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Samenvatting 

Gebonden door schuld. Politieke argumenten met betrekking tot de staatsfinanciën 

in Groot-Brittannië en de Republiek der Nederlanden, 1694-1795 

 

In de achttiende eeuw heeft de evolutie van moderne commerciële staten en internationale 

kapitaalmarkten de intellectuele activiteit met succes op de proef gesteld. Om de enorm stijgende 

kosten van oorlogvoering te dekken, startten regeringen een proces dat door geleerden als 

"financiële revolutie" is geïdentificeerd en gingen ze een staatsschuld aan door geld te lenen van 

het publiek. Of deze nieuwe manier om oorlogvoering te financieren succesvol was, hing af van de 

bereidheid en het vermogen van mensen om hun privé-eigendom in de staat te investeren, dat wil 

zeggen van de welvaart en het vertrouwen die de commerciële samenleving met zich meebracht. 

Als gevolg van de financiële revolutie, zo beweren historici, werden zowel de schuldenaar als de 

crediteuren gedepersonaliseerd en abstract: het instituut van de staat, in plaats van de specifieke 

monarch, ging leningen aan; een anonieme massa investeerders, in plaats van een paar rijke 

financiers, leenden geld uit. Geleerden stelden dat dit proces van abstractie het mogelijk maakte 

een zuiver economische rationaliteit van winstbejag in de plaats te stellen van eerdere politieke en 

morele overwegingen op de kapitaalmarkten, en zij concludeerden dat het uitlenen van geld 

onpolitiek werd.  

Dat de opkomst van moderne staatsfinanciën een diepgaande invloed had op politiek 

discours is door ideeënhistorici angetoond. Vooral John Pocock en Istvan Hont hebben een acute 

achttiende-eeuwse ongerustheid over het potentieel van fiscaal despotisme en de opkomst van een 

monyed interest aan het licht gebracht. Hoewel ze het wetenschappelijk inzicht in de intellectuele 

gevolgen van de invoering van staatsschuld aanzienlijk hebben vergroot, is een cruciale kwestie tot 

op heden genegeerd: de evolutie van de commerciële samenleving en de moderne staatsfinanciën 

hebben nieuwe internationale betrekkingen in de politiek geïntroduceerd. De achttiende-eeuwse 

kapitaalmarkten waren zeer internationaal en de commentatoren waren zich er ten volle van bewust 

dat de staatsschuld over de nationale grenzen heen werd verhandeld. In hun intense discussies over 

buitenlandse investeringen in de staatsschuld gebruikten zij vooral politieke argumenten over de 

mogelijke bedreiging die de internationale financiële activiteit geacht werd te vormen voor de 

onafhankelijkheid van de burger en de vrijheid van de staat. 

Dit proefschrift richt zich op de publieke perceptie van grensoverschrijdende investeringen 

in Groot-Brittannië en de Nederlandse Republiek in de achttiende eeuw. De landen waren 

verbonden door een buitengewoon nauwe financiële betrokkenheid: vanaf het begin van de 

financiële revolutie in Londen in de jaren 1690 namen Nederlandse investeerders sterk deel aan de 
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groeiende staatsschuld van Groot-Brittannië en zij domineerden de buitenlandse participatie in 

Britse aandelen. Ook namen Britse schuldinstrumenten tot het einde van de jaren 1770 een 

belangrijke plaats in bij Nederlandse buitenlandse investeringen. Andersom was er geen belangrijke 

investeringsactiviteit, omdat leningen van de Nederlandse autoriteiten over het algemeen weinig 

buitenlandse schuldeisers aantrokken. Deze nieuwe en nauwe financiële relatie tussen de twee 

landen werd onmiddellijk erkend door tijdgenoten. Om de hieruit voortvloeiende wederzijdse 

verplichtingen te interpreteren, bespraken zij de staatsschulden aan buitenlanders, het land dat 

bewoond werd door burgers die geld hadden voorgeschoten aan buitenlandse overheden, en de 

invloed van de internationale kapitaalmarkten op de rivaliteit tussen staten. Om dit debat te 

begrijpen en te verklaren, onderzoekt dit proefschrift het publieke krediet en de staatsschuld als 

historische concepten, met als stelling dat de conceptualisering van deze financiële fenomenen 

bepalend was voor de interpretatie van de nieuwe internationale relatie tussen een debiteurenstaat 

en buitenlandse schuldeisers. 

De kwestie van Nederlandse investeringen in de Britse schuld heeft in de achttiende eeuw 

een hevige maatschappelijke discussie op gang gebracht. Dit proefschrift onderzoekt een breed 

scala aan media die commentaar gebruikten om in het openbaar te praten over staatskrediet, 

staatsschuld en buitenlandse investeringen in verhandelbare overheidsfondsen. Het stelt dat tussen 

de financiële revolutie in Engeland in 1694 en de Bataafse revolutie in 1795 zowel Britse als 

Nederlandse auteurs hevig discussieerden over de internationale verhoudingen die het gevolg 

waren van buitenlandse investeringen in staatsschuld. Hiertoe zijn zowel 'grote' werken van 

canonieke schrijvers als Adam Smith als gelegenheidspublicaties van talrijke anonieme 

pamflettisten en drukkers onderzocht. Voor de studie van perceptie, conceptualisering en 

argumentatie biedt intellectual history nuttige methodologische instrumenten. De methoden van 

Begriffsgeschichte en de zogenaamde Cambridge School worden gecombineerd om het wetenschappelijk 

inzicht in de invloed van de opkomst van moderne staatsfinanciën op het achttiende-eeuwse 

discours te vergroten. 

 

Deze studie is gestructureerd aan de hand van de bevindingen uit de onderzochte bronnen. Het is 

verdeeld in twee delen, die elk bestaan uit een eerste deel dat de intellectuele, historische en 

historiografische contexten weergeeft en uit thematische hoofdstukken die een analyse geven van 

de discussies over de Nederlandse investeringen in de Britse schuld en de conceptualiseringen van 

het staatskrediet en de staatsschuld. Het eerste deel beslaat de periode vanontwikkeling van de 

Nederlandse investeringen in Groot-Brittannië en de conceptualisering van het staatskrediet en de 

staatsschuld. 
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Het eerste deel omvat de periode vanaf het begin van de financiële revolutie in Londen in 

1694 tot het einde van de Zevenjarige Oorlog. In deze periode hielden tijdgenoten zich bezig met 

het conceptualiseren van de nieuwe financiële fenomenen en deden ze dat naar aanleiding van 

particuliere leningen en in momenten van nood. Het tweede deel omvat de periode van 1763 tot 

de Bataafse revolutie in 1795. Toen de Britse staatsschuld enorm toenam, de deelname van 

Nederlandse investeerders steeg, en de uitgeverswereld veranderde, werden het openbare krediet 

en de staatsschuld abstracter en in toenemende mate geaccepteerd, en werden buitenlandse 

investeringen in de staatsschuld onderwerp van aanhoudende intensieve debatten. 

Het proefschrift opent met een inleiding die de historische context weergeeft: de evolutie 

van de moderne staatsfinanciën en internationale kapitaalmarkten worden beschreven, relevante 

wetenschappelijke debatten worden samengevat en de inhoud en structuur van het proefschrift 

worden toegelicht. Deel één begint met een overzicht van de evolutie van de commerciële 

samenleving, van de financiële revolutie en van de Nederlandse deelname aan de Britse 

staatsschuld. Hoofdstuk 1 onderzoekt de conceptualisering van de nieuwe financiële fenomenen, 

en betoogt dat deze vooral zijn geconstrueerd parallel aan het individuele krediet en de private 

schuld. Hoofdstuk 2 concentreert zich op de perceptie van buitenlandse investeringen in 

staatsschuld. In deze eerste decennia ontwikkelden de auteurs vooral tijdens momenten van nood 

argumenten over de economische en politieke impact van hun financiële relatie.  

Het tweede deel van het proefschrift begint met een overzicht van de Verlichting, de 

politieke economie en de revoluties, waaruit blijkt dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw 

sprake was van snelle conceptuele veranderingen en de ontwikkeling van een nieuwe, meer 

wetenschappelijke en afstandelijke interpretatie van de Nederlandse investeringen in de 

staatsschuld van Groot-Brittannië. Hoofdstuk 3 onderzoekt de stijlfiguren die gebruikt werden om 

over financiële fenomenen te spreken en stelt dat het staatskrediet en de staatsschuld zowel 

gedepersonaliseerd als polemisch werden. In de laatste twee hoofdstukken worden uitspraken over 

Nederlandse holdings van Britse fondsen geanalyseerd. Ondanks de voortschrijdende abstracte 

interpretatie van staatsfinanciën door politieke economen, zo wordt betoogd, besprak de 

meerderheid van de auteurs grensoverschrijdende kredietverlening in zeer politieke termen en 

hielden zij zich in toenemende mate bezig met vrijheid en macht. Hoofdstuk 4 concentreert zich 

op de commerciële staat als schuldenaar van buitenlandse publieke schuldeisers. Het onderzoekt 

de impact die internationale kapitaalmarkten zouden hebben op Groot-Brittannië als soeverein 

land en op de geopolitieke rivaliteit. Hoofdstuk 5 bespreekt de rol van de commerciële staat ten 

opzichte van investeerders in buitenlandse staatsschuld. De gevolgen die het uitlenen van geld in 

het buitenland zou hebben voor de autonomie van de burger en voor de buitenlandse politiek van 

de Republiek Nederland worden onderzocht. 
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De conclusies van het proefschrift kunnen als volgt worden samengevat. De Britse en 

Nederlandse preoccupatie met grensoverschrijdende kredietverlening weerspiegelde de bredere 

economische ontwikkeling. Hoewel de auteurs verschillende perspectieven kozen, afhankelijk van 

hun posities in de financiële verhoudingen, bespraken zij buitenlandse investeringen in staatsschuld 

vooral als een typisch Engels-Nederlandse relatie met Nederland als land van investeerders en 

Groot-Brittannië als debiteurenstaat. Hoewel de economische gevolgen van deze financiële band 

werden besproken, gebruikten de meeste auteurs overwegend politieke argumenten en een 

vocabulaire van slavernij, afhankelijkheid en steun. In het middelpunt van de discussie over 

grensoverschrijdende kredietverlening stonden vrijheid en macht: auteurs bespraken of een 

commerciële staat machtiger werd door buitenlandse publieke schuldeisers of werd beroofd van 

vrijheid, en of een land met investeerders in buitenlandse staatsschuld machtiger was of tot slaaf 

werd gemaakt door de schuldenaar. Deze uiterst politieke interpretatie van internationale leningen 

kan worden verklaard door de conceptualisering van het staatskrediet en de staatsschuld. De 

financiële revolutie werd aanvankelijk geconceptualiseerd door individueel krediet en staatsschuld 

op het politieke lichaam te projecteren. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de 

Verlichting een brede begripsverandering teweegbracht, begonnen het overheidskrediet en de 

staatsschuld los te komen van de vergelijking met particuliere leningen. Ook werd de abstracte en 

meer wetenschappelijke interpretatie van buitenlandse investeringen in staatsleningen bevorderd 

door de opkomende politieke economie. In de overgrote meerderheid van de contemporaine 

publicaties wordt daarentegen nog steeds gediscussieerd over de effecten van de internationale 

kapitaalmarkten in termen van vrijheid en macht.  

Dit proefschrift ontkracht de algemeen geaccepteerde opvatting dat de opkomst van de 

moderne staatsfinanciën direct gepaard ging met een proces van abstractie en depersonalisatie 

waarbij economische rationaliteit en marktwerking eerdere politieke en morele overwegingen 

verdrongen. Het onderzocht argumenten over macht en vrijheid in relatie tot schulden, over de 

verplichtingen van een schuldenstaat en over de wederzijdse verhoudingen die buitenlandse 

investeringen in de staatsschuld met zich meebrengen. Zelfs in onze tijd van abstracte, anonieme, 

geglobaliseerde financiële markten is deze argumentatie nog niet helemaal verdwenen. 

 


