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Liberalisme in de negentiende eeuw 

 

Vooraf 
 

De navolgende tekst is een uitgeschreven voordracht voor de UvA-Emeriti-Studiekring. De 

aanleiding was om bij alle aandacht die het neoliberalisme al jarenlang ten deel valt, nog eens 

terug te gaan naar de bron. Hét liberalisme behandelen in kort bestek is ondoenlijk. Ik beperk 

me tot enige hoofdlijnen van het liberalisme in Nederland in de tweede helft van de 19
e
 eeuw: 

de kern van het liberalisme als staatsleer (ontwakend burgerschap), over verplichtingen van 

burgers (verantwoordelijk burgerschap), het sociaal-liberalisme (sociaal burgerschap) en de 

invoering van de markteconomie). De schets wordt afgesloten met de fragmentatie van het libe-

ralisme in het begin van de 20
e
 eeuw.

1
 

 

Ontwakend burgerschap 
 

Hoewel de wortels van het liberalisme ouder zijn, geldt de Verlichting algemeen als geboorte-

grond. Bevrijding van het Ancien Régime, van onderdrukkende vorsten, dat was de kern van de 

bevrijding en emancipatie van de burger. Een van de vroegste denkers over liberalisme was 

John Locke (1632-1704). Hij meende dat de staat (regering) de morele plicht heeft om leven, 

vrijheid en eigendomsrechten van burgers te beschermen. De staat zou daartoe getransformeerd 

moeten worden tot een rechtsstaat. Zoals met meer radicale denkbeelden en geschriften (Des-

cartes) het geval was, kon ook het werk van Locke alleen in Holland worden uitgegeven. Locke 

beïnvloedde de Schotse Verlichting die werd gedragen door grote geesten zoals David Hume en 

Adam Smith van wie weer invloed uitging op de Amerikaanse (1776) en de Franse (1789) Re-

volutie.  

In Nederland was de Bossche advocaat Dirk Donker Curtius (1792-

1864) een van de eersten die het liberalisme een vaster omlijnde betekenis 

gaf in de vorm van praktische politieke doelen.
2
 Omstreeks 1830 formu-

leerde hij de volgende doelen: 

 gelijkheid van allen voor de wet;  

 ministeriële verantwoordelijkheid; 

 vertegenwoordiging i.p.v. vorstelijke autocratie.  

 rechtstreekse verkiezingen;  

 openbaarheid van de financiën van de staat. 

 

Net zoals eerder in het geval van Locke en bijvoorbeeld de moraalfilosoof Adam Smith (zie 

verderop) kunnen de door Curtius en Thorbecke geformuleerde strevingen worden begrepen als 

evenzovele reacties op in hun ogen bestaande misstanden. De punten van Curtius komen alle-

maal terug in de door Jan Rudolf Thorbecke (1798-1872) voorbereide grondwetswijziging van 

1848. Deze maakte van Nederland een moderne rechtsstaat waarin alle burgers in gelijke geval-

len gelijk zijn voor de wet. Dat wilde overigens niet zeggen dat alle wetten ook gelijk werden 

voor alle burgers. Invoering van het censuskiesrecht betekende dat maar een paar procent van de 

volwassen mannelijke bevolking actief en passief kiesrecht kreeg.  

De liberale grondwet vormde het kader voor de verhoudingen in een samenleving waarin de 

wettelijke vrijheid van de burger, zijn politieke rechten en mogelijkheden tot ontplooiing wer-

den vastgelegd. De staat had zich te onthouden van bemoeienis met grote delen van het maat-

                                                      
1
 Voor deze tekst heb ik o.a. geput uit mijn proefschrift (1998) over particuliere initiatieven van notabele 

Rotterdammers om de stedenbouw en de volkswoningbouw te verbeteren, uit De modernisering van de 

stad (2008), uit Van der Cammen e.a., The Selfmade Land (2012, coauteur) en uit het manuscript Frédé-

ric en Antoine Plate, Rotterdamse kooplieden (2017), een biografie die ter publicatie is aangeboden.  
2
 Stuurman, 115. 
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schappelijk leven zoals de economie, de godsdienst, de wetenschap, kunst en slechts de algeme-

ne rechtsvoorwaarden te scheppen voor burgerlijke vrijheid. ‘Men kenmerkt politisch onze 

eeuw, wanneer men haar de staatsburgerlijke eeuw noemt’, schreef Thorbecke in zijn essay 

Over het hedendaagsch staatsburgerschap (1844). ‘Burgerschap zij stemrecht in de regeering 

der gemeente, plaatselijke, provinciale of rijksgemeente, waarvan men burger is. […] Erkenning 

dezer staatsburgerlijke eigenschap, als regt der individus of bijzondere burgers, […] is de groote 

vraag en beweegoorzaak van onzen vormdriftigen tijd.’
3
 

 

Productief burgerschap 
 

Het liberalisme was de eerste moderne politieke stroming met een visie 

over de verhouding tussen de burger, de samenleving en de staat. Daarin 

stond de burger centraal. Op hem rustte de samenleving, het geheel van 

vrijwillige arrangementen dat burgers in alle mogelijke onderlinge be-

trekkingen met elkaar aangaan, van huwelijk tot bedrijf en van vereni-

ging tot collectieve voorziening zoals een bejaardenhofje. Burger en 

staat verhouden zich tot elkaar door een stelsel van regels en wederzijd-

se plichten. De staat is de belangrijkste institutie van de samenleving, 

eveneens rustend op de sterke schouders van de burgers. De staat diende 

de rechten en plichten van burgers te waarborgen, maar werd niet gezien 

als het orgaan dat leiding geeft aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dat was een zaak van 

burgers zelf.  

Thorbecke formuleerde het zo: de burger leunt niet op de staat, de staat is afhankelijk van de be-

trokkenheid van de burger. De staat kweekt niet zelf burgerschap aan, maar schept uitsluitend de 

voorwaarden daarvoor. De staat leunt dus op de vitaliteit en zelfstandige kracht van individuen.  

Wat of wie waren de sterke burgers die de staat konden dragen? Dat waren de productieve 

burgers, een begrip dat was ontleend aan het gedachtengoed van de graaf De Saint-Simon. Hij 

meende dat productieve arbeid als bindmiddel fungeert in een samenleving van nijvere werklie-

den en energieke industriëlen. Leeglopers, renteniers, speculanten en werklozen zijn geen pro-

ductieve burgers, zij doen niet mee. Rond 1870 omarmde de advocaat Sam van Houten dit ge-

dachtengoed. Ook hij sloot speculanten en parasieten buiten, zowel aristocratische renteniers als 

steuntrekkers.  

Burgerschap hield de morele plicht in zich in te zetten voor de publieke zaak. Het gaat er niet 

om wíe, maar wát je bent. Liberale vrijheid was dan ook geen ongeclausuleerde vrijheid, maar kon 

alleen maar gedijen in een geordende omgeving, omdat zij harmonie veronderstelde en ‘een hechte 

gemeenschap van moreel gelijkgezinden.’ Liberale vrijheid was derhalve een ethische categorie, 

een wenselijke ethische houding die kleeft aan het burgerschap. Liberale politiek was weliswaar 

een politiek van vrijheid, maar van ‘vrijheid die hoge morele verplichtingen met zich meebracht.’
4
 

Thorbecke’s fundament van constructieve burgerzin veronderstelde de eenheid der burgerij, een 

begrip dat was ontleend aan de Franse Revolutie die het standsonderscheid had opgeheven. Burger-

lijk belang beschouwde Thorbecke als algemeen belang, een begrip dat de liberalen voor het eerst 

gebruikten.
5
 De Leidse filosoof Cornelis Bellaar Spruyt meende dat de liberalen tegenover het 

mensbeeld van vooral de confessionelen een eigen mensbeeld en ethiek moesten stellen, waarin 

vrijheid dient om plichten jegens de gemeenschap te vervullen.
6
  

Samenvattend deed de liberale leer van verantwoordelijk burgerschap een beroep op ge-

meenschapszin en plichtsbesef en stelde hoge morele eisen stelde aan de individuele vrijheid. 

Verantwoordelijk burgerschap verplicht de elite tot voorbeeldgedrag en daadwerkelijk inzet 

voor de gemeenschap. Te Velde (1992) spreekt hier van een ‘ethisch reveil tot de nationale eli-

te.’
7 
In hedendaagse, aan de Franse socioloog Pierre Bourdieu ontleende bewoordingen, werd dit 

                                                      
3
 Thorbecke, 84. 

4
 Te Velde, 23. 

5
 Te Velde, 24. 

6
 Te Velde, 97. 

7
 Te Velde, 267. 
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reveil opgelegd aan hen die beschikken over een surplus aan financieel, sociaal en cultureel kapitaal 

om medeburgers bij te staan in de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Het Nederlandse liberalisme had een eigen signatuur. Vergeleken met het buitenland waren 

de Nederlandse liberalen ontwikkelde en zelfbewuste burgers, veelal nazaten van patriciërs die 

een bepaalde geestesgesteldheid vertegenwoordigden waarin humanisme en libertijns gedachte-

goed bewaard bleven.
8
 In Frankrijk en België was het liberalisme fel antiklerikaal. Von Bis-

marck vond confessionele partijvorming ongehoord, in Nederland was dat een gewone zaak en 

vormden juist de kerken de res publica die de staat in bedwang hield.
9
  

 

‘De adem van het Nederlandse liberalisme was krachtig maar kort’, concludeerde Kossmann 

over de periode 1848-1879. Het liberalisme kreeg in dit tijdvak gestalte als abstracte en schema-

tische leer van een geestelijke en maatschappelijke elite.
10

 Een algemene liberale theorie ont-

brak. ‘Onpartijdigheid, praktische zin, kritiek, dat waren de eigenschappen waardoor liberalen 

meenden uit te munten. [...] Zij allen waren individualist van nature en principe; zij waren het 

met elkaar over talloze kwesties oneens.’
11 

 Kossmann voert dit terug op de bestuurlijke traditie 

van pragmatisch handelen. De heersende standen in ons land hebben nimmer gezag verworven 

door middel van theorieën, wetgeving en politieke bewegingen. Vanaf de 16e eeuw vonden zij 

haar kracht in een zich aan alle omstandigheden aanpassende soepelheid, gevoed door een 

pragmatische handelsgeest, een beperkt centraal gezag en een grote stedelijke en gewestelijke 

autonomie. Slecht één principe werd zorgvuldig gekoesterd: handhaving van het recht.
12

 Eén 

ideaal stond bovenaan, kan daaraan worden toegevoegd: de vorming van de massa tot zelfred-

zame staatsburgers die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen bestaan en voor 

elkaar door onderwijs en werk.  

 

Sociaal burgerschap 
 

De incubatie van het liberalisme speelde zich af in tweede kwart van de negentiende eeuw met 

Donker Curtius en Thorbecke als denkers. De volwassenheid kwam met Thorbecke’s grondwet van 

1848, waarin het liberalisme als staatsleer was uitgekristalliseerd. In het vierde kwart evolueerde de 

staatsleer naar een sociaal-politieke leer. Ook daar horen namen bij, de rechtsgeleerde en filosoof 

Cornelis Opzoomer, de politicus Samuel van Houten en de staathuishoudkundigen Hendrick Quack 

en Baltus Pekelharing. Ontstaan en ontwikkeling van het sociaal liberalisme hebben verschillende 

wortels: (1) sociale problemen die als gevolg van de industriële revolutie een massaal karakter kre-

gen; (2) nieuwe denkbeelden over de rol van de staat in de samenleving (het vooruitgangsdenken) 

en (3) de zoektocht naar harmonieuze sociale verhoudingen zonder een gewelddadige revolutie die 

het intussen opgekomen marxisme als historische onvermijdelijkheid voorzag.  

De periode 1875-1914 was er een van ongekende dynamiek. Revoluties staken elkaar aan: de 

hygiënische revolutie bracht een enorme stijging van de bevolkingsgroei door een sterke daling 

van het sterftecijfer. De industriële revolutie bracht massale industriearbeid en na 1900 grootbe-

drijven van een ongekende omvang, maar ook welvaart door substantiële stijging van de koop-

kracht. Zonder de revolutie in het bankwezen (1861: oprichting eerste handelskrediet- en hypo-

theekbanken door Sarphati) is de stedelijke revolutie ondenkbaar. Amsterdam en Rotterdam 

groeiden tussen 1880 en 1920 met netto 100.000 inwoners per decennium, waarvan ongeveer de 

helft door immigratie van het platteland. De staat (vooral gemeenten en rijksoverheid) inves-

teerde miljoenen in nieuwe infrastructuur, onderwijs en dienstverlening met geld dat werd ge-

leend op de kapitaalmarkt. De overheidsbureaucratie (incl. onderwijs, politie, nutsbedrijven) 

was rond 1900 een van de snelst groeiende sectoren, op weg naar een professionele organisatie, 

grootproducent van nieuwe wetgeving en controle op naleving.  

                                                      
8
 Zahn, 133-134. 

9 Zahn, 141. De schoolstrijd en de verzuiling illustreren zijn conclusie. 
10

 Kossmann, 146. 
11

 Kossmann, 187. 
12

 Kossmann, 189. 
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Rond 1875 ontstond de sociale quaestie, dat wil zeggen de bewustwording van het massale 

karakter van sociale problemen die overigens al voor de industriële revolutie bestonden: structu-

rele armoede onder een groot deel van de bevolking, treurige woonomstandigheden en slechte 

arbeidsomstandigheden. Dit bracht vragen met zich mee: wat daaraan te doen? Hoe een revolu-

tie te voorkomen? Welke rol moet of kan de staat daarin spelen?  
 

Cornelis Willem Opzoomer (1820-1892, een halve eeuw hoogleraar recht en filosofie te Utrecht, 

leerling van Thorbecke) was duidelijk: de staat moet overal helpen, behalve waar dat niet nodig is. 

Zijn positieve staatsleer ging uit van ‘maar één groot beginsel [...] de bevordering van het ware 

volksbelang.’ ‘De abstracties wijken voor het leven [...] voor de macht der feiten, die voortdurend 

tot nieuw onderzoek opriepen.’
13

 

In zijn Utrechtse oratie Staat en Maatschappij (1868) hield de econoom-socioloog prof. mr. 

H.P.G. Quack (1834-1914, leerling van De Bosch Kemper, o.a. directeur van de Nederlandsche 

Bank, verzamelaar van commissariaten en auteur van de zesdelige serie De Socialisten) zijn 

gehoor voor dat de staat ‘inhoud en stof’ ontvangt van de maatschappij. Hij sprak over de staat 

als vaste vorm, die de verschillende krachten en elementen van de samenleving richting geeft. 

‘Zijn taak is regelen van orde te stellen, waar de maatschappij […] slechts de gang van het indi-

vidu, van de groep en van het ogenblik wilde volgen.’ Het sociale vraagstuk was een aan het 

christendom ontleende zedelijke norm. Sociale hervorming werd een nieuw kernbegrip. De 

verhoudingen tussen recht, orde en vrijheid ontstaan niet als een theorie of ‘mechanisch stelsel 

van wetten, maar [als] een levend organisme.’
14

 Een staat als nachtwachter die alleen optreedt 

om de persoonlijke vrijheid van het individu en zijn eigendom te beschermen vond Quack on-

voldoende. De staat is dan niet meer dan een beschermheer van de vermogende klasse. De 

maatschappij diende de staat te doordringen schreef hij in zijn Herinneringen (1913).  

 

De derde bron van het sociaal liberalisme werd aangeboord door Baltus Hendrik Pekelharing 

(1841-1922), vanaf 1873 hoogleraar staathuishoudkunde te Delft. Pekelharing kwam uit een 

doopsgezind gezin in Krommenie. In het nieuwe tijdschrift Vragen des Tijds introduceerde het 

gedachtegoed van de Deens-Duitse filosoof en rechtsgeleerde Lorenz von Stein (1815-1890). In 

Der Begriff der Gesellschaft (1830) maakte Von Stein als een der eersten een scherp onder-

scheid tussen de staat en de maatschappij en tussen algemeen en particulier belang. De samen-

leving behoort de organisatie van de staat te bepalen, niet andersom. De samenleving wordt 

beheerst door een voortdurende strijd tussen klassenbelangen, waarbij de staat een werktuig is in 

handen van de heersende klassen. Een ‘hoogere harmonie’, zoals Pekelharing het noemde, zou 

niet vanzelf ontstaan. Om die te bereiken moesten alle klassen worden doordrongen ‘mee te 

werken aan den welvaart en den bloei der andere klassen.’
15

 Dit was een krachtig beroep op de 

bourgeoisie om deugden zoals redelijkheid en naastenliefde te betrachten en soms rechtstreeks 

tegen haar eigenbelang in te gaan! Zij zou de door haar beheerste staat moeten inzetten voor 

sociale hervormingen, dat wil zeggen voor de belangen van de bezitlozen en daarmee voor het 

algemeen belang.  

Von Stein, Quack noch Pekelharing was socialist, laat staan Van Houten. Persoonlijke ont-

plooiing en vrijheid van eigendom bleven einddoel van sociale hervorming naar liberale snit. De 

staat diende daarvoor alleen voorwaarden te scheppen, maar niet zelf de behoeften van de bur-

gers te bevredigen en de vrijheid van eigendom aan het staatsbelang te onderwerpen, zoals het 

socialisme wilde. Karakteristiek voor het sociaal liberalisme was het behoud van de autonomie 

van de politiek als keuzemogelijkheid die niet ten onder gaat aan een wetmatige sociale ontwik-

keling, maar berust op deugden van sterke burgers die niet louter eigenbelang najagen.
16

 In re-

voluties zagen zij niets. ‘Revolutie verstoort met geweld oude rechtsvormen, hervorming beoogt 

langzamen groei van kleine kiemen en bereikt beter het doel’, schreef Cort van der Linden in 

                                                      
13

 Opzoomer , 72, 75. 
14

 Quack (1881), 22 en 119-120. 
15

 Pekelharing (1875), 191.  
16

 Dudink, 38.  
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1884 aan het slot van een lang opstel over economische politiek.
17

 Dudink (1997) vat treffend 

samen: het was een socialistische maatschappijanalyse met een liberale conclusie.
18

 

Die conclusie komt onder meer goed tot uiting in de Woningwet van 1901 die bepaalde dat 

de staat steun biedt aan de financiering van de bouw en exploitatie van werkmanswoningen, 

maar dat het initiatief daartoe uit moet gaan van particuliere instellingen (verenigingen of co-

operaties) die worden toegelaten tot het ontvangen van staatssteun. Bij de wet ‘toegelaten instel-

lingen’ was de formele aanduiding van zulke woningbouwverenigingen of woningcorporaties.  

 

Tegen 1900 was in het liberale denken een fundamentele omslag in visie op de verhouding tussen 

individu en staat ontstaan. De individuele burger met zijn productieve deugd als fundament voor de 

staat werd ingewisseld tegen het individu als product van de maatschappij. Niet langer leunt de 

staat op de sterke schouders van individuele productieve burgers, maar leunt de burger op de 

staat die structuur en hulp biedt tot emancipatie. Burgerschap, zei de sociaal-liberale leer, wordt 

juist mogelijk gemaakt door interventie van de staat waardoor individuele capaciteiten een product 

zijn van de samenleving. Het werd dan ook niet langer zinvol gevonden om hen die het burger-

schap niet zelfstandigheid kunnen dragen, uit te sluiten van het kiesrecht. Het liberalisme werd 

daarmee sociaal én democratisch: alle burgers kunnen zelfstandig worden. Individualiteit werd 

voortaan gekenmerkt door zelfstandige kracht én maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. ‘De 

staat’, aldus Stuurman, ‘werd niet meer gezien als een veredelde waarborgmaatschappij maar als 

architect van de maatschappelijke vooruitgang.’
19

  

De sociaal-liberalen hechten groot belang aan de oplossing van de sociale kwestie. Hun be-

moeienis met de maatschappij leidde rond 1900 tot de eerste golf van sociale wetgeving door het 

kabinet Pierson-Borgesius (1897-1901): de Ongevallenwet, de Woningwet, de Leerplichtwet. Pier-

son, een gematigde liberaal met een sociaal hart, had al eerder de belastingen hervormd.  

In termen van burgerschap kan de pacificatie van 1917, de uitruil invoering van algemeen 

liesrecht tegen financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs voor een 

belangrijk deel op het conto van het sociaal liberalisme worden geschreven. In wezen hebben de 

liberalen daarmee langs de door Von Stein en Pekelharing gepropageerde weg – rechtstreeks 

tegen het eigenbelang ingaan – vrijwillige afstand gedaan van privileges en van de politieke 

machtspositie die ze meer dan een halve eeuw lang hebben bekleed.  

 

Intermezzo: organisch maatschappijbeeld 
 

Het sociaal-liberale antwoord op de complexe effecten van de industriële revolutie zoals bevol-

kingsgroei en verstedelijking stoelde op het besef van toenemende wederzijdse afhankelijkheid 

van de samenstellende delen van de samenleving zoals arbeid en kapitaal, individu en gemeen-

schap. Doel was om dat organisch samenhangende geheel van zelfstandigheid houdende delen 

goed te ordenen onder leiding van de overheid. Een actieve staat dus als architect en hoeder van 

de maatschappelijke verhoudingen. Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917) noemde dat socia-

le ordening.  

In de liberale maatschappijleer functioneert de samenleving als een organisme: een veel-

heid van onderling met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijke organen. Deze opvatting 

was ontleend aan de opkomende sociale wetenschappen. De Amsterdamse hoogleraar staathuis-

houdkunde jhr. mr. Jeronimus de Bosch Kemper voelde zich meer socioloog dan econoom, 

schreef zijn leerling Quack, omdat de sociologie de grote ontdekking had gedaan dat de samen-

leving niet uit een massa individuen bestaat, maar uit stelsels van sociale verbanden zoals huis-

gezinnen en hun bezittingen, bedrijven en instellingen. Individuen maken deel uit van verban-

den die ze niet bewust hebben kunnen kiezen.
20

 In de kern bestaat het organische maatschappij-

beeld ‘uit de idee dat allerlei van nature binnen de maatschappij gegroeide groepen en verban-

den elk een eigen, onmisbare functie binnen het geheel hadden [waaraan] zowel een zekere 

                                                      
17

 Cort van der Linden, 317. 
18

 Dudink, 42-43. 
19

 Stuurman, 374. 
20

 Quack (1913), 46 e.v. 
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mate van autonomie als een betrokkenheid op het geheel werd toegedacht, dit alles op harmoni-

euze wijze.’
21

 De advocaat en politicus Samuel van Houten (1837-1930), doopsgezind opgevoede 

ondernemerszoon, schreef in Vragen des Tijds over een ‘millioenenhoofdig organisch wezen’ en 

Pekelharing over ‘een organisme, waarvan de deelen en de leden met elkander een samenhan-

gend geheel vormen.’
22

 

Dit maatschappijbeeld huldigde het ideaal van verantwoordelijk burgerschap of de morele 

burger en heeft daarmee volgens Kloek & Mijnhard (2001) een verstrekkend gevolg gekregen: 

de definitieve doorbraak van de sociaal verantwoordelijke samenleving als grondslag van het 

Nederlandse politieke denken tot in onze tijd.
23

 De liberalen huldigden een conceptueel en nor-

matief gemeenschapsbegrip. De norm betrof een rationeel beredeneerde harmonie als evenwicht 

tussen de samenstellende delen. De liberale bankier, directeur van De Nederlandsche Bank, 

hoogleraar staathuishoudkunde aan de UvA en latere eerste minister Nicolaas Gerard Pierson 

meende dat maatschappelijke harmonie ontstaat door het evenwicht tussen de klassen en be-

stempelde dat als organisch. Evenwicht betekende dat individu en gemeenschap over gelijke 

rechten beschikken met als einddoel ‘een harmonische samengaan’ in sociale zin. Armoede zag 

hij als een verstoring deze harmonie.
24

 

 

Een liberale economische orde 
 

Vrije mededinging als economische orde was een onlosmakelijk onderdeel van de liberale leer. 

Het liberalisme bevrijdde, om zo te zeggen, niet alleen de burger, maar ook de economie van 

haar knellende banden. Nederland was dan traditioneel wel een vrijhandelsnatie, halverwege de 

negentiende eeuw werd de binnenlandse productie nog beheerst door gilderegels, talloze plaat-

selijke accijnzen en in- en uitvoerrechten. Vrijheid van ondernemen zoals gepropageerd door 

Adam Smith in zijn beroemde Wealth of Nations (1776) bestond nauwelijks. Een molenaar 

mocht alleen maar hem aangeboden graan malen, niet zelf graan inkopen, malen en verkopen. 

Jansen (1999) geeft in zijn proefschrift voorbeelden van belemmerende regels die onderne-

mingslust en industriële ontplooiing voor 1850 hebben gefrustreerd.  

Na afschaffing van de Act of Navigation – monument van protectionisme uit 1651 – door 

de Britten in 1848 kwam het eerste kabinet Thorbecke in 1850 met de Scheepvaartwetten die 

een einde maakten aan de invoerrechten. Na deze eerste grote stap volgde in 1865 de afschaf-

fing van talrijke plaatselijke accijnzen. Pas toen ontstond in Nederland voor het eerst (!) een 

open binnenlandse markt. Invoering van de vrije markt betekende feitelijk toepassing van de 

opvattingen van Adam Smith. Daarmee ontstond een interessante parallel: behalve de ordening 

die de grondwet 1848 aanbracht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen het 

particuliere en publieke domein ontstond een economische orde waarin op identieke wijze taken 

en verantwoordelijkheden in het productieproces werden toegedeeld (zie kader).  

Meteen riep dat een staatkundig-filosofische vraag op: hoe dient de verhouding tussen de 

rechtsstaat en de economische orde te worden geregeld? De kwestie is te begrijpen uit het dage-

lijkse spraakgebruik waarin staten niet alleen naar hun staatsbestel, maar ook naar hun economi-

sche orde worden getypeerd. Thorbecke zag scherp dat een economische orde wat anders is dan 

een rechtsorde en had een duidelijke opvatting over de wenselijke verhouding tussen deze twee. 

Hij vond dat de staat gunstige ontwikkelingsvoorwaarden voor de economie moet scheppen 

zonder het marktmechanisme aan te tasten, maar wel ‘zodanig dat er rechtsverhoudingen in 

industrie, landbouw en handel geschapen werden’.
25

 Binnen productieprocessen moeten dus 

rechtsregels heersen. Daarin was Thorbecke zijn tijd vooruit. Zijn uitgangspunt was dat belas-

tingheffing door de staat verreikende invloed heeft op het sociale en economische leven, voor 

bedrijven en individuele werknemers. In hervorming van het belastingstelsel zag hij een belang-

rijk middel tot economische hervorming. ‘Elk behoort namelijk in die mate te worden belast, als 

                                                      
21

 Minderaa, 470. 
22

 Van Houten, 1; Pekelharing (1875), 189. 
23

 Mijnhard & Kloek, 584-585. 
24

 Van Maarseveen, 47. 
25

 De Wit, 106.  



 8 

hij deelneemt aan het [algemene] welzijn tot welks teweegbrenging de belastingen strekken. 

Ieder individu neemt daaraan deel volgens de mate zijner krachten en zijner goederen…’
26

 De 

economische orde is derhalve onderhorig aan de rechtsstaat zoals geregeld in de grondwet.  

Waar het landsbelang in het spel was, schroomde Thorbecke niet om in te grijpen. Geheel 

in lijn met de leer van Adam Smith betrof dat de aanleg van grote publieke werken die zonder 

staatsinterventie (wetgeving en overheidsfinanciering) niet van de grond kwamen. Om die reden 

moest het stadsbestuur van Rotterdam de spoorlijn naar Antwerpen dwars door de stad toestaan 

en Amsterdam het nieuwe Centraal Station op een kunstmatig eiland in het IJ. In beide gevallen 

stond een economisch vooruitstrevende liberale regering tegenover conservatieve stadsbesturen. 

Aan deze twee voorbeelden kunnen er vele toegevoegd worden, zoals de aanleg van de Nieuwe 

Waterweg; de overname na faillissement van de particuliere Amsterdamsche Kanaal-

Maatschappij (1883) en de overname van de Rhijnspoorweg-Maatschappij (1890) als middel 

om het spoorwegverkeer te verbeteren en te saneren.  

Ook Van Houten zette vraagtekens bij een ongebreidelde laissez faire. Staatsinterventie in het 

sociale leven viel niet op principiële gronden te verwerpen en onverkorte toepassing van het lais-

sez-faire beginsel in de economie noemde hij in navolging van S. Vissering ‘onstaatkundig hande-

len’.
27

 Hij zag er te grote nadelen in voor het gros van de bevolking en propageerde een door na-

tuurwetenschappelijke wetten geïnspireerde visie op de werking van de economie en de markten 

van arbeid en kapitaal.  

 

 

Adam Smith, de vrije markt en de publieke sector. 

 

De Schotse moraalfilosoof Adam Smith (1723-1790) is de vader van de vrije markt 

economie. Hij zag echter wel een paar belangrijke taken weggelegd voor de staat. In 

zijn beroemde boek Wealth of Nations (1776) schreef hij: 

‘Voortvloeiend uit het stelsel van natuurlijke vrijheid, heeft de soeverein [staat, vorst] 

inderdaad drie verplichtingen van groot belang, die voor iedereen volkomen begrijpe-

lijk zijn: ten eerste om de samenleving te beschermen tegen geweld en invasie door 

andere staten; ten tweede om iedere burger te beschermen tegen onrechtvaardigheid 

of onderdrukking door een medeburger en daartoe een rechtsstelsel in te richten; ten 

derde om bepaalde publieke werken uit te voeren en publieke instellingen op te rich-

ten en te onderhouden, die nooit door een enkeling of een kleine groep van burgers 

kunnen worden ondernomen, omdat de uitgaven daarvoor – door enkelingen of kleine 

groepen - nimmer uit de winsten terug betaald kunnen worden, hoewel deze investeringen dikwijls meer 

terugbetalen aan de samenleving als geheel.’  

Volgens Smith zou het aantal publieke werken (hoofdwegen, 

bruggen, kanalen e.d. ) ‘duidelijk gelijke tred moeten houden met de 

jaarlijkse productie en arbeid’. Hij verwierp de bekostiging van alle 

uitgaven voor publieke werken uit staatsinkomsten. In plaats daar-

van propageerde hij een stelsel van tolheffingen en accijnzen, dui-

delijk te onderscheiden naar lokale, provinciale en nationale publie-

ke werken.  

In Nederland markeren de negentiende-eeuwse investeringen 

in nieuwe nationale infrastructuur (kanalen, hoofdwegen, spoorweg-

net) en in de stedelijke infrastructuur de institutionalisering van 

overheidsinterventie. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn 

ontleend aan Adam Smith: (1) de investeringen waren zo omvangrijk 

dat ze de capaciteit van particuliere ondernemingen te boven gin-

gen; (2) de investeringen garandeerden een wezenlijk profijt voor de 

                                                      
26

 Geciteerd in De Wit, 157. 
27

 Van Houten, 1. Prof. mr. Simon Vissering (Leiden, leerling van Thorbecke) publiceerde in 1878 de 4
e
 

herziene druk van zijn Handboek van Praktische Staathuishoudkunde, in 1860 het eerste Nederlandse 

handboek over staatshuishoudkunde. 
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samenleving als geheel en zouden geen speelbal van particuliere monopolievorming mogen zijn. 

 

Bron: Wealth of Nations, Books IV.9.51 and V.1.14-25. 

 

 

 

De periode 1870-1890 wordt gezien als die van het meest vrije kapitalisme in de Nederlandse ge-

schiedenis, maar ook die is niet vrij geweest van protectie en interventie. Protectie betrof het kolo-

niale beleid. In het laatste kwart van de negentiende eeuw waren buurstaten staten in de weer kolo-

niën te verwerven en/of hun koloniën veel efficiënter te gaan exploiteren onder meer door protecti-

onistische maatregelen. In de tweede plaats, kwam onder aandrang van ondernemers een uitgebreid 

proces van marktregeling op gang kwam, in de kern vergelijkbaar met dat van het scheppen van 

een level playing field in de EU. Jaarverslagen van de Kamers van Koophandel Amsterdam, Rot-

terdam, Dordrecht en andere steden uit deze periode verraden een schier eindeloze hoeveelheid 

verzoeken om regeling van allerlei aspecten van het economisch verkeer zoals controle op kwaliteit 

van producten om beunhazerij tegen te gaan tot regeringssteun tegen valse concurrentie door bui-

tenlands protectionisme. De Duitse regering gebruikte bijvoorbeeld de door haar genaast Pruissi-

sche Spoorwegen als belastinginstrument en via tarievenpolitiek als instrument om internationale 

concurrentie tegen te gaan.  

Tegen 1900 speelden grote kwesties van internationale handelspolitiek op het gebied van trust- 

en kartelvorming. Zo is de Holland-Amerika Lijn tussen 1900 en 1915 eigendom geweest van de 

International Mercantile Marine Co, een trust-vehikel van de agressieve Amerikaanse staalbaron 

John Pierpont Morgan, Engelse en Duitse rederijen. In 1915 is de HAL teruggekocht en zijn haar 

prioriteitsaandelen direct in een zware beschermingsconstructie ondergebracht. Tijdens de eerste 

wereldoorlog was staatsinterventie niet van de lucht (o.a. voedseldistributie). Het waren de eer-

ste stappen van het geordende kapitalisme naar het geleide kapitalisme 

 

Liberale fragmentatie  
 

Twee grote politieke kwesties hebben geleid tot splijting en fragmentatie van de liberale stroming 

die in Nederland nooit een eenheidsleer is geweest. De ene was de staatkundige kiesrechtkwestie – 

invoering van algemeen kiesrecht ja of nee – de andere betrof de oplossing van de sociale kwestie 

en de rol daarin van de staat. Waren de liberalen lange tijd georganiseerd in lokale kiesverenigin-

gen, de ene meer behoudend, de ander vooruitstrevend, pas 1885 ontstond met de oprichting van de 

Liberale Unie zoiets als partijvorming, maar niet fanatiek. De Unie was een federatie van lokale 

kiesverenigingen die aan- en afhaakten. In 1902 splitsten de sociaal-liberalen zich af in de Vrijzin-

nig Democratische Bond (VDB) onder leiding van Hendrik Goeman Borgesius en Dirk Bos, in 

1905 gevolgd door de behoudende liberalen en die de Bond van Vrije Liberalen (BVL) oprich-

ten, waarvan Meinard (Map) Tydeman de politieke leider werd.  

De kiesrechtkwestie verdeelde de liberalen tot op het bot. In 1893 kwam dat tot uitbarsting 

toen een flink deel van de liberalen in de Tweede Kamer de Kieswet van minister J. Tak van 

Poortvliet (kabinet Van Tienhoven, 1891-1894) verwierp en Tak met kabinet en al naar huis 

stuurde. Het wetsvoorstel beoogde iedere volwassen man die kon lezen en schrijven kiesgerech-

tigd te maken. Tak had er een kabinetskwestie van weten te maken. Opvolgend minister Sam 

van Houten wist in 1896 een nieuwe kieswet door het parlement te loodsen die voorzag in een 

verdubbeling van het aantal kiesgerechtigden van 300.000 naar 570.000. 

 

De fragmentatie heeft haar belangrijkste wortels in Amsterdam, waar de vooruitstrevende kies-

vereniging ‘Amsterdam’ zich in 1892 afsplitste van de Liberale Unie en zich noemde Radicale 

Bond onder leiding van Willem Treub (1858-1931), wethouder, hoogleraar staathuishoudkunde 

aan de UvA, minister van (o.a.) Financiën tijdens de eerste wereldoorlog. In 1901 ging de Bond 

samen met de linkervleugel van de Unie op in de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). Deze 

bepleitte onder meer algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, een staatspensioen en her-

vorming van het kapitalistische stelsel door verbod op monopolies en staatseigendom van vitale 

bedrijven zoals de spoorwegen en energiesector. Als wethouder had Treub in Amsterdam parti-
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culiere bedrijven waarvan de concessie afliep onder gemeentelijk beheer gebracht. De winsten 

konden beter ten algemenen nutte in de gemeentekas vloeien, dan in de zakken van buitenlandse 

aandeelhouders.  

Na deze afsplitsing aan de linkerzijde van de Unie volgde in 1905 een afsplitsing aan de 

rechterzijde door oprichting van de Bond van Vrije Liberalen. Deze zogenoemde oud-liberalen 

bleven de tradities koesteren: politiek als individueel-persoonlijke zaak; afwijzing van partij- en 

programmapolitiek die zij als last én ruggenspraak beschouwde; beperking kiesrecht tot verant-

woordelijke burgers die dat werkelijk konden dragen; onvoorwaardelijke vrijhandel en openbaar 

onderwijs. In staatsbedrijven zagen ze niets, ambtenaren worden nooit kooplieden. 

Na de invoering van het algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging (1917-1921), 

was de politieke hoofdrol van het liberalisme uitgespeeld. Het politieke bedrijf ging definitief over 

van individualistische heren naar programmatische partijpolitiek. Het gedachtengoed van verant-

woordelijk burgerschap maakt plaats voor een nieuwe maatschappelijke ordening waarin sociale 

wetgeving, schaalvergroting van de economie, institutionalisering van belangenbehartiging en cen-

tralisatie van politieke besluitvorming de boventoon voeren. De overgang van politiek individua-

lisme naar partijpolitiek veroorzaakt een dalende interesse in politieke functies bij ondernemers, 

zeker op lokaal vlak. 
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