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 Classical Liberalism and International Relations Theory 

Hume, Smith, Mises, Hayek and International Society 
 

door E.R. van de Haar 

 

1. Aangezien klassiek liberalen geen realisten, kosmopolieten of utopisten zijn, dienen theoretici van 

de internationale betrekkingen hun behandeling van het liberalisme grondig te herzien. (Dit proefschrift, 

hoofdstuk 7) 

  

2. In tegenstelling tot de verkeerde interpretatie van het merendeel van hun volgelingen, was voor 

Hume en Smith de verwachting dat vrijhandel wereldvrede brengt naïef en foutief, met name omdat 

deze gestoeld is op een te optimistisch mensbeeld. (Dit proefschrift, hoofdstukken 3, 4, 7) 

 

3. De Engelse School in de theorie van de internationale betrekkingen heeft zich weinig bekommerd 

om de Schotse Verlichting en haar erfenis. Mede daardoor is in de Engelse School theorie de rol van 

het kapitalisme in de wereldpolitiek onderbelicht gebleven, zijn de tradities van rechtvaardige oorlog 

en internationale samenleving tekort gedaan en is wederom aangetoond dat de Engelse School 

ondanks haar zelfverklaarde historische perspectief selectief omgaat met de ideeëngeschiedenis. (Dit 

proefschrift, hoofdstuk 8) 
 

4. Het klassieke liberalisme is een traditie volgens de meest uitputtende criteria in de 

ideeëngeschiedenis en is bovendien consistent ‘Grotiaans’. Dit toont aan dat het gebruik van tradities 

in de leer der internationale betrekkingen op een veel solidere basis is gestoeld dan de ‘traditie-critici’ 

erkennen. (Dit proefschrift, hoofdstuk 2 tot en met 6) 

 

5. In tegenstelling tot hetgeen Kant beweerde zijn aanhangers van de rechtvaardige oorlog-traditie 

geen ‘sorry comforters’, maar brengers van enig comfort gezien de ‘sorry state of humanity’.  

 

6. Hoewel niet boven kritiek verheven, zijn de huidige Verenigde Staten van Amerika in politiek en 

cultureel opzicht een bron van inspiratie en positieve kracht voor de gehele wereld. 

 

7. Volgens Hayek zou de Nederlandse arbeider niet bereid zijn iets meer te betalen voor zijn fiets om 

daarmee de mecanicien uit Coventry te helpen. De praktijk van het Europese Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid, dat op hetzelfde principe is gestoeld, bewijst echter helaas al bijna vijftig jaar het 

tegendeel. 

(F.A. Hayek (2007), The Road to Serfdom. Text and Documents. The Definitive Edition, Collected 

Works, volume II, Chicago: Chicago University Press, blz. 225) 

 

8. Zoals bijvoorbeeld het merendeel van de literatuur over de democratische vrede-these aantoont, 

levert het gebruik van positivistische, op de natuurwetenschappen gebaseerde methoden in de leer der 

internationale betrekkingen vooral pseudokennis op, die weinig tot niets bijdraagt aan een beter begrip 

van internationale politiek. 

 

9. Gelet op bijvoorbeeld de belasting- en premiedruk, de doorgeschoten verzorgingsstaat en de 

algemene hang naar de zachte hand van Vadertje Staat voor de oplossing van diverse problemen, heeft 

de Nederlandse bevolking inderdaad een Hayekiaanse weg naar de slavernij afgelegd. Maar het begrip 

daarvan is helaas verscholen achter een Rawlsiaanse sluier der onwetendheid.  

 

10.  Het getuigt van een groot gevoel voor humor dat ieder middel van openbaar vervoer in Manilla de 

tekst draagt: ‘How’s my driving?’ 

 

11. Een educatieve omweg is niet goed, maar kan wel tot de juiste eindbestemming leiden. 


