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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

Neoliberalisme en de Koreaanse Economie sinds de Financiële  

Crisis van 1997: Een Christelijk-Ethische Analyse gericht op Fiscale 

Toevluchtsoorden, Werknemer-Werkgeverrelaties en Onroerend Goed 
 

 

In de inleiding en in hoofdstuk 1 hebben we beschreven wat er gebeurde tijdens 

de Koreaanse Crisis van 1997 en welke negatieve sociale gevolgen er optraden, 

hebben we de verbanden met het neoliberalisme toegelicht en de definitie en de 

mechanismen van het neoliberalisme besproken. Sinds de zestiger jaren van de 

vorige eeuw vertoonde de Zuid-Koreaanse economie een hoge jaarlijkse groei 

van gemiddeld meer dan 8%. Eind 1997 raakte zij echter onverwacht in een 

economische crisis en in 1998 daalde het groeicijfer tot min 6,7%, het laagste 

punt ooit in de moderne Koreaanse geschiedenis. De economische crisis groeide 

uit tot een sociale crisis. De werkeloosheid nam toe, de lonen daalden. De 

armoedecijfers stegen sterk en de kloof tussen arm en rijk werd groter. Ook de 

psychologische gezondheid van de mensen verslechterde. Dit was onder meer 

zichtbaar in de dramatische stijging van het aantal echtscheidingen, zelfmoorden, 

wezen, thuislozen en misdrijven. 

De economische crisis in Korea kan niet verklaard worden door de 

bestaande theorieën die zich doorgaans baseren op macro-economische 

prestaties. De belangrijkste macro-economische indicatoren – overheidsuitgaven, 

werkeloosheid, inflatie, economische groei en de bezettingsgraad van de 

productiemiddelen – waren op een redelijk niveau. Het betrof hier een crisis die 

teweeggebracht werd door investeringen bij een instabiele financiële 

wereldmarkt. De zich sinds 1995 snel ontwikkelende financiële liberalisatie, die 

vereist werd als preconditie voor het OESO-lidmaatschap, leidde tot 

buitensporige buitenlandse leningen, in het bijzonder speculatieve 

kortetermijnleningen. De enorme vlucht van vreemd kapitaal eind 1997 en de 

uitputting van Korea‟s deviezenreserves bracht de regering ertoe bij het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te kloppen voor hulpleningen en op 3 

december 1997 in te stemmen met de controle van het IMF over het economisch 

beleid van Zuid-Korea. Het pakket aan zogenoemde „structurele hervormingen‟ 

van het IMF – overheidsbezuinigingen, liberalisatie van buitenlands kapitaal, 

flexibiliteit van de arbeidsmarkt enzovoort – had tot gevolg dat de valutacrisis 

zich verbreedde tot een algehele economische en sociale crisis. Ondanks de 

goede macro-economische positie vóór de crisis eiste het IMF van de regering 

dat het hervormingsprogramma met onder meer bezuinigingen in 

overheidsuitgaven, belastingverhogingen en een aanzienlijke verhoging van de 

rentevoet, onmiddellijk ingevoerd werd. Het gevolg was recessie, 

faillissementen, werkeloosheid en verlaging van het inkomensniveau. Dit 

maakte een internationale veiling van de Koreaanse economische activa 



noodzakelijk, waarbij de kopers een enorm onderhandelingsvoordeel hadden. 

De door de crisis veroorzaakte ineenstorting van de won maakte de Koreaanse 

activa buitengewoon goedkoop in Amerikaanse dollars en andere belangrijke 

valuta. 

De Koreaanse crisis was geen uniek, plaatselijk fenomeen. Meer landen 

maakten een valutacrisis door: Mexico in 1995, Zuidoost-Azië begin 1997 en 

Brazilië en Rusland in 1998. Dankzij financiële innovaties die in de zeventiger 

jaren hun intrede hadden gedaan en in de tachtiger jaren snel aan aantal wonnen 

hadden de westerse economieën een overvloed aan liquiditeiten vergaard 

waarvoor ze op de transnationale financiële markten passende oplossingen 

zochten. De wereldkredietmarkt wordt gekenmerkt door rentebetaling aan de 

eigenaren van financiële activa. Deze rentebetalingen aan de financiële 

wereldmarkt dwingen alle wereldstaten zich aan te passen aan één en hetzelfde 

systeem. In ideologisch opzicht wordt hieraan uiting gegeven door het 

neoliberalisme. Het neoliberalisme kenmerkt zich door een deregulering van de 

nationale economieën en een vrije wereldhandel. Het opheffen van de nationale 

barrières voor kapitaalstromen vergrootte de instabiliteit van de financiële markt 

en daarmee het gevaar van een financiële crisis. De ideologie van het 

neoliberalisme kan beschouwd worden als de oorzaak van de financiële crisis in 

Korea in 1997 en de daarop volgende economische en sociale crisis. 

Wat is het neoliberalisme en wat zijn de achterliggende mechanismen? De 

kapitaalcrisis met haar dalende winstcijfers die sinds de zeventiger jaren heerste, 

bracht de corporatieve elite ertoe om het liberalisme, dat sinds de Grote 

Depressie van de jaren dertig te lijden had gehad van het Keynesianisme, 

wederom te introduceren. Dit maakt het „neo‟ oftewel nieuw. Friedrich von 

Hayek, die als vader van het neoliberalisme de liberale traditie voortzette die 

geïnitieerd was door Adam Smith, propageerde „een spontane orde‟ van de 

markt. Echter, met name zijn vergaande kritiek op het begrip „sociale 

rechtvaardigheid‟ is belangrijk geweest. In het Verenigd Koninkrijk bracht 

Margaret Thatcher Hayeks theorie in de praktijk teneinde de neoliberale aanval 

op het „big government‟ en de bureaucratische verzorgingsstaat te kunnen 

rechtvaardigen. In de Verenigde Staten deed Ronald Reagan hetzelfde. Op 

internationaal niveau kenmerkt de verandering sinds het regime van het 

neoliberalisme zich met name door het feit dat de productie, de handel en het 

monetair kapitaal getransnationaliseerd kunnen worden, terwijl de politieke 

reguleringsinstrumenten nationaal dan wel internationaal blijven. Daarnaast 

kreeg het financieel kapitaal een dominante rol. Financieel kapitaal wordt 

gescheiden van de feitelijke productie van goederen en diensten. Het is een doel 

op zichzelf geworden, en dit is een reden waarom we spreken van 

neoliberalisme en niet van liberalisme. Terwijl de Keynesiaanse benadering 

volledige werkgelegenheid en een evenwichtige handelsbalans voorstond, gaf 

de neoliberale monetaristische benadering de voorkeur aan een stabiele 

monetaire waarde. Daarbij profiteren de bezitters van financiële activa en de 



landen met sterke valuta, en trekken de werknemers en de landen met zwakke 

valuta aan het kortste eind. 

In de volgende drie hoofdstukken hebben we achtereenvolgens de 

neoliberale basisprincipes bekeken, de toepassing ervan in de praktijk en de 

methodologie. In hoofdstuk 2 gingen we in op de neoliberale basisprincipes 

achter de Koreaanse crisis. Het belangrijkste principe is de „zelfregulerende 

markt‟ zonder politieke en publieke controle, die de huidige sociaal en 

ecologisch desastreuze effecten teweegbracht. Het tweede basisprincipe is de 

„fictieve economie‟ en is gebaseerd op de fictie van de handelsgoederen. Het 

neoliberale zelfregulerende marktsysteem vereist niet alleen goederen en 

diensten maar ook arbeid, land en geld, die gecommodificeerd worden en van 

een prijs worden voorzien. Met name het financieel kapitaal dat niet gerelateerd 

is aan de werkelijke productie van goederen en diensten is snel toegenomen. De 

hoeveelheid geld die niet gerelateerd is aan de werkelijke productie is ongeveer 

dertig keer zo groot als de hoeveelheid geld die wel gerelateerd is aan de 

werkelijke productie. Een derde neoliberaal basisprincipe is „sociaal 

evolutionisme‟, wat in het kort omschreven kan worden als „survival of the 

fittest‟ door middel van concurrentie. Het propageert de monopolistische of 

oligopolistische overheersing door zogenoemde big businesses in de huidige 

neoliberale economie. De overige basisprincipes van het neoliberalisme, 

namelijk „absoluut geloof in de vrije markt‟, „subjectivisme en utilitarisme van 

de Oostenrijkse School‟ en „anachronisme van het neoliberalisme in de 

Koreaanse context‟ zijn niet de uitgangspunten van de neoliberale economie zelf, 

maar evaluatieve principes vanuit het sociaal-filosofische en het comparatieve 

perspectief. Het principe van het absoluut geloof in de vrije markt laat zien dat 

de neoliberale economie deïstische en amorele kenmerken heeft. Het principe 

van het subjectivisme en het utilitarisme toont haar antinomische trekken. Het 

laatstgenoemde principe van het anachronisme van het neoliberalisme in de 

Koreaanse context geeft aan dat, in tegenstelling tot de relatief meer 

gesocialiseerde Oostenrijkse samenleving of andere Westerse samenlevingen, de 

Koreaanse samenleving al zeer geliberaliseerd en gedereguleerd was voordat het 

neoliberalisme invloed kreeg. 

In hoofdstuk 3 lieten we zien hoe de bovenstaande neoliberale principes in 

de praktijk hebben gewerkt. We hebben drie onderwerpen gekozen die we 

hebben uitgewerkt in een casestudy: fiscale toevluchtsoorden, werknemer-

werkgeverrelaties en onroerend goed. Op deze drie terreinen bevinden zich de 

grootste economische problemen waaraan de Koreaanse samenleving en haar 

burgers onder het neoliberalisme het hoofd hebben moeten bieden. We 

bespraken dat het eerste neoliberale basisprincipe, de „zelfregulerende markt‟, 

sinds de crisis schadelijke effecten tot gevolg had op sociaal en ecologisch 

terrein door de „commodificatie van de productiefactoren‟, hetgeen de essentie 

is van het tweede neoliberale basisprincipe, de „fictieve economie.‟ We zagen 

ook dat het principe van het sociaal evolutionisme op elk van de drie terreinen 



van de casestudy‟s van toepassing is geweest: op elk terrein waren de 

verschillen tussen arm en rijk namelijk groter geworden en was de macht van de 

transnationale bedrijven toegenomen, in het bijzonder die van de chaebols in de 

Koreaanse setting. In de eerste casestudy laten de fiscale toevluchtsoorden 

ongecontroleerde „geldcommodificatie‟ toe doordat ze de fictie van „secrecy 

space‟ bieden. Omdat ze bijna geheel buiten het bereik van regulering en 

supervisie opereren creëren ze de voorwaarden die leiden tot de financiële 

instabiliteit en stimuleren ze het ontstaan van het wereldwijde en 

grensoverschrijdende dirty money, dat nauw gerelateerd is aan commerciële 

belastingvermijding of -ontduiking, criminaliteit en corrupte politici. Fiscale 

toevluchtsoorden hebben een grote rol gespeeld in de Koreaanse crisis. De off-

shore banken handelden als super-investeringsvehikels zowel voor de stroom 

van buitenlandse investeringen richting Korea als voor de plotselinge enorme 

kapitaalvlucht uit Korea vóór de crisis. Fiscale toevluchtsoorden werden ook 

gebruikt om bedrijfsverliezen en buitenlandse schulden te verbergen, hetgeen 

passend overheidsmanagement verstoorde. We toonden met verschillende 

statistieken (de directe buitenlandse investeringen, directe overzeese 

investeringen en handel) aan dat het geld in de fiscale toevluchtsoorden 

vermeerderde met het voortschrijden van de financiële liberalisatie rond 1997. 

We noemden als voorbeeld enkele grote Koreaanse en Amerikaanse 

ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van fiscale toevluchtsoorden om 

belastingbetaling te verminderen of te vermijden. Multinationals verdrijven de 

kleine en middelgrote nationale bedrijven van de markt, omdat de 

laatstgenoemde twee groepen een onredelijke, hogere kostenstructuur hebben 

dan hun grotere concurrenten. 

In de tweede casestudy was de „arbeidscommodificatie‟ gerelateerd aan het 

principe van de „flexibiliteit van de arbeidsmarkt‟ sinds de crisis van 1997. De 

arbeidersbeweging, die juist aan kracht gewonnen had sinds de „Grote 

Arbeidersstrijd van 1987‟, was weer zwakker geworden. Voor de eerste keer in 

de recente Koreaanse geschiedenis werd ontslag wegens bedrijfseconomische 

redenen en inzet van leasing workers (vorm van detachering) wettelijk 

toegestaan. Het gevolg hiervan was een permanente crisis gekenmerkt door 

werkeloosheid en een groeiende baanonzekerheid, een toename van niet-

reguliere arbeidsvormen en een verslechtering van de inkomensverdeling. Dit 

leidde tot de verdere verslechtering van de reeds vijandige werknemer-

werkgeverrelaties bij een zeer ontoereikend socialezekerheidsstelsel. In de derde 

casestudy hield de „onroerendgoed-commodificatie‟ verband met de 

„liberalisering van de onroerendgoed-markt‟ sinds de crisis. De Koreaanse 

regering had middels een aantal beleidsmaatregelen de onroerendgoed-markt 

geliberaliseerd. Hiermee schoof ze de wetten met betrekking tot het „publieke 

concept van landeigendom‟, die speculatie moesten tegengaan, terzijde: het 

plafond op de onroerendgoed-markt, de supernormale-kapitaalwinstbelasting en 

de kapitaalwinstbelasting op projectontwikkeling. Ze hief ook het prijsplafond 



van appartementen op, opende de Groene Gordel en gaf buitenlanders ruim 

toegang tot de onroerendgoed-markt. Tot slot liberaliseerde ze de 

onroerendgoed-financiering, onder meer door de privatisering van de Korea 

Housing Bank. Deze reeks van neoliberale onroerendgoed-maatregelen 

vergrootte de verschillen tussen arm en rijk in termen van onroerendgoed-bezit 

en was ook in ecologisch opzicht schadelijk. Het verschil in onroerendgoed-

bezit hield verband met de opvatting van Locke over het „absolutisme van het 

recht op privé-eigendom‟, de ecologische vernietiging hing samen met de 

ideeën van het (neo)developmentalisme en het Descartiaanse dualisme tussen de 

mens en de natuur. We hebben de recente „Yongsan Tragedy‟ genoemd als 

voorbeeld van het „absolutisme van het recht op privé-eigendom‟ en het 

„Cheonggyecheon Restoration Project‟ en het „Four Major Rivers Restoration 

Project‟ als voorbeeld van het neodevelopmentalisme. 

In hoofdstuk 4 bespraken we de neoliberale methodologie van 

economische wetenschap. Het feit dat het neoliberalisme in het algemeen geen 

belang hechtte aan een theorie van sociale rechtvaardigheid of een ethiek van 

het algemeen belang en het feit dat men overheidscontrole van de markt en de 

voorzieningen voortdurend bekritiseerde houdt verband met de zogenoemde 

„waardenvrije‟ of „positieve‟ methodologie van de moderne economische 

wetenschap, met inbegrip van de neoliberale economie. De methodologie maakt 

onderscheid tussen het positieve en het normatieve en hecht in het algemeen 

geen belang aan het laatste. De oorsprong ervan bleek te liggen bij filosofen van 

de Verlichting zoals Immanuel Kant en David Hume. Kant maakte onderscheid 

tussen de „fenomenale wereld‟ en de „noumenale wereld‟ en was van mening 

dat het verkrijgen van kennis geheel en uitsluitend plaatsvond in de 

eerstgenoemde wereld. Kant gaf ook uitleg over de doctrine van de categorieën 

die tot het verkrijgen van werkelijke kennis leiden. Op basis van deze 

Kantiaanse inzichten ontwikkelden onder meer Max Weber, Richard Strigl en 

Lionel Robbins de waardenvrije economische methodologie. Hume stelde een 

nieuwe, onpersoonlijke en amorele causaliteit voor in plaats van de oude 

causaliteit dat „elke gebeurtenis òf een handeling van een persoon was - wat 

deze persoon dus hiervoor verantwoordelijk maakte-, òf een „godshandeling‟ 

moest zijn.‟ Hij introduceerde ook de zogenoemde „Dichotomie van Hume‟, die 

onderscheid maakte tussen „is‟ en „behoort‟, en die ervoor zou moeten zorgen 

dat we morele oordelen niet baseren op natuurlijke feiten. Op basis van deze 

Humeaanse grondslagen ging Adam Smith de economische wetenschap zien als 

een mechanisch systeem zoals de natuurwetenschap en formuleerden onder 

meer John Neville Keynes en Lionel Robbins de standaardmethodologie van de 

positieve economie. Paul Samuelson en Milton Friedman namen vervolgens hun 

methodologie over. 

Vermaarde economen als Gunnar Myrdal en Amartya Sen maakten echter 

bezwaar tegen de heersende methodologie van de waardenvrije economie. 

Myrdal benadrukte dat een strikt niet-normatieve economie niet mogelijk was 



en stelde voorts dat waardeoordelen een essentiële rol speelden in de socio-

economische analyse: “Valuations enter into social analysis, not only when 

conclusions concerning policy are drawn, but already in the theoretical 

endeavour to establish what is objectively true - in the choice of a field of 

enquiry, the selection of assumptions, even the decision as to what is a fact and 

what is a value.” Met behulp van voorbeelden van verschillende 

waardeconcepten - „reële waarde‟ of „arbeidswaarde,‟ „subjectieve waarde‟ of 

„marginale utiliteit‟, en „sociale waarde‟ - liet hij zien dat economische doctrines 

geschraagd werden door twee belangrijke morele filosofische concepten: de 

natuurwetten en het utilitarisme. Sen betwistte de monopolistische status van 

„eigenbelang‟ in de gebruikelijke economische verklaring van menselijk gedrag 

en pleitte ervoor, naast de normatieve assumptie van eigenbelang, ook de andere 

normatieve assumpties „sympathie‟ en „engagement‟ te hanteren. Hij 

bestudeerde de werken van Adam Smith en wees op de morele aspecten daarvan. 

In hoofdstuk 5 schonken we aandacht aan de vraag hoe christenen zouden 

kunnen reageren op de principes, de toepassing in de praktijk en de 

methodologie van het neoliberalisme. Allereerst stelden we de belangrijkste 

neoliberale concepten betreffende de markt, de economie en de globalisering 

aan de orde, die gekenmerkt worden door de principes van het wereldwijde 

kapitalisme uit hoofdstuk 2, en gaven we een aantal christelijke alternatieven 

hiervoor. Wat betreft de opvatting van een niet-ethische markt als 

zelfregulerend mechanisme, wees Bob Goudzwaard, met verwijzing naar de 

woorden van Johannes Calvijn, erop dat de regering de schadelijke effecten van 

de markt dient te beheersen uit het oogpunt van publieke rechtvaardigheid of 

solidariteit. Herman Daly en John Cobb Jr. onderscheidden „markt‟ (een 

oorspronkelijke, constructieve markt als basisorganisatieprincipe van de 

economie) van „Markt‟ (een gigantische en destructieve markt als 

basisorganisatieprincipe van de maatschappij). In tegenstelling tot de 

neoliberale opvatting over de fictieve economie, die meer gericht is op het 

bereiken van formeel maximale resultaten en winsten dan op het bevredigen van 

onze echte behoeften, namelijk die met betrekking tot morele zaken, schonken 

christelijke geleerden aandacht aan de wezenlijke, morele aspecten van de 

economie. Goudzwaard onderzocht de betekenis van het Griekse woord 

oikonomia, dat overeenkomt met de economie in de Bijbel, en liet de morele 

implicaties ervan zien. Zowel Goudzwaard als Ulrich Duchrow maakten gewag 

van het onderscheid dat Aristoteles maakte tussen oikonomia („de kunst en 

kunde van goede huishoudkunde‟) en chrematistike („de kunst van het 

verkrijgen en vergaren van geld‟). In hoofdstuk 2 lieten we tevens zien dat de 

huidige globalisering zowel een imperialistisch aspect heeft, gelegen in het feit 

dat zij in essentie gefundeerd is op de militaire macht en de dollarseigniorage 

van Amerika, als een destructief aspect, zichtbaar in de groter wordende 

ongelijkheid, armoede en ecologische achteruitgang internationaal, en zelfs in 

de Verenigde Staten. Bob Goudzwaard bracht ons in herinnering dat ook de 



Christelijke Kerk bedoeld was om een wereldwijde gemeenschap te worden. Hij 

stelde daarbij echter dat de Bijbel haar eigen type globalisering heeft, namelijk 

een die gericht is op de komst van Christus (Efeziërs, 1:10). Hij gaf aan dat de 

juiste vraag niet is „of christenen voor of tegen globalisering moeten zijn‟, maar 

„welk soort globalisering moeten we steunen?‟ 

Vervolgens beoordeelden we de casestudy‟s uit hoofdstuk 3 - fiscale 

toevluchtsoorden, werknemer-werkgeverrelaties en onroerend goed - en stelden 

we alternatieve, christelijke ideeën en toepassingen voor. In de casestudy‟s 

onderzochten we de neoliberale toepassing en de ideeën daarachter op de drie 

gebieden die corresponderen met de productiefactoren - kapitaal, arbeid en land. 

De neoliberale zelfregulerende markteconomie vereist de „commodificatie‟ van 

alle productiefactoren. Onze beoordeling van deze casestudy‟s was gebaseerd op 

de analyse van de „commodificatie‟ en de daaropvolgende „instrumentalisering‟ 

van kapitaal, arbeid en land. De neoliberale economie heeft een uitgesproken 

output-oriëntatie, waarbij kapitaal, arbeid en land gecommodificeerd moeten 

worden en slechts ingezet dienen te worden als „factoren‟ zodat ze een 

maximale bijdrage kunnen leveren aan de productiegroei. De economie van de 

Torah (met name Leviticus 25), echter, heeft onmiskenbaar een input-oriëntatie, 

waarbij rentevrij kapitaal, arbeid en land geëerd en gerespecteerd worden als 

zaken met een eigen intrinsieke waarde. Wij stelden de Bijbelse ideeën over de 

„intrinsieke waarde van arbeid en land‟ tegenover de neoliberale ideeën wat 

betreft de „flexibiliteit van de arbeidsmarkt‟ en het „dualisme van mens en 

natuur‟, welke gerelateerd zijn aan de commodificatie van respectievelijk arbeid 

en land. Wij lieten tevens zien dat het hedendaagse rentedragend kapitaal met 

name voet aan de grond heeft gekregen in fiscale toevluchtsoorden en namen 

ten opzichte van deze fiscale toevluchtsoorden een kritisch standpunt in op basis 

van de Bijbelse analyse van „Mammonisme‟ (Lucas 16:13). Fiscale 

toevluchtsoorden lijken ons meer vrijheid te kunnen geven - „freedom to choose‟ 

in de woorden van Milton Friedman - maar in werkelijkheid maken ze ons tot 

slaven en ontmenselijken ze onze samenleving. 

Wat betreft de verdere verslechtering van de vijandige werknemer-

werkgeverrelaties ten gevolge van de neoliberale „flexibiliteit van de 

arbeidsmarkt‟ verwezen we naar de harmonieuze opvattingen en ervaringen van 

de Nederlandse Protestantse Kerk. Abraham Kuyper (1837-1920) schiep een 

cruciaal theoretisch kader voor de Nederlandse protestantse sociale beweging, 

met inbegrip van de arbeidersbeweging. Ten eerste ontwikkelde de Nederlandse 

Protestantse Kerk onder invloed van Kuypers organische idee over de 

menselijke samenleving een harmoniemodel van arbeid-kapitaalrelaties, het 

tegenbeeld van het conflictmodel van het kapitaal-georiënteerde liberalisme en 

het arbeid-georiënteerde socialisme. Ten tweede gaf Kuypers „soevereiniteit in 

eigen kring‟ de regering slechts de mogelijkheid om in bescheiden mate te 

interveniëren in de industrie en stimuleerde het autonome bipartiete industriële 

relaties tussen arbeid en kapitaal. De Nederlandse protestantse 



arbeidersbeweging gaat terug tot „Patrimonium‟, in 1876 opgericht door 

christelijke arbeiders en werkgevers (onder anderen de metselaar Klaas Kater 

(1833-1916) en zijn eigen werkgever Willem Hovy (1840-1915 )). Hoewel dit 

een organisatie voor arbeiders was konden werkgevers als geassocieerd lid 

toetreden. Patrimonium stelde zich ten doel harmonieuze relaties tussen 

werknemers en werkgevers te bevorderen en beoogde niet alleen op te komen 

voor de belangen van arbeiders, maar ook voor die van de samenleving als 

geheel. Met de voortgang van de industrialisatie gaf men echter het interklassen-

model van Patrimonium op en werden aparte werkgevers- en 

werknemersorganisaties opgericht. Aritus Talma (1864-1916) speelde in deze 

overgangsperiode een belangrijke rol. Hij benadrukte dat arbeiders in de ogen 

van God gelijkwaardig zijn aan werkgevers en rechtvaardigde het bestaan van 

christelijke vakbonden. Tevens herinterpreteerde hij de apostolische 

vermaningen, “Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het 

vlees.” Volgens Talma waren deze vermaningen specifiek gericht tot slaven en 

mochten ze niet toegepast worden op de moderne contractuele relaties tussen 

werknemer en werkgever. Talma stelde voor de woorden „gezag‟ en 

„gehoorzaamheid‟ te vervangen door „leiding‟ en „ondergeschiktheid‟ en 

daarmee het „sacrale gezag‟ van de werkgever te desacraliseren. Hij was van 

mening dat het door God gegeven gezag uitsluitend van toepassing was op de 

overheid, de kerk en het gezin en niet op de werknemer-werkgeverrelaties. 

Talma kwam tevens op voor de christelijke vakbonden, die kritiek uit 

conservatieve hoek kregen. Hij stelde dat interklassen-organisaties niet 

realistisch waren nu de werknemer-werkgeverrelaties in het moderne 

massaproductiesysteem van de industriële revolutie zo veel losser waren 

geworden vergeleken met de werknemer-werkgeverrelaties in het gildenstelsel 

met zijn kleinschaliger productiewijze. Hij benadrukte dat de christelijke 

vakbonden niet slechts de materiële belangen en de revolutionaire klassenstrijd 

dienden na te streven, maar tevens hogere, niet-materiële waarden alsmede de 

„strijd voor de bescherming van het recht‟. Hij gaf aan dat de vakbonden een 

fundamenteel recht hadden om de belangen te behartigen van individuele 

arbeiders, die machteloos stonden tegenover een machtig, kapitalistisch systeem. 

Echter, deze erkenning van de noodzaak van afzonderlijke christelijke 

vakbonden betekende niet dat de christelijke arbeidersbeweging haar idealen 

van harmonieuze arbeid-kapitaalrelaties opgaf. De christelijke 

arbeidersbeweging zocht een alternatief in de oprichting van bedrijfsorganisaties 

binnen de zogenoemde Nederlandse overlegeconomie. Met name via deze 

bedrijfsorganisaties heeft de christelijke arbeidersbeweging sinds de oprichting 

van de afzonderlijke vakbonden haar ideeën kunnen realiseren over de op 

samenwerking gebaseerde werknemer-werkgeverrelaties. De eerste aanzet 

daartoe werd reeds in 1891 gegeven, toen men op de Christelijke Sociale 

Conferentie de aanbeveling aannam tot het vormen van bipartiete Kamers van 

Arbeid als een middel om arbeiders en werkgevers met elkaar te verzoenen. 



Tevens was het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, opgericht 

in 1909) in 1919 betrokken bij de oprichting van de tripartiete Hoge Raad van 

Arbeid, die als belangrijkste voorloper van de Sociaal-Economische Raad de 

Nederlandse overlegeconomie inluidde. Overleg van de drie nationale 

vakbonden (inclusief het CNV) met de werkgevers heeft geleid tot de oprichting 

van de Stichting van de Arbeid in mei 1945. Korte tijd fungeerde de Stichting 

van de Arbeid als het officiële adviesorgaan van het kabinet, hoewel ze eigenlijk 

een privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie was. Uiteindelijk ontstond in februari 

1950 de Sociaal-Economische Raad, een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

De Sociaal-Economische Raad ontwikkelde zich tot het belangrijkste 

adviesorgaan op sociaal en economisch gebied. Marinus Ruppert (1911-1992), 

sprong als leider van het CNV in christelijke kring in de bres voor de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Op grond van de „soevereiniteit in eigen 

kring‟ beweerde de conservatieve vleugel dat niet de bedrijfstakken 

bedrijfsgemeenschappen waren, maar de individuele bedrijven. Bedrijfstakken 

zouden daarom geen controlerende bevoegdheden moeten hebben. 

Privaatrechtelijke bedrijfsorganisaties waren wel toegestaan, maar 

publiekrechtelijke niet. Rupperts antwoord was dat bedrijfstakken wel degelijk 

bedrijfsgemeenschappen waren en dat dit nog door geen enkele protestantse 

leider van enig niveau was tegengesproken. Ook bestreed Ruppert het scherpe 

onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht, dat zijn basis vond in een 

ideologische interpretatie van de „soevereiniteit in eigen kring‟. Het CNV heeft 

deelgenomen in de bedrijfsorganisaties vanaf de eerste oprichting ervan tot na 

de tweede wereldoorlog, toen de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-

Economische Raad opgericht werden. Daarbij heeft ze meegeholpen aan het tot 

stand komen van de Nederlandse overlegeconomie en vreedzame arbeidsrelaties. 

Tevens heeft het CNV bijgedragen aan het snelle herstel van Nederland na de 

tweede wereldoorlog en de totstandkoming van de verzorgingsstaat. Een recent 

voorbeeld was het bijna-akkoord in 1979 dat het CNV binnen de Stichting van 

de Arbeid initieerde. Dit effende de weg voor het Akkoord van Wassenaar, dat in 

1982 leidde tot het herstel van de overlegeconomie en de economische 

verbetering in de twee daaropvolgende decennia die bekend staat als het 

„poldermodel‟ en die ook internationaal lof geoogst heeft. 

We hebben ook het „publieke concept van onroerendgoed‟ besproken 

versus het „absolutisme van het recht op privé-eigendom‟, wat aan de basis lag 

van de groeiende ongelijkheid in het recht op onroerend goed door de 

neoliberale commodificatie ervan sinds de Koreaanse crisis. Henry George was 

het met Locke eens dat hetgeen een man door zijn arbeid produceert zijn 

eigendom is. Anders dan Locke was hij echter van mening dat dit principe ook 

van toepassing was op de ruige natuur of het land, de genadegave van God. Hij 

ontwikkelde het „publieke concept van land‟ of natuur. Door het bestuderen van 

de wetten van het Jubeljaar in Leviticus 25 en een aantal andere schriftdelen 

over „landsgrenzen‟ en „patrimonium‟ konden we bevestigen dat de Bijbel ons 



onderrichtte over „Gods ultieme eigendom van het land‟ en het 

„gemeenschappelijk en tijdelijk menselijk eigendom van het land‟. In 

tegenstelling tot George stelden wij voor om het publieke concept niet alleen toe 

te passen op land, maar ook op huizen. In Leviticus 25:29-34 worden „huizen‟ in 

het algemeen niet beschouwd als privébezit, behalve die in ommuurde steden. 

Huizen in steden zijn uitzonderlijk; mogelijkerwijs zijn ze in agrarische tijden 

minder belangrijk voor het levensonderhoud, wat een interessante tegenstelling 

vormt met de situatie in moderne, industriële en commerciële tijden. Het aanbod 

van huizen is inelastisch, zelfs minder dan dat van land. Heden ten dage lijkt het 

probleem met de woningen urgenter en hopelozer dan het probleem met het land. 

Een van de manieren waarop het publieke concept van woningbezit in praktijk 

kan worden gebracht is door in steden op grote schaal aan gezinnen met lage 

inkomens huurhuizen te verstrekken die zowel betaalbaar zijn als van goede 

kwaliteit. 

Tot slot namen we een kritisch standpunt in ten opzichte van de 

waardenvrije economische methodologie van het neoliberalisme uit hoofdstuk 4. 

We deden dit vanuit het perspectief van de christelijke epistemologie. Tevens 

bespraken we de dichotomie tussen de economische wetenschap en het 

christelijk geloof, die hand in hand ging met de waardenvrije economische 

methodologie. Douglas Vickers bestrijdt de waardenvrije economie op grond 

van de „presuppositionele christelijke epistemologie‟. De presuppositionele 

epistemologie gaat ervan uit dat wij onze menselijke ervaringen niet zouden 

kunnen begrijpen zonder vooronderstellingen als bijvoorbeeld de Bijbelse 

openbaringen. Vickers beweert dat onze economische gedachten en 

voorschriften afhangen van de filosofische of religieuze wereld- en 

levensinzichten en pre-theoretische overtuigingen, welke eveneens morele 

implicaties hebben. Vickers omschrijft de presuppositionele christelijke 

epistemologie als een „transcendentale‟ epistemologie in tegenstelling tot de 

„immanente‟ epistemologieën. Hij verklaart het verschil ertussen door Abraham 

Kuypers „ontologische antithese‟ tussen de christen en de niet-christen te 

verbreden tot een „epistemologische antithese‟. 

De waardenvrije economische methodologie leidt tot het overheersende 

idee van de dichotomie tussen de economische wetenschap en het christelijk 

geloof omdat het post-Kantiaanse positivisme dat, zoals beschreven in 

hoofdstuk 4, de economische wetenschap beïnvloedde, de autonomie van de 

mens en de toereikendheid van het menselijk verstand vooronderstelt. Volgens 

de christelijke epistemologie is het christelijk geloof echter onscheidbaar van de 

economische wetenschap, net zoals het onscheidbaar is van elk ander 

kennisterrein. Christelijke economen moeten economische feiten beschouwen 

en interpreteren op basis van hun geloof in God de Schepper en Zijn Woord. 

Bovendien moeten christelijke wetenschappers de onscheidbare relatie tussen de 

economische wetenschap en het christelijk geloof verdedigen volgens het 

godsdienstige principe dat Christus Koning is over alle gebieden van ons leven. 


