleen een te geringe vraag naar produkten, maar
ook een verregaande economische afhankelijkheid van het buitenland
kan werkeloosheid veroorzaken. De oorzaak hiervan zijn oorlogen en
natuurrampen in het buitenland. Een land mag zich niet eenzijdig
industrieel ontwikkelen. In tegenstelling tot Ricardo meende Malthus
daarom, dat vrije en expanderende internationale handelsbetrekkingen
tegen het nationale belang zijn. Evenals in zijn bevolkingsleer was Malthus
ook in zijn economische denkbeelden minder optimistisch dan Ricardo.
De economische theorie van Say bewaarde evenals zijn gehele sociale
wijsbegeerte het optimisme van de Physiocraten volledig. In tegenstelling
tot de Engelse Klassieke economen was Say de overtuiging toegedaan,
dat een vrije economie de oplossing biedt voor alle economische problemen die zich voordoen. Zij vermeerdert de totale welvaart, maakt ernstige
vraag- en aanbodverstoringen onmogelijk en vermeerdert de inkomsten
van alle inkomensklassen. De wenselijkheid van economische vrijheid
wordt volgens Say bewezen door de 'wet der afzetwegen'. Deze wet
moest door een gedachtengang die in principe dezelfde was als die van
Ricardo, aantonen, dat algemene overproduktie onmogelijk is. Vermeerdering van de produktie en kostenbesparingen doen in genen dele afbreuk
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aan het beginsel, dat er geen produkten teveel kunnen zijn of, wat hetzelfde is, dat werkeloosheid en verlies van kapitaal in een vrije economische orde nauwelijks een probleem zijn. In tegenstelling tot Malthus
en Ricardo ontkende Say het vraagstuk van de overbevolking.
Evenals Say gaf Bastiat blijk van een onvoorwaardelijk geloof in de goedheid van een vrij economisch systeem, terwijl Stuart Mill evenals Ricardo
realiteitsbesef vertoonde. De sociale filosofie van Bastiat verschilde van
die van Mill. Bastiat kende een 'ordre naturel' die vooruitgang en rechtvaardigheid garandeert. Mill zag in, dat de menselijke natuur eigenschappen bezit die vooruitgang en doelmatige hervorming in de weg staan.
Hij deelde het gemakkelijke vertrouwen van zijn vader in democratie en
vrijheid niet. De mens bezit ook irrationele eigenschappen, die de
democratie zelfs tot een gevaar kunnen maken. De geest van de mens
moet rijp zijn voor democratie. Hiertoe is een degelijke voorbereiding
noodzakelijk, bijvoorbeeld door middel van onderwijs. Het kwalijkste
gevolg van vroegtijdige democratie is het onderdrukken van geestelijke
oorspronkelijkheid, die altijd van een minderheid komt, door de tyrannie
van de meerderheid.
Bastiat ontkent in een vrije economische orde enig kwaad. De socialistische beschuldiging, dat de arbeiders worden uitgebuit, is ongegrond.
De arbeiders krijgen door de vrije concurrentie loon naar werken en
profiteren ten volle van de materiële vooruitgang. Overbevolking vormt
geen probleem, hetgeen ook het geval is met overproduktie. Bastiat doet
het probleem van de overproduktie af met de simpele constatering, dat
de menselijke behoeften onbegrensd zijn. Stuart Mill was ook als econoom
realistischer. Hij gaf toe, dat er wel degelijk sprake was van kapitalistische
uitbuiting van de loonarbeider. Het streven naar economische lotsverbetering kan zo sterk worden, dat de menselijke activiteiten op hogere,
geestelijke terreinen van beschaving worden verlamd. De meeste economen hielden volgens Mill met dit probleem geen rekening.
De liberale economen van de tweede helft van de achttiende en de eerste
helft van de negentiende eeuw kunnen in drie elkaar chronologisch opvolgende groepen worden onderscheiden. De eerste groep is die van de
auteurs van de achttiende eeuw, namelijk Smith en de Physiocraten. De
tweede bestaat uit de generatie van economen van de eerste drie decennia
van de negentiende eeuw, namelijk Say, Ricardo, Malthus en McCulloch.
De derde groep omvat de schrijvers uit het midden van de negentiende
eeuw. Hiertoe behoren Bastiat en Stuart Mill. De verschillen tussen de
drie groepen vinden hun oorsprong in de overgang van een nog in hoofdzaak agrarische economie naar een industriële samenleving en in de daarmee samenhangende sociale en politieke tegenstellingen tussen de aristo210

cratie en de burgerij en de burgerij en de arbeidersklassen.
Adam Smith en de Physiocraten waren voorstanders van een vrije
economie, maar zij waren geen typisch burgerlijke economen. Het
kapitalisme van de grootindustrie was hun onbekend. Smith protesteerde
tegen de bevoorrechting van handel en nijverheid door de mercantilistische politiek. Hij meende, dat een nationale economie een agrarische
onderbouw nodig heeft. Tegen de politieke macht van de Engelse aristocratie had hij geen bezwaren. Engeland was in zijn ogen een vrij land.
Het probleem van een industrieel arbeidersproletariaat was hem vreemd,
hoewel hij oog had voor de schadelijke geestelijke effecten van de arbeidsverdeling.
De groei van de kapitalistische grootindustrie en de theorieën en gebeurtenissen van de Franse Revolutie en de jaren daarna brachten de
politieke en sociale bewustwording van de burgerij met zich mee. Het
liberalisme werd een wapen in de handen van de burgerklassen tegen de
aristocratische en clericale machten van behoud. De aristocratie en de
Kerk werden als hindernissen op de weg van menselijke vooruitgang
beschouwd. Het verzet tegen de oude machten was in Frankrijk scherper
dan in Engeland, maar ook in Engeland was het duidelijk aanwezig. De
Franse liberalen, waaronder Say, bezaten een utopistisch verlangen naar
de komst van een nieuwe gemeenschap, waarin de mensen elkaar niet
meer onderdrukken en uitbuiten en waarin sociale tegenstellingen zijn
verdwenen. De Engelse liberalen bepleitten democratische politieke hervormingen, die de vooruitgang die mogelijk is, werkelijkheid moesten
doen worden. Malthus nam een middenpositie in. Hij was liberaal, maar
verdedigde tevens de economische en sociale positie van de aristocratie.
De conservatieven leverden kritiek op de schadelijke gevolgen van de
industrialisatie. Zij waren in Engeland tegenstanders van vrije import van
graan en wezen zowel in Engeland als in Frankrijk op de gevaren van
overproduktie en mechanisatie. Malthus' overproduktietheorie en zijn
afwijzing van vrije internationale handel in graan leverden stof tot de
conservatieve aanvallen op het economisch liberalisme. Malthus wenste
nationale agrarische autarkie. Hij meende, dat een klasse van grootgrondbezitters nodig is, teneinde door de consumptieve uitgaven van het personeel dat zij in dienst hebben, de vraag naar produkten op een voldoende
peil te houden. Bovendien maakt autarkie de economie minder kwetsbaar
ingeval van oorlogen en andere eventualiteiten. Zowel Ricardo als Say
deden moeite Malthus' overproduktietheorie te ontzenuwen. Zij hadden
de 'wet der afzetwegen' nodig om de conservatieven van hun argumenten
te beroven.
Naar de opvatting van de liberale denkers van de tijd van de Franse
Revolutie en van de jaren die erop volgden, vormden de burgerij en de
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lagere klassen één front tegen de voorstanders van de oude orde. Algemeen kiesrecht was een van de voornaamste eisen van de liberale hervormers. De ontwikkeling van de grootindustrie verkeerde in haar beginfase. Toch waren de eerste breuklijnen in het gemeenschappelijke front
reeds vóór 1830 zichtbaar. Dit was vooral het geval in Engeland, waar
de industrialisatie verder was gevorderd dan in Frankrijk. In tegenstelling
tot Say bezat Ricardo zoveel werkelijkheidszin, dat hij de schadelijke
gevolgen van de toenemende mechanisatie erkende. McCulloch besefte,
dat dit aspect van de theorie van Ricardo het liberalisme schade berokkende. Hij ontkende daarom, dat de mechanisatie arbeiders voor lange
tijd uit het produktieproces uitschakelt, hoewel hij toegaf, dat de industrialisatie nadelen meebracht.
Het vraagstuk van het industriële proletariaat drong zich in de loop van
de jaren na 1830 steeds meer aan de aandacht van de politici en de
economen op. Vooral in Frankrijk ontstond een sterke socialistische
beweging. Het burgerlijke liberalisme voelde zich bedreigd. Stuart Mill
realiseerde zich echter, dat een burgerlijk-industriële beschaving het
materiële en vooral het geestelijke welzijn van de lagere klassen evenzeer
schaadt als het feodalisme dat heeft gedaan. Ware vrijheid en democratie
kunnen pas werkelijkheid worden in een post-kapitalistisch tijdperk.
Mills pleidooi voor de vorming van produktiecoöperaties was geïnspireerd door de denkbeelden van de Franse socialisten. Een van de voornaamste bezwaren van Mill tegen de burgerlijke beschaving gold haar
materialisme en middelmatigheid. Mill leverde kritiek op het Benthamisme, aangezien het volgens hem door zijn eenzijdig rationalistisch
utilitarisme niet in staat was de tekortkomingen van de burgerlijke beschaving te verbeteren. Het Benthamisme behoefde aanvulling, die het
naar Mills opvatting kon vinden in de romantische geest van het conservatieve denken.
In Frankrijk was het verzet van het economisch liberalisme tegen het
socialisme even onverzoenlijk als de aanvallen der socialisten op de
kapitalistische economie. Bastiat en Charles Dunoyer trachtten alle
socialistische argumenten te ontzenuwen. Dunoyer poneerde, dat de
armoede van de lagere klassen onvermijdelijk is. Hervormingen in
socialistische geest kunnen de situatie alleen maar verergeren en moeten
daarom krachtig worden tegengegaan. Bastiat was een andere overtuiging
toegedaan. Hij poogde te bewijzen, dat een vrije economie onbegrensde
vooruitgang voor alle klassen in de samenleving garandeert. De pessimistische visie der socialisten op de kapitalistische economie is geheel en al
ongegrond. Het economisch liberalisme in Frankrijk werd door het
denken van Bastiat een theorie van behoud. Bastiat moest een door de
burgerij beheerste orde tegen socialistische aanvallen verdedigen.
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SUMMARY

This book is the outcome of an investigation into the philosophy of
progress evolved by the English and French classical economists. It
discusses the authors Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus
(1766-1834), Jean-Baptiste Say (1767-1832), David Ricardo (17731823), John Ramsay McCuUoch (1789-1864), Frédéric Bastiat (18011850) and John Stuart Mill (1806-1874). For an analysis of the philosophy of progress of these authors it is necessary to give some thought to
the conditions of their time. The classical economists wanted their
writings to give impetus to political and social reforms for the betterment
of man and community. Perfecting society, in which also the classical
economists took an interest, has been one of the leading themes of West
European thinking since the eighteenth century.
Of the authors mentioned the French appear to be more strongly inclined
towards optimism than the English. This is a consequence of the difference in social conditions between the two countries. In France the
social contrasts were more pronounced than in England, evidence the
revolutions of 1789, 1830 and 1848. The French conceptions of social
reform showed radical tendencies. An expression of this radicalism was
the confidence, often Utopian, in a future of happiness and justice. The
English liberals, on the whole, held a more moderate and realistic view.
They believed that continued progress is possible, but at the same time
they realized that the world can never be changed into a social paradise.
Adam Smith was of the opinion that social reforms are hard to bring
about, due to the egoism and shortsightedness of mankind. He severely
criticised the school of eighteenth-century French economists designated
by the name 'Physiocrats'. According to him it placed too much confidence in the rational capacities of man and in a harmonious liberal
order. Smith believes that also in a free economy the interests of the
different income classes do not run along parallel lines. According to him
universal economic progress is harmful to the businessman, because the
rate of profit decreases; it is equally injurious to the workers, because
the ever growing division of labour makes their work monotonous and
onesided. As the Physiocrats, Jean-Baptiste Say and Frédéric Bastiat
thought that freedom increases wealth and that all members of the
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community equally benefit by it. The nineteenth-century English economists, on the other hand, upheld Smith's realism. Malthus pointed at the
ever-present menace of overpopulation, in which he was followed by
Ricardo and Stuart Mill. Ricardo admitted that the process of increasing
mechanization causes unemployment. He contends that the interests
of the landowners conflict with the general interest; their earnings rise
more rapidly as the growth of total production slows down. Stuart Mill
regarded democracy and freedom as high but remote ideals. He was also
impressed by the disastrous effects of capitalism on the working classes.
Despite their sense of reality, the English, as much as the French, were
optimists. An exception was Malthus, who not only recognized the danger
of overpopulation but also of overproduction. According to the classical
economists the competitive price-system of a free economy induces
people to put forth their greatest efforts to reduce production costs and
to increase production, thus raising the general level of prosperity.
Competition has the additional advantage of bringing justice. In a free
economy no private interest can possibly get more than its due share. A
most noticeable characteristic of the optimist views held by the nineteenth-century authors was that they denied the possibility of general
overproduction. The economic depression after the Napoleonic wars
was regarded as transitory.
The ideas of the classical economists were germinated by the social
contrasts of the eighteenth century. Adam Smith directed his criticism at
the Tories, the Established Church and at Mercantilism. Ricardo and
Say attacked the position of the aristocracy. Say was a French revolutionary. Ricardo belonged to the Utilitarian school, whose advocates
sought universal suffrage and freedom, for the advancement of society.
Malthus was of a more conservative disposition. The Malthusian theory
of population was a warning at the address of too ardent reformers, and
intended to prove that the lower classes were not endowed with sufficient
reason to enjoy the luxury of suffrage. Malthus' overproduction theory
was an argument in the hands of the English conservatives, who fought
economic liberalism. The negation of the existence of general overproduction by both the English and the French liberals served to rebut the
conservative criticism of the advent of a new social order in general and
of industrial capitalism in particular.
About the middle of the nineteenth century, growing industrial capitalism
met with resistance on the part of socialism. Liberalism had to justify its
existence in the face of this new criticism. In England this came off more
successfully than in France. Bastiat uncompromisingly upheld the liberal
viewpoints and turned down all arguments of the socialists. Stuart Mill
admitted that socialism was not built entirely on air. He regarded the
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misery prevailing among the industrial proletariat as one of the main
causes of the stagnation in society's progress. The solution was to be
found, he thought, in the voluntary formation of workmen's cooperatives.
He wanted the disappearance of the existing form of business organization, with its wide gap between labour and capital.

SOMMAIRE

Ce livre est le résultat d'une enquête sur la philosophie du progrès
développée par les économistes classiques anglais et français. Il est
consacré aux auteurs Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus
(1766-1834), David Ricardo (1773-1823), Jean-Baptiste Say (17671832), John Ramsay McCulloch (1789-1864) Frédéric Bastiat (18011850) et John Stuart Mill (1806-1874). Pour être en mesure d'analyser
cette philosophie, il est nécessaire d'étudier la conjoncture dans laquelle
ces auteurs ont vécu. Au moyen de leurs publications, les économistes
classiques entendaient activer des réformes politiques et sociales visant
à améliorer l'homme et la société. L'intérêt du perfectionnement de la
société qui se rencontre également chez les économistes classiques, était
l'un des principaux thèmes philosophiques en Europe occidentale depuis
le 1 Sème siècle.
Parmi les auteurs susmentionnés, les Français paraissent montrer une
plus forte propension à l'optimisme que les Anglais; phénomène qui
s'explique par les différences entre les rapports sociaux dans les deux
pays. En effet, témoin les révolutions de 1789, 1830 et 1848, les oppositions sociales étaient plus accentuées en France qu'en Angleterre. Les
conceptions françaises des réformes sociales tenaient du radicahsme,
dont l'une des principales expressions était la confiance souvent utopique
en un avenir fait de bonheur et de justice. D'une manière générale, les
libéraux anglais se montraient plus modérés et plus réalistes, en considérant que le progrès continu est possible, mais en estimant parallèlement que jamais le monde ne sera un paradis social.
Adam Smith était d'avis que l'étroitesse de vue et l'égoïsme humains
constituent des obstacles à la réalisation des réformes. Il apportait de
sérieuses critiques à l'école des économistes français du dix-huitième
siècle, dénommés 'Physiocrates'. Cette école avait, selon Smith, une trop
grande confiance dans les capacités rationnelles de l'homme et dans un
ordre harmonieux et libéral. Selon lui, les intérêts des différentes classes
de revenus ne sont pas parallèles, même dans une économie libérale. Le
progrès économique général porte préjudice aux entrepreneurs, parce
qu'il abaisse le pourcentage de bénéfice; il nuit aussi aux ouvriers, la
division toujours plus poussée du travail rendant leur travail monotone
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et simpliste. Comme les Physiocrates, Jean-Baptiste Say et Frédéric
Bastiat considéraient que la liberté fait progresser la prospérité et qu'elle
est pleinement profitable à tous les membres de la communauté. Par
contre, les économistes anglais du 19ème siècle s'en tenaient au réalisme
de Smith. Selon Malthus, il existe une menace constante de surpopulation;
cet avis est partagé par Ricardo et Stuart Mill. Ricardo soutenait que la
mécanisation accroissante occasionne le chômage. D'après lui, les intérêts des propriétaires fonciers sont contraires à l'intérêt général; leurs
revenus augmentent d'autant plus vite que la croissance de la production
totale diminue. Stuart Mill voyait la démocratie et la liberté comme des
idéaux élevés, bien que lointains. Il était également impressionné par les
effets nuisibles du capitalisme industriel sur la classe ouvrière.
En dépit de leur sens de la réalité, les libéraux anglais étaient, comme
les français, optimistes. Une exception était toutefois constituée par
Malthus, qui connaissait, outre le danger de la surpopulation, celui de
la surproduction. D'après les économistes classiques, l'économie libérale
incite, par le jeu de la concurrence, les hommes à déployer un effort
maximal, en vue de l'augmentation de la production et de la diminution
de son coût. Il en résulte un relèvement du niveau général de prospérité.
De plus, la concurrence amène la justice, étant donné que, dans une
économie libérale, aucun intérêt privé ne recevra davantage que son dû.
L'un des principaux aspects optimistes des idées formulées par les
auteurs du 19ème siècle était leur négation de la possibilité d'une surproduction générale. Le malaise économique postérieur aux guerres
napoléonniennes était vu par eux comme de nature passagère.
Les conceptions émanant des économistes classiques sont à considérer
dans le cadre des oppositions sociales aux 18ème et 19ème siècles. Adam
Smith adressait ses critiques aux Tories, à l'Eglise Anglicane et au
Mercantilistes. Ricardo et Say attaquaient la position des aristocrates.
Say était un révolutionnaire français, tandis que Ricardo appartenait à
l'école des Utilitaristes, qui, en vue du progrès de la société, préconisaient
le suffrage universel et la liberté. Malthus était d'une nature plus conservatrice. Sa théorie sur la population contenait un avertissement adressé
aux réformateurs par trop enthousiastes. Elle devrait prouver que le
prolétariat est dénué de raison au point de ne pouvoir supporter le luxe
du suffrage. La théorie de la surproduction exposée par Malthus ajoutait
aux arguments des conservateurs anglais contre le libéralisme économique. La négation de l'existence d'une surproduction générale peu· les
libéraux anglais aussi bien que français servait de réplique aux critiques
conservatrices à l'égard de l'avènement d'un nouvel ordre social sur le
plan général et particulièrement du capitalisme industriel.
Au milieu du 19ème siècle, le capitalisme industriel naissant rencontra
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une forte résistance du côté du socialisme. Le libéralisme devait se
justifier face à la nouvelle critique, ce à quoi il réussit mieux en Angleterre qu'en France. Bastiat maintenait rigoureusement les points de vue
libéraux en déclinant tous les arguments socialistes. Stuart Mill reconnaissait que le socialisme n'était pas tout à fait dénué de sens; il considérait la misère du prolétariat dans l'industrie comme l'une des principales
causes de la stagnation du progrès social. Selon lui, la solution devrait
être recherchée dans la création de coopératives de production et dans
la disparition des formes d'entreprise existantes, se caractérisant par une
séparation nettement marquée entre le travail et le capital.
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STELLINGEN

I
De geschiedkundige zou bij zijn onderzoek meer gebruik moeten maken
van de begrippen en methodieken der maatschappijwetenschappen.

II
O. H. Taylor, A History of Economic Thought, New York 1960, p.311
beweert, dat Ricardo 'deeply pessimistic' was. Ricardo was echter geen
pessimist, maar hij bezat een vast vertrouwen in de vooruitgang van de
samenleving.

III
De universitair gevormde historicus wordt vaak alleen maar door de
dreiging van een lerarenoverschot ertoe bewogen een werkkring buiten
het onderwijs te zoeken. Een van de redenen hiervan is de opvatting,
dat de historicus door zijn opleiding slechts voor het lerarenambt geschikt is. Historische vorming kan echter een goede voorbereiding op
andere beroepen zijn.

IV
George W. Wilson (Ed.), Classics of Economie Theory, Bloomington
1964, p.27 beweert, dat volgens Ricardo de bevolkingsgroei het noodzakelijk maakt, dat steeds meer grond van slechtere kwaliteit in gebruik
wordt genomen, zodat de voedselprijzen en de lonen zouden stijgen, de
winsten en de besparingen dalen en de economische groei stagneren.
Zo redeneert Ricardo echter niet. Hij betoogt, dat de economische
expansie een toename van het aantal arbeiders vereist. Het groter aantal
arbeiders maakt het nodig slechtere grond in gebruik te nemen, waardoor
de voedselprijzen stijgen met de hierboven genoemde gevolgen.

ν
Twee van de voornaamste thema's van de Europese geestesgeschiedenis,
namelijk het vooruitgangsgeloof en, tegengesteld, het pessimisme, hebben
in de historiografie onvoldoende aandacht ontvangen.
VI
S. B. Clough, The Economie Development of Western Civilization,
New York 1959, p.4-8 rekent de Philippijnen tot de 'Westerse Cultuur'
en Rusland niet. Zowel het een als het ander vraagt om een nadere
verklaring, die Clough echter niet geeft.

vu
J. A. A. van Doorn poogt in 'Sociologie en Geschiedenis', Jaarboek van
de Nederlandse Sociologische Vereniging, Deel XIV, Aflevering 2, p.23
aan te tonen, dat de sociale geschiedenis niets meer dan een onderdeel
van de sociologie is. De beoefenaar van de sociale geschiedenis kan
gebruik maken van de sociologie. Hij bedrijft daarmee echter geen
sociologie, maar geschiedenis.
VIII
Economische historici, waaronder S. B. Clough en C. H. Cole, Economie
History of Europe, Boston 1952, p.393 en H. Heaton, Economie
History of Europe, New York 1948, p.480 ontzeggen aan de 'Industriële
Revolutie' elk revolutionair karakter. Zij ondersteunen hun stelling met
het argument, dat de industrialisatie enkele decennia nodig had, teneinde
ten volle op gang te komen. Dit is echter niet de gehele waarheid. Het
negentiende-eeuwse industrialisatieproces vormde een keerpunt in de
geschiedenis van Europa en de gehele wereld.

IX
Dienstplichtige militairen ontvangen maandelijks een bedrag aan geld
dat 'wedde' wordt genoemd. Het woord 'wedde' doet echter niet vermoeden, dat het slechts om wat zakgeld gaat. De dienstpUchtige militair
heeft recht op een behoorlijk loon.
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