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REDACTIONEEL Mike van Roosmalen

Tangentopoli en het cynisme

Het libertarisme en het klassieke liberalisme onder-
scheiden zich van andere politieke stromingen door
een grote dosis wantrouwen tegenover de werking en
doeleinden van de staat. In radicale geschriften als f Out
Enemy the State' van Albert Jay Nocfc, een klassie-
ker binnen de Amerikaanse libertarische beweging,
wordt de staat gedefinieerd als een 'complicated set
of net social plunder'. De staat als een gecompliceerd
doch effectief instrument in de handen van die men-
sen die hun welvaart wensen te vergaren met poli-
tieke middelen in plaats van keurig en braaf, volgens
de regels van het marktspel, met economische midde-
len.

Als UNpck een typische representant van Amerikaans
simplisme vindt, heb ik nog wat beters voor U. Wat
beters in de zin van klassieker, meer ingepast in de
lange traditie van het Europese denken, in dit speciale
geval zelfs uithetland van de intellectuelen. Wat vindt
U hiervan? De negentiende eeuwse Franse liberaal
Frederic Bastiat die in zijn geschrift X'Etat' de staat
als volgt omschrijft: "L'etat, c'estla grande fiction
a travers la quelle tout Ie monde s'efforce de vivre
aux depëns de tout Ie monde".Di t schreef een Bastiat
in 1848.

Sindsdien hebben talloze liberale denkers en schrij-
vers, in Europa maar vooral in Amerika, het maat-
schappelijk heil gezocht in meer vrijheid en minder of
zelfs geen staat. Hierbij het vrijheidsideaal toegedaan
en de staatbeschouwend als het grootste obstakel voor
de vrijheid.

De geschiedenis is bekend. Andere denkers en schrij-
vers, dezelfde idealen toegedaan, zagen de staat juist
als het instrument om naast het vrijheidsideaal tege-
lijkertijd ook al die andere idealen zoals sociale recht-
vaardigheid, gelijkheid en broederschap te verwezen-
lijken.

Tientallen jaren hebben de twee groepen elkaar met
de pen bestreden, elkaar in verhitte debatten proberen
te overtuigen. De geschiedenis heeft de eerste groep
langzamerhand gelijk gegeven; de laatste groep is in
grote verwarring^ hun oude socialistische idealen op
sterven na dood.

Er was ook een derde groep. Geen denkers en schrij-
vers, geen idealen toegedaan. Deze groep hoefde niet
overtuigd te worden door de l^Ipck's en de Bastiat's.
Zonder een letter te lezen van deze zachte
vrijheidsstrijders, begrepen zij allang waar het in de
wereld omdraaide; niet om idealen, maar om koude
macht. Zij grepen de staatsmachten gebruikte de staat
waarvoor zij was gecreerd. Om te plunderen, om te
ritselen, om rijker te worden.

Zij noemden zich christen-democraten, liberalen en
socialisten, kwamen aan het roer in Italië, in België,
in Duitsland. Zij creerden een samenleving waarin
zonder smeergeld en omkoperij de top niet te bereiken
is. Regeringszetels als Rome en Brussel verwerden tot
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K O N I N K L I J K E S P R E E K B U I S
Koen J. de Groot

Koen de Groot is historicus en afgestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij werkt momen-
teel aan een proefschrift dat decadentie als onder-
werp heeft.

het jargon van de orthodoxie

Hieronder volgt een iets ingekorte en nogal
uitvoerig becommentarieerde Kersttoespraak. Jaze-
ker. Maar weest u gerust: het belang ervan ligt niet in
de 'kerstgedachte' -wat dat ook zijn moge. Het belang
ervan ligt in het feit dat zij een typisch voortbrengsel
is van de moderne demokratische orthodoxie. Los van
de woorden 'Kerstverhaal', 'Kerstmis', 'Kerstfeest',
'Kerstkind' (alle één maal), het woord 'gezegend' en
het woord 'christelijk' (één maal), en het woord 'Je-
zus (Christus)' (twee maal), staat er in het hele stuk
geen onvertogen woord; waarmee ik bedoel te zeggen
dat alles probleemloos mee kan in de 'hoofdstroom'
van het hedendaagse politieke discours.

De toespraakhoudthetmidden tussen een preek
en een politieke beschouwing. De toon verraadtdat zij
werd uitgesproken door een hooggeplaatst persoon en
de taal is Nederlands. Maar verder is er niets waaruit
zou kunnen blijken dat de hooggeplaatste persoon
Koningin der Nederlanden is. Woorden als 'konink-
rijk' of 'Nederland' of 'landgenoten' komen niet in
het stuk voor, en ook termen als 'ons volk' of 'ons
land' lijken zorgvuldig te zijn vermeden. Het lijken
me veelbetekenende omissies.

Door wie is de toespraak geschreven? En voor
wie? Al lezende krijg je de indruk dat de schrijver een
bepaald publiek gunstig heeft willen stemmen. Vreemd
genoeg is dat echter niet het Oranjegezinde publiek,
maar juist het publiek dat pleegt te smalen op het
Koningshuis en dat stellig niet de radio zal aanzetten
(of aan houden) wanneer er een koninklijke Kerstrede
te beluisteren valt. "Maakt u zich geen zorgen", lijkt
Beatrix in haar toespraak tegen dat publiek te zeggen,
"want ik ben dan nog wel Koningin der Nederlanden
enzovoort, maar ik heb alle begrip voor de overtui-
ging dat koningshuizen 'niet meer passen in deze tijd'
en dat de huidige Europese koninkrijken weldra plaats

zullen moeten maken voor één totalitair, pardon één
demokratisch Europa; en ofschoon ik hét verkondi-
gen van expliciete boodschappen als 'Eén Volk, één
Gemeenschap, één Führer!' of 'Weg met de Ko-
ningshuizen. Léve toet collectivisme!' liever aan an-
deren overlaat, zal ik alvast proberen te doen of ik iets
anders ben dan uw Koningin en wettig staatshoofd."

Het is dus niet waarschijnlijk, dunkt mij, dat de
Koningin zelf het stuk heeft geschreven. Want dan
zou ze zich gedragen zoals een vrije ondernemer die
geringschattend praat over de vrijheid van onderne-
men omdat hij ziet dat men druk bezig is er een einde
aan te maken; of als een kapitein die zich misprijzend
uitlaat over zijn schip omdat hij voelt dat de stuurlui
samenzweren omhet op een klip te laten lopen; kortom
ze zou zich gedragen als iemand die zich identificeert
met de agressor. Zo'n defaitistische houding, zo'n
appeasement-mentaliteit, kennen we van de W.L.
Brugsma's, deMient Jan Fabers, en de Prinses Irenes
uit het tijdperk van de 'Ontspanning'1, toen de wes-
terse wereld nog (vonden zij) ontvankelijk gemaakt
moestworden voor het Sowjet-totalitarisme, maar niet
van Koningin Beatrix. Bovendien valt het moeilijk in
te zien waarom een Koningin er voor zou kiezen om
niets aardigs te zegggen tegen de mensen die haar
mogen en zich m allerlei bochten te wringen voor de
mensen die geen boodschap aan haar hebben.

We nemen dan ook aan dat de toespraak werd
geschreven door iemand anders. Wat natuurlijk ook
de normale gang van zaken is. Ik stel me voor een
doctorandus in de sociale wetenschappen; iemand uit
het 'netwerk' van Buitenlandse Zaken; een
bureaucraat, een RVD-er, een vrijmetselaar. Hetmoet
een bijdetijds iemand geweest zijn, met een fijn ge-
voel zowel voorhet eigentijdsejargon van de rechtzin-
nigheid als voor de hartslag van de macht. Iemand die
voelde dat degenen die op een Nieuwe Wereld Orde
aansturen internationaal zo niet een getalsmatige dan
toch een wac/zfómeerderheid vormen, dat zij allergisch
zijn voor gekroonde hoofden, en dat de te schrijven
toespraak hun instemming behoefde. Iemand die
voelde dat Europa-bons Jacques Delors een jacobijn



is, en dat de jacobijnen van nu net als de jacobijnen
van weleer zodra ze de kans krijgen alles wat aan
koninklijke waardigheid herinnert, tot de namen van
fruitsoorten, speelkaarten en insecten.toe2, zullen la-
ten verdwijnen. In naam van de universele ratio, maar
gedicteerd door de eigen, geen rivalen verdragende
hoogmoed. Iemand die aan een dergelijke campagne,
ook in verband met zijn toekomstige promotiekansen,
besteen steentje wilde bijdragen. Iemand die met zijn
ogen op het scherm van de macht en zijn vingers aan
de pols van de tijd, zich klaar maakt voor de collec-
ti vistische Supranationale Verzorgingsstaat van mor-
gen. Iemand die daarom de Koningin tegen haar eigen
aanhangers 'ik wens u niet langer te kennen' en tegen
de rest 'maakt u zich geen zorgen' wilde laten zeggen.
Iemand die misschien het leerzame precedent voor
ogen had van Lodewijk XVI: een vorst die immers
ook, in de jaren voorafgaande zijn executie, nog vele
koninklijke handtekeningen mocht plaatsen onder de
decreten waarmee zijn revolutionaire gevangenbe-
wakers, effectief en veilig, de pijlers onder de Franse
monarchie vandaan haalden.

Hoe dat ook zij, de toespraak is behalve een spe-
cimen van moderne orthodoxie (of 'political
correctness') een voorbeeld van de wijze waarop men
het prestige van een Koningin kan gebruiken om af-
breuk te doen aan het prestige van de monarchie.

K e r s t t o e s p r a a k K o n i n gin B e a t r ix
1992

"Vandaag schijnt het licht van Kerstmis in de don-
kerte van menselijke wreedheid en barbarij, niet
alleen in verafgelegen landen maar ook hier in
Europa."

' Hier in... Europa.' Even verderop is er idyllisch sprake
van 'ons eigen werelddeel waar, in eeuwen van lief en
leed, een kostbaar gemeenschappelijk erfgoed is op-
gebouwd.. .' Daarentegen wordt, zoals ik al opmerkte,
het land waar de spreekster Koningin van is nergens
genoemd.

' Wa de hoop en verwachting die volgden op het einde
van onderdrukking en koude oorlog, overheersen
nu verbijstering, vertwijfeling en afschuw."

Verbijstering, vertwijfeling en afschuw - bij wie? En
waarover? Bedoeld wordt waarschijnlijk: bij ons hier
in (West-)Europa, en pyer de (hete) oorlog in het
voormalige Joegoslavië. Er is geen spoor van he^ besef

dat die 'wreedheid en barbarij' door de meeste men-
sen ter plaatse pok - en heel wat intenser dan door ons
- worden verafschuwd. De strekking van de zin is dat
huidige narigheid in 'Joegoslavië' zwaarder weegt dan
de bevrijding van Oost-Europa enkele jaren ervoor,
en dat al diegenen in het Westen die toen geen vinger
uitstaken om heleinde van de communistische onder-
drukking naderbij te brengen, thans 'kijk waar het toe
heeft geleid' kunnen zeggen.

"(...) Hoe is het mogelijk dat mensen in vrijheid
elkaar zoveel kwaad kunnen [sic] aandoen?"

Ja, hoe is het mogelijk. Let wel, dit is een retorische
vraag. Sommige toehoorders zullen denken: 'Tja, erg
hè. Wij, hier, zouden zoiets nooit doen.' Andere toe-
hoorders zullen denken: 'Zie je wel. Niks ten kwade
van vrijheid hoor, maar je moet er wel mee om weten
te gaan. En, niet om het communisme goed te praten,
maar toen die landen nog communistisch waren was
er tenminste geen oorlog!' Weinig toehoorders zullen
denken: 'Nou nou, zo onbegrijpelijk is dat echt niet.
Gegeven de combinatie van verschillende nationali-
teiten en intensieve propaganda, en gegeven het
enorme arsenaal zowel aan wapens en munitie als aan
jongeren zonder productief werk, zou heleen wonder
zijn geweest als er géén gewapende conflicten waren
opgetreden.' En toch is dat een alleszins realistische
gedachte.

Opmerkelijk isiyerderhet (weliswaar impliciete) ïn-
zichtdater één verband bestaattussen vrijheiden vrede.
Opmerkelijk niet omdat het onjuist zou zijn, maar
omdat het nieuw is. JJc althans kan mij niet herinneren
ooit iets dergelijks uit de mond van officiële personen
te hebben gehoord. Wat ik me wel kan herinneren, uit
de tijd dat 'vrede' nog een hot issue was, is dat de
woordvoerders van de vredesbeweging nu juist geen
pleitbezorgers waren van de vrijheid, en al helemaal
niet van de vrije economie. Mient Jan Faber verkon-
digde dat 'vrede' onlosmakelijk verbonden was met
'gerechtigheid' (en 'gerechtigheid' op haar beurt met
overleving), en in de Kersttoespraken van die tijd was
er altijd, en adnauseam, sprake van een verband tus-
sen de 'kerstgedachte' en de 'vrede op aarde'-gedach-
te, - maar dat er een verband zou zijn tussen de
kerstgedachte en de vrijheid, nou nee.

<•"> ' . ' ' i . ' , * ' ' . . ' . , . . . ' . '..:. : : ' , . ' : . - , . . , •

In dé hier weggelaten passage betuigt de Koningin
onder andere haar 'intens medeleven' met 'alle slacht-



offers en nabestaanden' van de vliegtuigramp in Portu-
gal, december vorig jaar. Het is de enigepassage waarin
de Koningin de kans krijgt iets te zeggen over haar
landgenoten. Daarna vervolgt zij haar supranationale
commentaar op het nieuws.

"Waar mensen niet met vrijheid weten om te gaan,
ontstaat een voedingsbodem voor haat en geweld."

Dit is ongetwijfeld juist. Alleen zou het heel naïef en
dom zijn om uit het feit dat zulke massale uitingen van
haat en geweld in bijvoorbeeld Nederland ontbreken
af te leiden dat de mensen hier wél 'met vrijheid weten
om te gaan' en er hier dus geen voedingsbodem voor
haat en geweld aanwezig is. Dat wordt echter wel
gesuggereerd.

Over de oorlog in het vroegere Joegoslavië:

"Een begrijpelijk verlangen naar identiteit vér-
wordt tot eng nationalisme, één ontwrichtende
kracht die gepaard gaat met blinde haat jegens
vreemdelingen en allen die men niet tot de eigen
groep rekent."

Als individueel-psychologische verklaring voor het
verschijnsel nationalisme is deze voorstelling van
zaken wel aanvaardbaar. Want het is inderdaad het
verlangen naar (en dus de afwezigheid van) identiteit
waardoor individuen er toe komen om te willen op-
gaan in een collectief - en zich vervolgens laten aan-
praten dat het hun missie is om andere, bij voorkeur
zwakkere, collectieven in te lijven ofte vernietigen.
Maar wanneer het zoals hier gebracht wordt als een
volkerenpsychologische collectief-diagnose van
Serven, Bosniërs, Kroaten etc. is het een schaamte-
loze generalisatie.

Opvallend afwezig is overigens het besef dat er zoiets
bestaat als vaderlandsliefde. We moeten aannemen of
dat de schrijver niet weet dat dit affect bestaat, of dat
hij het raadzaam acht om te doen alsof. Als hij het niet
weet, is het ongelukkig te noemen dat men juist hem
heeft aangewezen om een toespraak te schrijven voor
iemand die als geen ander met het verschijnsel ver-
trouwd is. Als hij alleen maar doet alsof hij het niet
weet - dan eveneens. Want monarchieën bestaan en
gedijen bij de gratie van de vaderlandsliefde. Het
negeren van het woord 'vaderlandsliefde' (of patriot-
tisme) ten gunste van het woord 'nationalisme' heeft
hetzelfdeeffectalshetnegerenvan 'vrijheid' ten gunste
van 'demokratie' of van 'liefde' ten gunste van 'sex'

of van 'geloof ten gunste van 'fanatisme': je sugge-
reert dat het woord wat niet wordt gebruikt, als het al
ergens voor staat, herleidbaar is tot het woord dat wel
wordt gebruikt. Misschien is dat een bedoeld effect.
(Iedereen die enigszins op de hoogte is van de doel-
stellingen van het One Worldism weet dat men er -
heel begrijpelijk - naar streeft het affect van vader-
landsliefde uit te roeien. En zo'n campagne begint
natuurlijk met de excommunicatie van het woord.) Hoe
dat ook zij: nationalisme (een vorm van missionair
collectivisme) bestaat, zeker. Maar vaderlandsliefde
(of patriottisme) bestaat ook: er zijn mensen die warme
gevoelens koesteren voor hun eigen land en volk en
nochtans niet in het minst behept zijn met een gebrek
aan identiteit of een drang tot imperialistische
zèlfuitbfeïding. Of, wat dat aangaat, met racistische
waandenkbeelden. En dié mensen bestaan niet alleen
opdeBalkanlanden(enindevOonnaligeSowjet-Unie)
maar ook in Nederland.

"(.,.) In een verantwoord omgaan met democratie en
de vrijheid die daarmee is gegeven, ligt één van de
grootste uitdagingen van deze tijd."

U ziet het; vrijheid als een afgeleide van demokratie.
Je moet maar duryen. (Hoewel, durven. Misschien
bestaat er wel ergens een vertrouwelijk directief dat
aan mensen in de opinie-industrie voorschrijft om het
woord vrijheid alleen te gebruiken in connectie met
en als afgeleide van demokratie. In dat geval is het
geen lef maar conformisme.) Moet ik er aan herinne-
ren dat het in werkelijkheid andersom is? Demokratie
is een product, zo men wil een parasiet, van vrijheid,
geen voorwaarde er voor. Individuele vrijheid kan
probleemloos zonder demokratie bestaan, terwijl
demokratie alleen maar de schijn van vrijheid nodig
heeft om geloofwaardig te zijn.

'Verantwoord omgaan met vrijheid en demokratie' -
watwordtdaarmeé bedoeld? Met vrijheid verantwoord
omgaan verstaan we. Dat betekent gewoon dat we de
vrijheid van anderen - en de wetten die die vrijheid
garanderen - hebben te eerbiedigen. Maar 'verant-
woord omgaan met demokratie' is onzin. De parle-
mentaire demokratie is immers haar eigen hoogste
instantie. Aan wie zou zij verantwoording moeten
afleggen? Ik beschouw demokratie als een methode,
een middel om knopen door te hakken bij netelige
beleidsproblemen, en ik bestrijd de bevoegdheid en
het recht van demokratie-als-politiek-systeem orri per
meerderheidsbesluit te bepalen wat goed is en wat fout.



Voor mij zou 'verantwoord omgaan met demokratie'
dus wel iets kunnen betekenen: datje het middel al-
leen gebruikt waar het voor is (beleidkeuzes maken
binnen een rechtssysteem), en niet voor andere din-
gen (het voortdurend definiëren en herdefiniëren van
het rechtssysteem zelf). Maar ik ben geen aanhanger
van de parlementaire demokratie. Dus wat bedoelen
degenen diedat welzijn of zeggen tezijn?Dckan alleen
maar bedenken dat ze met zulke uitspraken ongewild
zichzelf ontmaskeren. Zij bedoelen dat sommige
mensen hun vrijheidnietwaardof aan demokratie'nóg
niet toe' zijn. Het standaardexcuus van tyfannen en
dirigisten. En ze erkennen daarmee dat er, in weerwil
van hun eigen credo, wel degelijk iets hogers bestaat
dan de wil van meerderheden, namelijk datgene wat
Rousseaude 'algemene wil' noemde, en wataltijd weer
neerkomt op de voorkeur van een bedilzuchtige elitei

"De problemen waarvoor de mensheid zich van-
daag gesteld ziet, nopen tot een verdergaand
beschavingsproces waarbij het algemeen belang
wordt opgetild tot het niveau van de
wereldgemeenschap."

Mooi hè. In deze zin zit een heel programma vervat.
Men leze hem als het antwoord op een vraag. Deze
vraag: "Hoe verkoop je (je Nieuwe Wereld Orde aan
mensen die een zekere mate van vrijheid gewend
zijn?". De eerste voorwaarde is datje Crises en Prq-i
blemen creëert. Liefst grote, wereldomvattende, cri-
ses en problemen, want dat werkt intimiderend. Ze
wprdenhier nietgenoemd, maar iedereenkentze: over-;
bevolking, het opraken van de wereldkoek, aantasting
van de ozonlaag, bederf van het milieu, en ga zo maaii
door. Of informeer anders bij Prins Claus, Iedereen
kent trouwens ook, dankzij eindeloze herhalingen via
onderwijs en media, de bijbehorende notie dat ze te
omvangrijk zouden zijn om anders dan in mondiaal
verband opgelost te worden. Wie er over begint hoeft
dus niet bang te zijn om in verlegenheid gebracht te
worden door de vraag hóe hij in 's hemels naam zo
alwetend kan zijn. De tweede voorwaarde is dat je
jouw product(de Mondiale Verzorgingsstaat) presen-
teert, niet als een effectieve oplossing van de proble-
men, want dat is veel te expliciet en te definitief en
daarmee zou je jezelf vastleggen, maar wel als de
noodzakelijke voorwaarde om de problemen te kun-
nen aanpakken. De derde is dat je jouw product voor-
stelt in bewoordingen 'die géén weerstand oproepen;
Wie zal er zo barbaars rzijn om te willen opponeren

tegen een 'verdergaand beschavingsproces'? Of zo
parochiaal om bezwaar te maken tegen het 'optillen
van het algemeen belang tot netniveau van de wereld-
gemeenschap'? Of zo pietluttig om te vallen overhel
woordje 'de'? ("De wereldgemeenschap, Majesteit?
Is het dan al zo ver?")

Niemand toch? Want het gaat hiermee zoals met slui-
pende vergiften: als het nog kan, wordt de noodzaak
tot ingrijpen niet gevoeld; als de noodzaak gevoeld
wordt, kan het niet meer.

"We kunnen niet zonder waarden van medemen-
selijkheid zoals het christendom en andere vormen
van levensbeschouwing ons leren."

'ledere samenleving heeft om voort tekunnen bestaan
een stelsel van erkende morele waarden en normen
nodig'. Zo zou een agnostische (maar verdraagzame
en welwillende) lezer deze zin kunnen interpreteren.
Alleen zou hij er dan wel naast zitten. Leesmaar verder.

%..) Bij alle misbruik van religie,... blijft geloof
een kracht die mensen motiveert boven hun eigen-
belang uit te stijgen en te streven naar een recht-
vaardige samenleving."

Is het nu duidelijk? Het g&it helemaal niet om hét
voortbestaan van de samenleving in het algemeen of
om het welzijn en de levensvatbaarheid van ons ko-
ninkrijkje in het bijzonder. Het gaat om het streven
naar iets anders. Nu die ene 'vorm van levensbe-
schouwing' in discrediet is geraakt (Weet u het nog?
Weet u nog dat je aan sommige universiteiten geen
hoogleraar kon worden tenzij je er 'affiniteit' mee
had?), mag blijkbaar het christendom weer even de
motivatiebron zijn voor datstreven. Grappig: tien jaar
geleden zagen de opiniemakers in het christendom
louter het verwerpelijke statusquo-bevestigende ka-
rakter, dit tot verdriet van vele marxiserènde priesters
en dominees; nu believen ze weer alleen het dynami-
sche, teleologische karakter er van te zien: En nu mag
de spreekster in haar hoedanigheid van Koningin der
Nederlanden, een pluim geven aan mensen die aan dat
geloof 'de kracht' ontlenen om 'te streven naar een
rechtvaardige samenleving'. Jazeker. We leven dus,
in weerwil van de zelfvoldaanheid waarmee we ande-
ren terecht wijzen, in een onrechtvaardige samen-
leving. Anderszou dat streven immers nergensöp slaan.
OnzeKoninginy die geacht wordt boven de partijen te
staan eri van wieniemandmag weten wathaar persoon^
lijke mening is over het bestel waarvan zij het formele



hoofd is, mag dus wél partij trekken voordegenen die
vinden dat het een onrechtvaardig bestel is.

Maar wacht eens: zou zij daar niet mogelijk haar libe-
rale landgenoten mee kunnen bedoelen? Die vinden
dat immers ook. Het antwoord is: welnee. De oplet-
tende lezer had dat natuurlijk al gezien. De uitdruk-
king 'boven het eigenbelang uitstijgen' is al bijna een
afdoende aanwijzing; voeg er aan toe het typische
denkbeeld dat zulk een zelftranscendentie nodig zou
zijn om te kunnen streven naar een rechtvaardige
samenleving en je weet waar je aan toe bent: het so-
cialisme. Precies datgene wat in de ogen van de libe-
raal niet deugt aan dit bestel - namelijk dat de onge-
lijkheid voor de wet, waar volgens de geschiede-
nisboekjes door de Franse Revolutie een einde aan
werd gemaakt, onder de vlag van'soeialerechtvaardig-
heid' weer door de achterdeur is binnengehaald, is
immers in de ogen van de socialist een bewijs van
vooruitgang. En precies datgene wat er in deogen van
de socialist niet aan deugt - namelijk dat het prestatie-
beginsel nog steeds niet helemaal is uitgeroeid, zodat
sommige mensen nog steeds dOör (heel erg) hard
werken rijker kunnen worden dan andere - is voor
liberalen juist een teken van hoop. De 'rechtvaar-
digheid' waar de speechschrijver bij monde van de
Koningin op doelt is dus niet die van gelijke toepas-
sing van een abstracte wet maar die van gelijke ver-
deling - door de overheid uiteraard - van concrete
goederen.

"De grondslag van onze samenleving is dat elk
mensenleven telt; een ieder is immers geschapen
naar het beeld van God."

'De grondslag van onze samenleving ...' Het klinkt
indrukwekkend maar het is nonsens. Veronderstel dat
de Koningin in plaats daarvan het volgende zou heb-
ben gezegd: "De grondslag van onze samenleving is
natuurlijk niét dat elk mensenleven telt, want behalve
datje op zo'n grondslag geen samenleving kunt bou-
wen, zou de aanvaarding ervan betekenen dat de
moordenaar'telt'en zijnslachtoffer niet, wat een wel
heel barbaarse interpretatie is van het succeskriterium;
nee, de grondslag van onze samenleving is dat iedere
burger slechts beoordeeld wordtnaar zijn gedrag, naar
zijn daden, niet naar zijn veronderstelde wezen, mo-
tieven of gezindheid" - zou ze dan iets gezegd hebben
dat in strijd is met de westerse traditie of met de Neder-
landse publieke opinie? Ik dacht het niet. En toch zijn
de twee uitspraken onverenigbaar. Ook deze uitspraak

van de Koningin is dus partijdig, en ook hier is de partij
waar zij voor kiest... de partij van het Kwaad. Heb
even geduld, lezer, ik leg straks uit wat ik bedoel.

"Een ieder is immers geschapen naar het beeld van
God" -Pardon? Is de Bijbel plotseling weer een Ge-
zaghebbend Boek geworden? Daar moet iets achter
zitten, te meer omdat het geen nauwkeurig citaat is.
Immers in de oorspronkelijke tekst gaat het over 'de
mens', wat toch wel iets anders is dan 'ieder mens'.
Welnu, van de mens-als-soort kan gezegd worden dat
hij geschapen is naar hetbeeld van zijn Schepper. Maar
ten eerste is dat geen algemeen aanvaarde gedachte.
(Niemand belet WimKayzer bij voorbeeld om via de
van overheidswege gecontroleerde media de mens als
'een schitterend ongeluk' aan te duiden, wat toch wel
van een ietsje andere visie getuigt). En ten tweede
betreft het dan, nogmaals, de mens als soort. Indivi-
duelegevallen worden geconcipieerd, gebaard, ter we-
reld gebracht, niet 'geschapen'. Vanwaar dan dat
woordje "immers"? Gaat de Bijbel - gaat deze hoogst
discutabele interpretatie van de Bijbel - nu opeens weer
uit boven wat we op school leren? Wat heeft deze uit-
spraak voorzin alswe tegelijkertijd in de evolutie moe-
ten geloven? De enige zin van deze uitspraak is dat zij
steun geeft aan de emancipatie van het Kwaad. Foul
is fair, fair is foul: sommige mensen horen nu eenmaal
graag dat zwart gelijk is aan wit, en dat goed heus niet
beter is dan kwaad. Het is ontroerend te zien hoe God
ineens weer mag bestaan als de beschermers en
hulpverleners van die mensen argumenten nodig heb-
ben om kracht bij te zetten aan het bestaansrecht, de
gelijkheid, maar vooral aan de claims op compassie,
verdraagzaamheid en sociale uitkeringen, van hun
protégés.

"Naast onszelf moeten we ook de ander aanvaar-
den, erkennen en respecteren."

Moeten? Ik aanvaard, erken en respecteer het feit dat
'de ander' bestaat en dat hij evenveel recht heeft op
bescherming door de wet als ik. Is dat niet genoeg?
Nee, vindt de speechschrijver van de Koningin. Want:

"In onverschilligheid voor het leed of de nood van
de medemens en een houding van 'ieder voor zich'
loopt de samenleving vast."

Jaja. Maar niet heus. Even pro memorie: wat voor
samenleving je krijgt bij een algemene houding van
"ieder voor zich" werd al ruim tweehonderd jaar ge-
leden door Adam Smith aangetoond: een samenleving
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die looptals een trein. Metandere woorden: ditispure
retorische bluf.

'Onverschilligheid' ? Heel de rechtvaardiging voor de
afbraak van de samenleving a la Adam Smith ten gunste
van de moderne verzorgingsstaat zat hem in de
veronderstelling dat de burger te 'onverschillig' en te
'egoïstisch' zou zijn om zich het leed en de nood van
zijn medemens aan te trekken. Dus wat wil men nou
eigenlijk? Eerst de burger zijn geld afpakken om het
te verdelen onder de armen, en daarna diezelfde bur-
ger aanklagen omdat hij zijn geld niet onder de armen
verdeelt? Zelfs Robin Hood was niet zo pervers.

Ten overvloede: degene die altijd ween en hier ook,
wegens onverschilligheid wordt aangeklaagd is niet
hij die klaploopt op zijn naaste omdat de verzor-
gingsstaat daar een 'recht' van heeft gemaakt. Nee,
het is die naaste, de belastingbetalende burger zelf.

"Niet onze hardheid maar juist verdraagzaamheid
maakt dat we in vrede kunnen leven."

En wij maar denken dat het onze hardheid was waar-
door we in vrede konden leven. In ernst: deze bewe-
ring is wél helemaal zo schijnheilig, maar niet hele-
maal zo stompzinnig als zij lijkt; Je moet even begrij -
pen wie en water bedoeld wordt. De verdraagzaamheid
waar hier sprake van is, bijvoorbeeld, is niét de tiuis-
tuin-en-keuken verdraagzaamheid diemensen vrijwil-
lig opbrengen en die van twee kanten komt. Dan zou
er wel 'onze verdraagzaamheid' hebben gestaan, net
zoals er-ietwatschijnheilig dus- 'onzehardheid' staat.
Nee, het is de verdraagzaamheid die de vrienden van
het communisme destijds eisten van de vijanden van
het communisme; de verdraagzaamheid die crimino-
logen verlangen van de slachtoffers van misdaad ten
opzichte van de plegers; de verdraagzaamheid die het
socialisme verlangt van degenen die uitgebuit worden
ten opzichte van degenen die hen uitbuiten; de
verdraagzaamheidkortom van de gastheer ten opzichte
van zijn parasiet.

'In liefde ligt de kern van het Kerstverhaal."

Ho! Wat is dit? Hebben we iets gemist? De 'kern', dat
was toch altijd 'vrede op aarde' enzo? Is het
Kerstverhaal, bijna tweeduizend jaar post factum,
herzien? Welnee. Het is de interpretatie die is herzien,
en wel in overeenstemming met de huidige cönjunc-
tuurzoals 'ingeschat' door onze speech-scbrij ver! 'Vre-
de op aarde' was heel lang de 'kern'; thans, nu;de

noodzaak van 'vrede', dat wil zeggen lief zijn tegen
de buitenlandse vijanden van de vrijheid, niet meer
speelt* moet de bourgeoisie weer herinnerd worden
aan de plicht om lief te zijn tegen haar vijanden in
eigen land. Hoe anders kan men haar ontvankelijk
maken voor hetEurope sociale da t haar straks door de
strot moet worden geduwd?

"Het streven zelfstandig te worden en voor zichzelf
op te komen heeft toenemende mondigheid en
weerbaarheid gebracht. Maar de drang tot indivi-
duele vrijheid en persoonlijk succes rechtvaardigt
geen zelfzucht."

Gedecodeerd betekent dit: niet zeuren als straks de
belastingen weer worden verhoogd. Het staat in code
omdat nu eenmaal geen verzorgingsstaat het zo ver
kan laten kpmen dat de bourgeoisie zich bewust wordt
van de mate waarin zij wordt uitgebuit. Daarvandaan
ook de noodzaak tot voortdurende gewetensmanipu-
latie, in de vorm van dit soort schijnheilig, humorloos
en clichématig gedram.

"Individualisme vraagt toetsing aan waarden, want
geen mens kan ongebonden leven."

Betekent dit: iedereen moet zich nu eenmaal aan re-
gels houden, de individualist net zo goed als de
collectivist? Nee, het betekent dat individualisten op
hun juiste, 'sociale', gezindheid dienen te worden
beoordeeld, en wel door collectivisten. Want:

"We blijven aangewezen op saamhorigheid en ge-
meenschappelijk verantwoordelijkheidsbesef dat
steeds opnieuw bewust moet worden aangeleerd en
onderhouden."

'We', daarmee kan hier slechts bedoeld zijn: wij, de
afhankelijken, de dirigenten en profiteurs van de ver-
zorgingsstaat. Want zoals gezegd, geen verzorgings-
staat kan voortbestaan zonder voortdurende indoctri-
natie en gewetensmanipulatie, en dus zonder een prak-
tisch monopolie van de staat op het onderwijs en de
voorlichting. Dit was al bekend met betrekking tot de
compleet totalitaire systemen. Hier is dan de erken-
ning dat bet ook geldt vpor de incomplete demokra-
tische variant.

Wat is overigens 'gemeenschappelijk verant-
woórdeïijkheidsbesef ? Het is ten eerste een tegen-
strijdige notie. Verantwoordelijkheid is een zaak Van
individuen, en geen individu kan in redelijkheid verarit-



verantwoordelijk gehouden worden voor het gedrag
van een ander. (Het is veelzeggend dat de uitzondering,
die bestaat in de - tijdelijke - verantwoordelijkheid
van ouders voor hun kinderen, juist door collectivis-
ten niet als zodanig wordt erkend. Denk maar - als u
nueensnietaanLeninofHiÜerwiltdenken-aanHedy
d' Anconaen haarpleidooi voor staatsopvoeding.) Het
isdaarnaastookeen voorwendsel: wiedeeigen verant-
woordelijkheid (lees: vrijheid) nietaankan, kan en zal
zich verschuilen achter de 'verantwoordelijkheid' van
het collectief. En tenslotte is het een opstapje naar de
maatschappij waarin het als een deugd geldt om uit
'verantwoordelijkheidsbesef je medemensen aan te
geven bij de geheime politie.

"(...) [Echter:] Zo gemakkelijk als materiële behoef-
ten kunnen worden aangepraat zo moeilijk blijkt
het de zin van diepere waarden in het leven door te
geven."

Ach ja. Wat mij altijd opvalt is dat juist de mensen die
zich het gemakkelijkst 'materiële behoeften' laten
'aanpraten', het meest gecharmeerd zijn van totalitaire
systemen en zich de ijverigste zendelingen tonen van
de 'diepere waarden' van het altruïsme.

"Tegenwoordig wordt egoisme gezien als de ge-
woonste zaak van de wereld. Als maatschappelijke
kracht heeft het ons inderdaad materiële vooruit-
gang gebracht. Maar een samenleving die geen
andere maatstaven kent voor menselijk handelen
dan eigenbelang, nut en economische doelmatigheid
zal uiteenvallen."

Weer zo'n loos dreigement. Zie boven, waar d'e sa-
menleving 'vastloopt' door het 'ieder voor zich'.

"De verleiding is groot terug te verlangen naar een
tijd waarin mensen in hun gedrag meer rekening
leken te houden met de belangen van anderen."

Het was niet zo, het leek alleen maar zo; en toch is de
'verleiding groot' om er naar terug te verlangen .>..
merkwaardig. Trouwens, welke 'tijd' was dat eigen-
lijk?

"Maar die tijd had toch ook z'n bezwaren en keert
bovendien niet terug." ;

De enige 'tijd' die aan deze beschrijving voldoet is de
mythische aurea aetas: o*at verloren paradijs, dje pri-
mitieve verzorgingsstaat van de zuigeling-in-zijn-

wieg, die geheime - want reactionaire en infantiele -
inspiratiebron van het socialisme.

"Het gaat dus niet om een poging tot "restauratie"
vanuit een gevoel van heimwee naar "goeie ouwe
tijden". Wel móeten we de overgang zoeken naar
een maatschappij met een nieuw gevoel voor nor-
men en regels waaraan algemeen wordt vastgehou-
den."

'Welmoeten we de o vergang zoeken...' Wie zijn 'we'
en waarom 'moet' dat? Mijn lezing: 'We' zijn de
mensen die terugverlangen naar de heilsstaat van de
wieg; de 'overgang' is derevolutie; de gewenste 'maat-
schappij' is de Nieuwe (Wereld) Orde, en 'het nieuwe
gevoel voor normen en regels', dat zijn de 'menta-
liteitsverandering' en de 'Nieuwe Mens'-gedachte die
daar nu eenmaal bij horen. De formulering is wat
omslachtig maar de gegeven omstandigheden (het is
de Koningin die hetmoet zeggen en jekunt in deze tijd
niet meer zo gemakkelijk met het revolutionaire idi-
oom aankomen) vereisen een gekuiste parafrase. En
waarom dit alles 'moet' ? Omdat de verwende kinde-
ren, de infantiele, zichzelf 'progressief wanende,
terug verlangers naar de heilsstaat menen dat ze het in
onze samenleving voor het zeggen hebben. Waar zeker
iets in zit trouwens, gezien het feit dat ze de Koningin
als hun spreekbuis kunnen gebruiken.

"Respect voor opvattingen en gevoelens van ande-
ren, geduld, wellevendheid, begrip en verantwoor-
delijkheid voor elkaar en mededogen met zwakken
en misdeelden, zijn maatstaven voor menselijk
handelen die een samenleving bijeenhouden."

'Maatstaven voor menselijk handelen'? De hier ge-
noemde zaken zijn sentimenten en predisposities, geen
maatstaven. Jekunterimmersnietmeemeten.Ze zijn
dus onbruikbaar in een rechtsstaat, dat is een maat-
schappij waarin alles mag behalve datgene wat uit-
drukkelijk verboden is. Daarentegen zijn ze bij uitstek
geschikt om onder een willekeur-regime, dat is een
maatschappij waarin niets mag behalve datgene wat
moet, de schrik er in te houden. In de moraalfilosofie
Spreekt men van 'supererogatie'; de toepassing is hier
dat mensen onder een systeem dat meer van ze ver-
langt dan ze kunnen geven, in voortdurende gewetens-
nood of angst leven, zodat de machthebber altijd over
voorwendselen beschikt om ze te arresteren. Probeer
maar eens je onschuld te bewijzen wanneer je 'gebrek
aan verantwoordelijkheid voor de medemens' of 'ge-
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brek aan mededogen met zwakken en misdeelden' ten
laste wordt gelegd.

Een typisch aspect van het altruïstische heilsdenken
is de stilzwijgende aanname dat de armen (hier: de
'zwakken en misdeelden'), een vast maatschappelijk
gegeven vormen. Dit verraadt in de eerste plaats een
onvermogen om 'gerechtigheid' of 'gelijkheid' an-
ders te zien dan in termen van concrete resultaten
(waarbij 'onrecht' dusbetekentdatiemandeenteklein
deel van de koek heeft ontvangen); maar het impli-
ceert ook dat men eigenlijk helemaal niet van plan is
om de (concrete, materiële) gelijkheid waar men naar
zegt te streven ook werkelijk te realiseren. De eis van
mededogen melde 'zwakken en misdeelden', die in
het verdelingsdenken er op neerkomt dat de 'rijken'
bereid moeten zijn om schatting te betalen aan dege-
nen die voor de zwakken en misdeelden opkomen,
houdt dus ook in dat deze Robin Hoods er geen enkel
belang bij hebben dat de zwakken en misdeelden sterk
en welvarend worden.

"We leven nu in een tijd van bijna onbegrensde
kennisoverdracht. Maar als het niet Jukt nieuwe
generaties te inspireren tot gemeenschapszin en het
brengen van offers terwillë van anderen, dient dit
alles tot niets."

Anders gezegd: fwat heeft ons monopolie op de ken-
nisoverdracht voor zin als we de overgedragen kennis
niet dienstbaar weten te maken aan de eis van politica!
correctness? En welke andere vorm van political
correctness, welke andere Weltanschauung, kaner voor
een overheidsstaat bestaan dan die van het altruïsme?
Wat is er mooier en nuttiger dan datje de jeugd inprent
om terwillë van anderen offers te brengen aan moe-
dertje staat?' Het doet denken aan de uitspraak dat
'Opferwilligkeit' behoort tot de 'Tugenden, die ein
grossesVolkbraucht'jmetdetoevoegingdatzo'ngroot
volk (en zijn wij dat niet, straks als Europa weer Eén
is geworden?) ook moet leren 'Unrecht schweigend
zu ertragen.' Dat was Adolf Hitler3. Zeer stichtend!
Zo stichtend datje bijna zou willen vergeten dat ie-
mand anders heeft gezegd: "Those who teach the
morality ofsacrifice... wantotherstosacrifice tothem."
Dat was Jeremy Bentham.

"Het overdragen van normen en waarden is echter
veel moeilijker dan kennisoverdracht."

De kennis die jongeren op school wordt aangereikt
mogen ze gerust weer vergeten. Wat ze trouwens ook

doen. Met de juiste Weltanschauung ligt het anders.
Als ze die niet steeds opnieuw krijgen ingeprent is er
namelijk een gerede kans dat ze voor zichzelf gaan
denken.

"Van de opvoedende generaties wordt gevraagd...
jongeren op hun verantwoordelijkheden aan te
spreken."

Voor alle duidelijkheid: als er bedoeld was dat ouders
hun kinderen verantwoordelijkheid bij moeten bren-
gen, had het er heus wel gestaan.

"(...) Aan eigenbelang als drijfveer of kompas zijn
grote gevaren verbonden."

Of had u dat al begrepen? In werkelijkheid schuilt
natuurlijk het grootste gevaar in de ontmaskering van
hetaltrüïsme. Vóordatgenè water danzichtbaar wordt
is 'eigenbelang', vrees ik, een te mooi woord.

'Meer dan ooit wordt de maatschappij bedreigd
door egoïsme en kortzichtigheid."

Voor het geval u het nog niet had begrepen.

"We zullen moeten Ieren het hier en nu in het licht
te zien van een leefbare toekomst en daarnaar te
handelen."

Wie zullen dat moeten leren? De kapitalisten? Dege-
nen onder ons die kinderen groot brengen? De produc-
tieyen en de reproductieven in ons midden? Of mis-
schien toch vooral de politici en de kleptokraten met
hun 'maatschappelijke draag vlak', hetparasitariaat?

"(...) Krachten die mensen kunnen verenigen zijn
rechtvaardigheid,..." ('verbazend,' derikjealbijna,
'het woord 'rechtvaardigheid' zonder het pbligate en
pleonastische adjectief 'sociale"; maar voila:)"...
sociale bewogenheid en barmhartigheid. In het
leven vanuit zulke waarden is Jezus, wiens geboorte
wij vandaag herdenken, ons voorbeeld. Ik wens U
een gezegend Kerstfeest toe."

Mag ik ook iets wensen? Dan wens ik dat iedereen die
droomt dathetsocialismezichzelf met een beschaamd
"goodbyecruel workTdoorhettoilet van de geschiede-
nis heeft gespoeld, spoedig moge ontwaken.

'Nog maar tien jaar geleden leefden we in het tijdperk
van de 'Ontspanning'. Die terjn was bedachten inge-
voerd door degenen die een tegemoetkomende hou-
ding verlangden tegenover het Sowjet-systeem. De
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'Koude Oorlog', zeiden die mensen toen, was voorbij.
Toch wordt diezelfde periode thans 'Koude Oorlog'
genoemd, en wel door diezelfde mensen. De reden is
duidelijk: ze willen liever niet worden herinnerd aan
het feit dat ze destijds geflirt hebben met een systeem
dat thans zo roemloos in discrediet is geraakt. Maar
het blij ft frappant hoe gemakkelijk de term die aan die
tegemoetkomende houding herinnert uit het publieke
discours geschrapt - en zodoende een heel stuk
contemporaine mentaliteitsgeschiedenis in feite ver-
valst - heeft kunnen worden.

2Zie b.v. De opstand der intellectuelen - De Franse
revolutie als avant-première van de moderne cultuur
(Amsterdam, Wereldbibliotheek 1989), pp 15 en 94.
(De reine claude-peer werd 'claude verte' en de
bijenkoningin werd 'legbij'.)
3UitMeinKampf(It 451-482) gecit. bij Hans-Jochen
GAMM (Hrsg), Führung und Verführung - Padogogik
des National-Sozialismus - Eine Quellensammlung
(Darmstadt 1984): p.53, 57.

REGULERING EN CONCURRENTIE OP
VERZEKERINGSMARKTEN IN EUROPA1

Dr.Michael Faure is gevestigd als advocaat te
Antwerpen en tevens wetenschappelijk directeur
van METRO, het instituut voor transnationaal
rechtswetenschappelijkonderzoekvandeRijksuni-
versiteit Limburg te Maastricht. Op deze univer-
siteit is hij ook hoogleraar Vergelijkend en Inter-
nationaal Milieurecht Op verzoek van de Vrijbrief
herschreef hij onderstaand artikel dat grotendeels
is gebaseerd op een lezing die Michael Faure
hield op de Winterthur-Conferentie in 1992 te
Noordwijk.

§ 1. Verzekeringsniarkten in Europa: een
rechtseconomische benadering

In deze bijdrage zal een rechtseconomische analyse
worden gepresenteerd van aansprakelijkheid, verze-
kering en de werking van verzekeringsmarkten. Éérst
zal worden begonnen met een korte uiteenzetting over
de rechtseconomieof'LawandEconomics" zoals deze
benaderingswijze ook wel in de Verenigde Staten van
Amerika bekend staat (§ 2). Vervolgens zal worden
uiteengezet hoe de rechtseconoom de rol van het
aansprakelijkheidsrecht en van verzekeringsmarkten
ziet. In § 3 zullen dan ook de meest elementaire be-
ginselen van de verzekeringseconomie worden uiteen-
gezet. Deze zijn evenwel essentieel om nadien in § 4
te kunnen toelichten hoe de overheid of de
verzekeringsbranche zelf door regulering of door pri-
vate kartel-afspraken de optimale werking van

Prof.Dr. M.G. Faure LL.M.2

verzekeringsmarkten kunnen verstoren. In deze para-
graaf zal ook worden toegelicht dat een dergelijke
verstoring van het proces van vrije concurrentie tot
catastrofale gevolgen kan leiden, niet alleen wat be-
treft de verwachte stijging van de premies, maar ook
watbetreft de stijging vanhet aantal ongevallen. Over-
regulering en te sterke concurrentiebeperking kunnen
uiteindelijk tot een zodanige verhoging van het
ongevalsrisico leiden dat verzekering geen maatschap-
pelijk probleem oplost, doch veeleer lijkt te creëren.
De centrale boodschap van deze vierde paragraaf zal
dan ook zijn dat het voor de goede werking van
verzekeringsmarkten (en van het aanspra-
kelijkheidsrecht in een verzekerde wereld in het alge-
meen) essentieel is dat er concurrentie op
verzekeringsmarkten bestaat. Tenslotte wordt in de
vijfde paragraaf ingegaan op de ontwikkelingen in
Europa. In die paragraaf zal worden onderstreept dat
het vanuit de optiek van de Europese eenwording vrij
weinig zinvol is om enerzijds door allerlei richtlijnen
de harmonisatie vanhet verzekeringsrecht "op papier"
na te streven, terwijl de facto een Europese
verzekeringsmarkt nog niet kan bestaan tengevolge
van nationale kartelafspraken tussen verzekeraars in
bepaalde lidstaten. Deze hebben uiteraard tot gevolg
dat noch voor de Europese consument, noch voor de
Europese producent de facto een eengemaakte
verzekeringsmarkt bestaat omdatde bestaande afspra-
ken, die vaak door pverheidsregulering worden pn-
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dersteund, de barrières tussen de lidstaten alleen maar
in stand houden. Deze bijdrage eindigt met enkele
slotbedenkingen in § 6.

§ 2. Ter inleiding: de economische analyse van
het recht

De economische analyse van het recht is een denk-
richting die in de jaren zesüg tot ontwikkeling is ge-
komen in de States en die nu ook in Europa een storm-
achtige ontwikkeling lijkt door te maken. Heel een-
voudig gezegd houdt de economische analyse van het
recht in dat het recht aan de hand van micro-economi-
sche modellen wordt geanalyseerd. Op zichzelf is het
niet nieuw dat juristen en economen samenwerken,
maar tot nu toe gebruikte de jurist de econoom
voornamelijk als deskundige, die de jurist moest bij-
staan om bijvoorbeeld voor de toepassing van het
Europees kartelrecht te bepalen wat een relevante
markt was. Ookbeperkte de samenwerking tussen recht
en economie zich vroeger voornamelijk tot de domei-
nen van het recht die klassiek onder de noemer "e-
conomisch recht" vallen, zoals het handelsrecht,
vennootschapsrechtenhetreedsgenoemde kartelrecht
Nieuw aan deze "Law and Economics" benadering is
nu dat ook juridische domeinen die op het eerste ge-
zichthelemaal niet economisch zijn, zoals het erfrecht,
het contractenrecht of het aansprakelijkheidsrecht*
economisch worden geanalyseerd. Dit laatste houdt
dan in dat de rechtseconoom gaat onderzoeken aan de
hand yan de in de economie zeer gebruikelijke maat-
staf van de efficiëntie of een bepaalde rechtsregel
efficiënt is, kostenbesparend werkt of juist niet. Het
aardige is dus dat deze rechtsecóhomie uitspraken
toelaat over de efficiëntie van rechtsregels.

Dit aantrekkelijke aspect van de rechtseconomie,
namelijk dathet een oordeel overrechtsregels toelaat,
wordt door sommige juristen evenwel als bedreigend
ervaren omdat zij het verkeerd vinden recht aan de
hand van een economisch criterium zoals het
efficiëntiebegrip te beoordelen. Ter geruststelling kan
wel worden gezegd dat de rechtseconomie zeker niet
stelt dat efficiëntie het enige criterium is aan de hand
waarvan recht kan of moet worden beoordeeld. In het
recht spelen nu eenmaal andere waarden mee die soms
belangrijker worden geacht dan efficiëntie, uitneemt
echter niet weg dat een ef ficiëntie-analyse interessant
blijft, ook al vindtmen andere waarden, zoals bijvoor-
beeld rechtvaardigheid, belangrijker,

§ 3. Economische analyse van aansprakelijkheid
en verzekering

A. Aansprakelijkheidsrecht

Over de vraag op welke wijze rechtsregels ongevallen
kunnen voorkomen is al zeer veel rechtseconomische
literatuur verschenen3. Op dit domein staat de analyse
dan ook zeer ver. Het uitgangspunt van de economi-
sche analyse van het ongevallenrecht is dat het recht
ertoe moet bijdragen om de totale maatschappelijke
kosten van ongevallen te minimaliseren4. Deze kos-
ten bestaan enerzijds uit de verwachte schade, maar
anderzijds uit dekosten van zorg die het slachtoffer en
de dader zouden aanwenden om ongevallen te vermij-
den. Belangrijk is dat in de rechtseconomie een
aansprakelijkheidsstelling wordt gezien als een mid-
del om partijen die potentieel bij een ongeval betrok-
ken zouden kunnen raken prikkels te geven tot het
aanwenden van efficiënte zorg. De econoom bena-
druktdusdepreventieve functie vanhetrecht. De basis-
idee is dat de wetenschap dat bij onzorgvuldig gedrag
de dader schadevergoeding zal moeten betalen hem
ertoe zal brengen voorzichtig te handelen. Economen
zeggen dan ook wel dat hun visie op het
ongevalsprobleem een ex ante benadering is5.

Deze visie van de econoom contrasteert op het eerste
gezicht met de wijze waarop sommige juristen het
ongevallenrecht zien. In sommige juridische litera-
tuur wordtimmersgestelddatdebelangrijkste functie
van het aansprakelijkheidsrecht niet bestaat in de
zojuist vermelde preventieve functie, maar in dé be-
scherming van het onschuldige slachtoffer6. Juristen
zien dan ook vaak het feit dat het aansprakelijkheids-
rechttotvergoedingvanhetslachtofferleidtals belang-
rijkste doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht.
Economen vinden, enigszins gesimplificeerd gesteld,
de vergoeding van het slachtoffer óók wel belangrijk,
maar dan alleen omdat de wetenschap dat hij het slacht-
offer zal moeten vergoeden de daderertoe zal aanzet-
ten zorgvuldig te handelen.

Voor vele juristen is de schadeloosstelling van het
slachtoffer dus een doel, terwijl dit voor de rechts-
econoom veeleer een middel is om de dader ertoe aan
te zetten zorgvuldig te handelen en dus om preventie
van ongevallen te bewerkstelligen. Rechtseconomen
zeggen dan ook wel eens ondeugend dat zij natuurlijk
ook in slachtofferbescherming geïnteresseerd zijn,
maar dat zij door de benadrukking van de preventieve
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functie van het aansprakelijkheidsrecht liever zorgen
dat er geen slachtoffers komen dan om deze achteraf
met behulp van het recht te beschermen. Liever geen
slachtoffer dan een beschermd slachtoffer dus7.

B. Verzekering

De vraag rij st uiteraard hoe het verzekeringsfenomeen
deze visie van de rechtseconoom op aansprakelijk-
heid beïnvloedt. De meeste mensen hebben een af-
keer van risico, waardoor een vraag naar verzekering
ontstaat. Het verzekeringsfenomeen is, eenvoudig
gezegd, mogelijk omdat een verzekeraar risico over-
neemt van risico-averse personen, die bereid zijn van
te voren afstand te doen met zekerheid van een be-
paalde som geld, die premie wordt genoemd; op voor-
waarde dat de verzekeraar een groter risico van hen
overneemt. In een ideale verzekeringsmarkt bestaat
de premie dan ook uit de som van de waarschijnlijkheid
dat het ongeval zich zal voordoen vermenigvuldigd
met de verwachte schade. Dit bedrag wordt dan uiter-
aard verhoogd met administratieve kosten, maar het
betalen van dit bedrag zal uiteindelijk het nut van de
betrokken verzekeringsconsüment toch verhogen
omdat risico van hem wordt weggenomen. Een
verzekeraar kan dit doen omdat hij risico's verzamelt
die onafhankelijk zijn van elkaar en door de wet van
de grote getallen slaagt hij erin het risico te spreiden8:
Belangrijk is wel dat de verzekeraar probeert om de
risicogroepen zo precies mogelijk te omlijnen, ten-
einde het probleem van de zogenaamde adverse
selection of averechtse selectie te vermijden. Dit be-
tekent eenvoudig gezegd dat er, voorzover de admi-
nistratieve en transactiekosten dit toelaten, bij voor-
keur kleine risicogroepen moeten worden gevormd,
zodat de gemiddelde premie zo sterk mogelijk aan-
sluit bij alle leden van de groep. In beginsel moet dan
ook vermeden worden om goede risico's en slechte
risico' s samen in een risicogroep te brengen met een-
zelfde gemiddelde premie. Dit heeft namelijk het
nadeel dat deze gemiddelde premie voor de mensen
die nu juist het goede risico vormen te hoog zal zijn,
waardoor zij de risicogroep zullen verlaten. Dit kan
een neerwaartse spiraal meebrengen, die er uiteinde-
lijk steeds toe leidt dat de verzekeraar met de slechte
risico's blijft zitten. George Priest, een professor van
Yale Law School, beweert dat de gehele verzeke-
ringscrisis die zich in de Verenigde Staten in de jaren
tachtig heeft voorgedaan, voor een belangrijk gedeelte
aan een te geringe risicodifferentiatie te wijten is,

hetgeen totaverechtse selectie en een daaropvolgende
ineenstorting van de verzekeringsmarkt heef t geleid'.

Een probleem waar van de kant van de verzekerde op
gelet moet worden, is het welbekende probleem van
moral hazard of het moreel risico. Dit is het fenomeen
dat ook voor elke verzekeraar bekend is dat het gedrag
van de verzekerde nu eenmaal wijzigt door het loutere
feit dat hij over volledige verzekering beschikt. Ove-
rigenskan nog worden aangestipt dat vooraanstaande
verzekeringseconomen in de States zoals professor
Mark Pauly er terechtop hebben gewezen dathetbegrip
moral hazard eigenlijk misplaatst is; er is eigenlijk
niks immoreels aan het gedrag van de verzekerde om
zich anders te gaan gedragen indien hij niet meer is
blootgesteld aan risico: dit is eigenlijk gewoon ratio-
neel nutsmaximaliserénd gedrag10.

Indien dit verhaal echter wordt teruggekoppeld naar
het vorige waar werd uiteengezet wat voor de rechts-
econoom de doelstelling van het aan-
sprakelijkheidsrecht is, dan duikt er natuurlijk wel een
probleem op. Het uitgangspunt was immers dat het
noodzakelijk is om die verzekerde bloot te stellen aan
risico omdat dit zal meebrengen dat hij prikkels heeft
om efficiënte zorg aan te wenden. Bij volledige
verzekeringsdekking verdwijnen die prikkels in prin-
cipe".

Indien het verhaal daar zou stoppen zou de conclusie
eenvoudig zijn dat aansprakelijkheidsverzekering
altijd inefficiënt is en dus, als in strijd met de openbare
orde, want het bevordert immers onvoorzichtigheid,
verboden zou moeten worden. Overigens was dit tot
ver in de negentiende eeuw hier de gangbare mening
en ook in de voormalige Sovjet Unie heeft om die reden
lang een verbod van aansprakelijkheidsverzekering
gegolden12.

Gelukkig is de waarheid anders. Er bestaan uiteraard
verzekeringstechnieken die er, via de polisvoor-
waarden, toe kunnen leiden dat bij een
aansprakelijkheidsverzekering de verzekerde toch
prikkels blijfthouden tot het aanwenden van efficiënte
zorg. Grosso modo kan men daarbij twee methoden
onderscheiden. Een eerste middel om dit zogenaamde
moreel risico te controleren en volgens auteurs zoals
de vooraanstaande Steven Shavell van Harvard Law
Schoolde meest efficiënte, is om de verzekerde pre-
cies te controleren en om de premie exact aan te pas-
sen aan het gedrag van de verzekerde13. Bij goed ge-
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drag wordt de verzekerde beloond door
premieverlaging; hogere risico's betalen een hogere
premie. Dit systeem van controle door de verzekeraar
en daaraan gekoppelde aanpassing van de premie is
eenidealemethodeomde verzekerde in de pas te laten
lopen omdat de premie dan precies het individuele
risico weerspiegelt. Uiteraard is het gelet op de kos-
ten van een geïndividualiseerde differentiatie nood-
zakelijk om ook hier tot een zekere standaardisatie
over te gaan. Dit gebeurt dan ook bijvoorbeeld door
ex ante controles en de daaraan gekoppelde verho-
ging van premies voor bepaalde risicogroepen of ex
post verhoging van premies op grond van de al dan
niet herhaalde ongevalsaangifte. Uiteraard is juist bij
bedrijfsverzekering een geïndividualiseerde aanpas-
sing van het risico mogelijk.

Een andere manier om de verzekerde op het rechte
spoor te houden ondanks de aanwezigheid van verze-
kering is om hem zelf nog gedeeltelijk bloot te stellen
aan risico14. Dit kan eenvoudig gebeuren door
zogenaamde eigen risico's of wat in België "franchi-
ses" wordt genoemd, waarbij een bepaald gedeelte
van de schade altijd zélf door de verzekerde gedragen
dient te worden of door het bedrag van de verzekering
te beperken. Ook dit laatste kan uiteraard bij
bedrijfsverzekering belangrijk zijn. Yaak wordt over
de beperking van het bedrag der verzekering alleen
gesproken omdat grotere bedragen bij spectaculaire
industriële ongevallen niet beschikbaar zouden zijn.
Indien evenwel wordt aangenomen dat een aan-
sprakelijkheidsstelling ook een invloed heeft op de
voorzorgsmaatregelen die een bedrijf zou nemen dan
kan het vanuit verzekeringseconomisch oogpunt een
hele gezonde zaak zijn om een bepaald verzeke-
ringsplafond in te bouwen, ook als een verzekeraar
qua capaciteit meer zou kunnen.

Natuurlijk ziet men in de praktijk vaak een combina-
tie van beide technieken: een perfecte controle van
het gedrag van de verzekerde is namelijk vaak duur.
Daarom wordt een controle door geïndividualiseerde
polisvoorwaarden vaakgecombineerdmeteen gedeel-
telijke blootstelling aan risico. Het aardige is nu dat
indien het moreel risico op deze wijze kan worden
uitgesloten dit meebrengt dathet verzekeringscontract
uiteraard geen negatieve invloed op het ongevalsrisico
dient te hebben. In dat geval worden evenwel de prik-
kels tot zorgvuldig gedrag niet meer geleverd door de
dreiging van een aarisprakelijkheidsvordering. Dié dr-

eiging is immers door het verzekeringscontract van de
schouders van de verzekerde afgenpmen en wordtnu
door de verzekeraar gedragen. In de plaats daarvan
zijn evenwel incentive mechanismen in het verze-
keringscontract ingebouwd door eigen risico's, pla-
fonds en geïndividualiseerde polisvoorwaarden. Op dat
moment heeft de verzekeraar de taak van het aanspra-
kelijkheidsrecht overgenomen: de prikkels tot zorg-
vuldig gedrag gaan niet langer uit van het aansprake-
lijkheidsrecht maar van het verzekeringsfenomeen".

Hiermee wordt dan ook duidelijk dat de verzekeraar
een belangrijke maatschappelijke functie van het
aansprakelijkheidsrechtoverneemt Decentrale bood-
schap blijft dat de verzekeraar in de mate van het
mogelijke een individualisering en differentiatie van
het risico dient na te streven en in het belang van de
efficiënte werking van verzekeringsmarkten soms
bepaalde vrijstellingen of dekkingsplaftmds zal moe-
ten inbouwen,

§4. ' • • • . ' • : • ^ : : - ^ • J ' . : ' •

Verstoringen van het marktmechanisme ten gevolge
van overheidsregulering en concurrentiebeperking

Hetzojuist gezette ideale verzekenngsniodel vindt men
in de praktijk niet altijd terug. Soms wordt dit veroor-
zaakt dpörregulerend ingrijpen door deoverheid, soms
door concurrentiebeperkingen waardoor een ver-
zekeringsmarktnietmeer optimaal werkten soms door
beiden. De overheid zelf grijpt in de eerste plaats vaalc
in door het regime van civiele aansprakelijkheid te
wijzigen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de aan^
sprakelijkheid naar bedrag wordt beperkt of indien het
nemen van een verzekeringspolis verplicht wordt
gesteld. Ook op dergelijke -vormen, van
overheidsinterventie kan kritiek worden geuit1*. Niet
alleen het verzekerd voorwerp, maar pok de uitoefe-
ning van het verzekeringsbedrijf zelf wordt in sterke
mate gereguleerd, hetzij door de overheid, hetzij door
de verzekeringsbranche zelf. In het kader van deze
bijdrage kunnen uiteraard niet alle mogelijke vormen
van regulering worden besproken. Hier kan wprden
volstaan met op te merken dat er wat betreft de inten-
siteit van de regulering van het verzekeringsbedrijf nog
steeds grote verschillen tussen de Europese lid-staten
bestaan. In sommige landen wordt volstaan met rela-
tiefonschuldige regulering, zoals vestigingsvpprwaar-
den, minimum-kapitaalvereisten en dergelijke. Soms
gaat de regulering evenwel veel verder en wordt opk
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de inhoud van het verzekeringscontract in min of meer
gedetailleerde mate gereguleerd17. Uit een recent
onderzoek van de bekende Duitse verzeke-
ringseconoom Finsinger blijkt dat de landen waar het
minste regulering voorkomt en die dus als het ware het
meestliberaal ten opzichte van het verzekeringsbedrijf
staan Nederland, Engeland en Ierland zijn18. Landen
met een sterkere regulering zijn, afhankelijk van de
sector waarmen over spreekt, vooral Frankrijk, Duits-
land en België.

Uit dit onderzoek van Finsinger komen nog een aantal
andere interessante zaken naar voren. Zo beweert hij
dat in de meeste gevallen een sterke vorm van regu-
lering van het verzekeringsbedrijf gepaard gaat met
een sterke concentratie op de markt en dus met een
beperking van de vrije concurrentie. Het is Overigens
niet altijd duidelijk wat daar oorzaak is en gevolg: men
zou kunnen zeggen dat door de sterke regulering^ bij-
voorbeeld zelfs door het verplicht opleggen van stan-
daard-verzekeringspolissen, de concurrentie wordt
beperkt en dus de concentratie op de markt toeneemt,
maar anderzijds lijkt het erop dat in sommige landen
en voorzover mij bekend is dat zeker in België en
Duitsland in bepaalde verzekeringssectoren het ge-
val, de sector juist door een sterke concentratie op de
markt erin slaagt uniforme verzekeringsvoorwaarden
op te leggen aan alle participanten in de
verzekeringsmarkt. In dat geval zou men dus kunnen
zeggen dat de regulering een instrument van de concen-
tratie op de verzekeringsmarkt is.

Uiteraard is het hoog interessant de vraag te stellen
wat deze concentratie en sterke regulering van het
verzekeringsbedrijf, fenomenen die zich dus vooral
buiten Nederland afspelen, betekenen voor Neder-
landse verzekeraars die op dergelijke sterk geconcen-
treerde markten zouden willen penetreren. Eerst zal
even worden teruggekoppeld naar de eerder bespro-
ken rechtseconomische kijk op verzekering en zal de
vraag worden gesteld of verzekering nu inderdaad
onder alle omstandigheden efficiënt blijft indien
concentratie op de markt of regulerend optreden door
de overheid zich voordoen. Wat zijn in het algemeen
de gevolgen van concentratie op de verzekerings-
markt? Een eerste welbekend gevolg van concentra-
tie is uiteraard premieverhoging. Ook uithetal aange-
haalde onderzoek van Finsinger blijkt dat de premies
in landen met een sterke overheidsregulering gemid-
deld 117% hoger zijn dan in landen met minder regu-

lering van de verzekeringsmarkt19. Ook uit het price-
waterhouse rapport "The costs of non-Europe in
financial services" blijkt dat de premies in sterk geregu-
leerde landen zoals Duitsland en België gemiddeld
hoger zijn dan bijvoorbeeld in Engeland of Nederland20.

Problematischer dan een verhoging van de premies is
echter het feit dat regulering van standaardvoor-
waarden en concentratie op de verzekeringsmarkt
leiden tot een te geringe differentiatie van het verze-
kerde risico. Dit probleem speelt uiteraard vooral in
de consumenten verzekering, waar regulering die vaak
ter bescherming van de consument werd uitgevaar-
digd verplichte standaardvoorwaarden voorschrijft.
Tegelijk wordtdaardoor deproductdifferentiatie even-
wel sterk beperkt, zodat de vraag rijst of dit uiteinde-
lijk de consument inderdaad ten goede komt.

Concurren tièbeperking en een te stringente regulering
kunnen evenwel ook het mooie spel waarbij de
verzekeraar de verzekerde via efficiënte
polisvoorwaarden controleert verstoren. De
nutsmaximalisatie van de verzekerde vereist in be-
ginsel een zo nauwkeurig mogelijke aanpassing aan
het individuele risico yia'de polisvoorwaarden21. Het
concurrehtieproces op een competitieve
verzekeringsmarkt bevordert normalerwijze een zo
gedifferentieerd mogelijk aanbod, hetgeen meebrengt
dat de klant die verzekeringsdekking zoekt er in prin-
cipe in moetslagen een bij zijn verzekeringsvraag beho-
rende dekking te verkrijgen. Op een competitieve
verzekeringsmarkt is een verzekeraar uiteraard wel
verplicht om een zo geïndividualiseerd mogelijk
polisaanbod te bieden. Doet hij dat niet dan loopt de
potentiële klant naar een ander die wel een op zijn
maat gesneden polis kan aanbieden. Door deze in-
dividualisering van het risico wordt tegelijk het mo-
reel risicoprobleem tot een minimum beperkt, juist
omdat de polis zo nauw mogelijk aansluit bij het risico
dat de verzekerde vormt.

Een probleem is nu dat bij concurrentiebeperking
verzekeraars soms onvoldoende prikkels hebben om
gedifferentieerde polissen aan te bieden. Dit brengt
dan weer mee dat er een te weinig gedifferentieerd
polisaanbod ontstaat, waardoor het morele risico on-
voldoende wordt gecontroleerd. In de autoverzeke-
ringssector zijn er schrikbarende voorbeelden die dit
fenomeen illustreren. Juist in die sector wordt in vele
landen de premie eerder toegesneden op de grootte
van de auto, cilinderinhoud en dergelijke en slechts in
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beperkte mate op het individuele risico dat de verze-
kerde vormt. Gedeeltelijk is dit overigens door regu-
lering voorgeschreven. Daarkomtnog bij dat, bijvoor-
beeld in de Duitse Bondsrepubliek een verplichte
winstmarge op de premie dient te worden gecalcu-
leerd. Het resultaat is dat uit onderzoek is gebleken
dat wederom het polisaanbod qua geïndividualiseerde
polissen en differentiatie van risico' s in Duitsland veel
geringer is dan bijvoorbeeld in Engeland. De Ham-
burgse hoogleraar Adams gaat zo ver te stellen dat deze
Duitse verzekeringsregulering, de concurrentiebeper-
king en de te geringe prikkels om het gedrag van de
verzekerde behoorlijk te controleren tot een signii>
cante verhoging van het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers leiden22.

Indien dit verhaal van Adams klopt - en het empirisch
materiaal waar hij naar verwij st schijnt zijn stellingen
te ondersteunen - leidt dit tot de conclusie dat het
oorspronkelijk uitgangspunt, namelijkdat verzekering
een even efficiënt sociaal controlemechanisme kan
zijn als het aansprakelijkheidsrecht niet meer opgaat.
In ieder geval zou een dergelijk onderzoek de over-
heid tot nadenken moeten zetten: de zo vaak nage-
streefde standaardisering van polisvoorwaarden, die
uiteraard ook wel Voordelen heeft, bij voorbeeld in het
vlak van de vermindering van transactiekosten, wordt
problematisch indien zij tot een zodanige uitsluiting
van de concurrentie leidt dat onvoldoende prikkels
bestaan om het gedrag van de verzekerde behoorlijk
te controleren.

§ 5 . ' . '"•'.':' ,
Verstoring van de Europese verzekeringsmarkt

Tot nu toe heb ik aangegeven hoe de rechtseconoom
de werking van ideale verzekeringsmarkten ziet en
vervolgens werd een kanttekening geplaatst bij de
toenemende invloed van de overheid op het
verzekeringsbedrijf, die zich zowel uit in de regule-
ring van het verzekerde voorwerp (de aansprakelijk-
heid) als in een regulering van het verzekeringsfeno-
meen zelf. Ook werd gesteld dat deze regulering,
volgens bepaalde rechtsvergelijkende studies sterker
is in landen zoals Duitsland en België dan bijvoor-
beeld in Nederland, Het past uiteraard op deze ver-
schillen nog even in te gaan. Het is uiteraard bekend
dat verschillen in regulering van het verzekerings-
bedrij f een belangrijke belemmering kunnen vormen
voor de vrijheid van vestiging of van dienstverlening

binnen een eengemaakte Europese markt. Vooral voor
de Nederlandse verzekeraars die met hun traditionele
expansiedrift de blik op het buitenland richten, zou de
sterke concentratie en de daarmee gepaard gaande
regulering op bijvoorbeeld de Belgische en Duitse
markten een doorn in het oog moeten zijn. De
verzekeringssector is ook in toenemende mate een
zorgenkind van de Europese gemeenschap en op ver-
schillende wijzen probeert de EG inderdaad ook een
Europese verzekeringsmarkt te creëren. Ook op dit
puntkan üiteraardniet in detail worden ingegaan, maar
ik wil toch even enkele problemen aanstippen op de
weg naar een eengemaakte Europese verze-
keringsmarkt. Om dit ideaal te realiseren dienen ui-
teraard in de eerste plaats het vrij verkeer van diensten
en de vrije vestiging te worden gerealiseerd. Dat deze
vrijheden ook in de verzekeringssector van toepas-
sing zijn is met zoveel woorden bevestigd door het
Hof van Justitie in zijn arresten van 28 januari en 4
december 198623. Het Europese Hof van Justitie laat
desbetreffend evenwel nog steeds belangrijke barriè-
res bestaan. Zo acht het Hof het onder meer aanvaard-
baar dat de nationale Hd-staten extra eisen aan buiten-
landse verzekeraars stellen die zich in een nieuwe lid-
staat willen vestigen, bijvoorbeeld door het opleggen
van een vergunningsplicht. Een dergelijke vergun-
ningsplichtvoorbuitenlandseverzekeraarswordtdoor
het Hof proportioneel geacht met de bescherming van
het algemeen belang, namelijk de belangen van de
consument. Wel heeft hetHof tegelijk gezegd dat een
meer liberaal standpunt geldt ten aanzien van de niet-
consumenten risico's omdat verzekerden in de
commerciële sfeer nu eenmaal doorgaans beter
geïnformeerd zijn dan de gemiddelde consument en
dan ook minder behoefte hebben aan extra bescher-
ming.

De mogelijkheden van een buitenlandse verzekeraar
om op een nieuwe markt in een andere lid-staat te
penetreren worden uiteraard niet alleen door
vestigingsvoorwaarden en voorwaarden die de uitoefe-
ning van het verzekeringsbedrijf reguleren beperkt,
maar vooral door de reeds gesignaleerde reguleringen
van het verzekeringscontract zelf. Indien immers een
bepaalde lid-staat de regulering het gebruik van be-
paalde standaard-polisvoorwaarden voorschrijft en
bovendien zelfs de premies zou reguleren, dan wordt
penetratie voor nieuwkomers op dé markt uiteraard
bijna uitgesloten omdat men de verzekerde nu een-
maal weinig te bieden heeft. Uiteraard is ook dit tweede
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probleem door de Europese Commissie gezien. Die
heeft dan ook op verschillende terreinen van de
verzekeringssector richtlijnen in voorbereiding of reeds
vastgelegd ter harmonisatie van het verzeke-
ringscontract24.

Impliciet is uit het voorgaande ook naar voren geko-
men dat de grootste barrière die vooreen buitenlandse
verzekeraar die op een nieuwe markt wil penetreren
wordt gevormd door bestaande kartelafspraken. Uit
hetreeds vaak aangehaalde verhaal vanFinsingerblijkt
dat concentratie op de verzekeringsmarkt en sterke
regulering hand in hand gaan. Indien eralleen een sterke
concentratie zou bestaan, maar de verzekeringssector
op zichzelf niet in staat zou zijn de regulering te beïn-
vloeden, zou ditkartel op zichzelf voor de buitenlandse
verzekeraar geen barrière vormen; Deze zou dan
immers kunnen pogen op de nieuwe markt te penetre-
ren en dit waarschijnlijk met een behoorlijke kans op
succes indien hij betere polisvoorwaarden en lagere
premies zou kunnen aanbieden dan degene dié
gebruikelijk zijn in de geconcentreerde markt. Pre-
cies om dit probleem te vermijden worden de afspra-
ken aangaande polisvoorwaarden vaak viarëgulering
verplicht gesteld, zodat ook nieuwkomers op de markt
alleen de gereguleerde polisvoorwaarden mogen aan-
bieden. Daarom pleit ik voor enige waakzaamheid ten
opzichte van een over-regulering van de verzekerings-
sector door middel van standaardvoorwaarden ter
bescherming van de consument. Steeds zal kritisch
getoetst moeten worden of het doel van de regulering
inderdaad de bescherming van de consument is en of
dit vooropgestelde doel ook werkelijk met de regule-
ring wordt bereikt.

De enige mogelijkheid voor de buitenlandse
verzekeraar die op een compleet geconcentreerde
markt wil penetreren is dan nog om een doorbraak van
het kartel te forceren. Het is opvallend dat bezwaren
tegen kartels in vele economische sectoren niet vanuit
de consumentenorganisaties worden geformuleerd,
maar j uist vanuit outsiders die nietmet hetkartel mogen
meedoen en daarom ontevreden zijn.

Ook het Europese Hof van Justitie heeft uiteraard
ontdektdatverzekering alleen behoorlijk werktop een
competitieve markt. In een zaak van 27 januari 1987
die gericht was tegen, het zal u niet verbazen, het Duitse
Verband der Sachversicherer, heeft het Europese Hof
van Justitie met zoveel woorden gesteld dat de
kartelrechtbepalingen van art. 85 en 86 van hetEEG-

Verdrag ook van toepassing zijn op de verzekerings-
sector15.

Desbetreffend tekenen zich echter enkele donkere
wolken af aan het kartelrechtelijk firmament. Op 14
augustus jl. werd in het Publikatieblad van de EG een
bekendmaking gepubliceerd van een ontwerp van
verordening waarbij werd voorgesteld bepaalde af-
spraken in de verzekeringssector aan hetkartelverbod
van artikel 85 lid 3 te onttrekken. Deze voorgestelde
vrijstelling gaat bijzonder ver. Hij is onder meer van
toepassing op gemeenschappelijke risico-
premietarieven en standaard-polisvoorwaarden. Wel-
iswaar is de vrijstelling aan bepaalde voorwaarden ge-
bonden, maar het blijft toch een merkwaardige taak
dat de Commissie, blijkbaar anders dan het Europese
Hof van Justitie, meent een gehele sector van het
kartelverbod te moeten uitsluiten.

Het initiatief tot deze groepsvrijstelling moet vanuit
recbtseconomisch oogpunt worden betreurd. Eerder
werd aluiteengezet dat concurrentie voor hetefficiënt
functioneren van het verzekeringsfenomeen een nood-
zakelijke voorwaarde is, wil de verzekering zijn maat-
schappelijke betekenis vooral bij aansprake-
lijkheidsverzekering ten volle kunnen vervullen. De
Europese Commissieschijntdatevenwel onvoldoende
te beseffen?6

§ 6. Slotbedenkingen

In deze bijdrage werd gepoogd met behulp van de
rechtseconomie aan te tonen dat de eenwording in
Europa wat het verzekeringsfenomeen betreft alleen
een succes zal worden indien de voorwaarden voor
vrije concurrentie worden gecreëerd en bestaande
kartelafspraken worden afgebouwd. Eerst werd uit-
eengezet hoe de rechtseconoom de rol van verzeke-
ringen en de verzekeraar ziet. Daarin werd erop gewe-
zen datverzekering een belangrijke maatschappelijke
functie vervult, zeker voorzover het aanspra-
kelijkheidsverzekeringen betreft. Deze belangrijke
maatschappelijke rol kan alleen optimaal worden
vervuld ineen competitieve verzekeringsmarkt, waarin
het moreel risico-probleem in optimale ver-
zekeringspolissen zal worden beperkt. Daarom werd
voorgehouden dat concurrentiebeperking en de daar-
mede vaak gepaard gaande overregulering door de
overheid de efficiënte werking van verzeke-
ringsmarkten verstoort en dat daartegen door het
Europeeskartelrecht opgetreden zou moeten worden.

18



Helaas blijken de verzekeraars, althans die uitlanden
meteen sterkeconcentratie (vooral de Bondsrepubliek)
een sterke invloed bij de Europese Commissie te heb-
ben, hetgeen resulteerde in hetmerkwaardige voorstel
om de gehele verzekeringssector van het kartelverbod
te moeten uitsluiten. Dit lijkt volkomen verkeerd te
zijn. Een dergelijke uitsluiting zou niet alleen tot
premiestijgingen en verhoging van het ongevalsrisico
kunnen leiden. Het zou bovendien de eenmaking van
deEuropese verzekeringsmarktkunnen bemoeilijken.

Impliciet is in deze bijdrageook aangegeven dat mijns
inziens de toepassing van het kartelrecht ter vrijwa-
ring van de vrije concurrentie een betere vorm van
consumentenbescherming is dan overregulering door
de overheid en concurrentiebeperkingen door
verzekeraars. Vooreen Belgisch verzekerde moet een
van de voordelen van de Europese eenwording juist
zijn dat hij over de mogelijkheid moet beschikken om
in Engeland of in Duitsland een aantrekkelijke
verzekeringspolis aan te schaffen. Wordthij in DuitsJ

land evenwel geconfronteerd met premies en
polisvoorwaarden die door een kartel van té voren zijn
bepaald, dan zullen deze voor hem vermoedelijk
weinig aantrekkelijk zijn. Ook Nederlandse
consumentenverenigingen die nogal eens de neiging
hebben om al te enthousiast te reageren ten aanzien
van overheidsregulering in de vorm van standaard-
polisvoorwaarden zouden zich beter realiseren dat
steeds kritisch de vraag moet worden gesteld of der-
gelijke regulering in feite wel de belangen van de
consumenten dient of dathet alleen een middel is voor
producenten om door onderlinge afspraken de markt-
toegang voor nieuwkomers te bemoeilijken.

In deze bijdrage werd uitsluitend Over de
verzekeringsmarkt gehandeld. De lezer zal evenwel
begrijpen dat de conclusies voor een belangrijk ge-
deelte niet alleen van toepassing zijn op de
verzekeringsmarkt, doch op vele andere markten voor
producten en diensten. De Europese Commissie zal
steeds dienen te beseffen dat de Europese eenwording
niet alleen kan worden gerealiseerd door op papier
wetgeving te harmoniseren. Steeds zal de actuele
marktstructuur moeten worden onderzocht en zal het
kartelrecht moeten worden ingezet om, in welke sec-
tor het ook is, bestaande afspraken te bestrijden aan-
gezien zonder vrije concurrentie een eengemaakte
Europese markt nooit kan worden gerealiseerd.

1 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een
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Conferentie "European Windows" teNoordwijk werd
gehouden onderde titel "De gevolgen van regulerend
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RECENSIE Huub Jongen

HET VERDRAG VAN MAASTRICHT Lieven Verstraete

Het verdrag van Maastricht bestaat, naar ik heb ver-
nomen, uit zo'n 300 bladzijden, die dan ook nog
verwijzen naar eens zoveel andere bladzijden. Geen
wonder dat niemand het heeft gelezen. Geen wonder
dat niemand weet waar we het over hebben.

Dit laatste blijkt onder andere uit de meeste gesprek-
ken er over. Velen praten bijv. over het opheffen van
de grenzen. Maar dat punt is al jaren geleden beslist
en staat los van Maastricht.

In februari 1986 is namelijk de Europese Akte
getekend, waarin de staten zich hebben vastgelegd om

een grote interne markt zonder grenzen verwezenlijkt
te hebben op 31 december 1992.

Daarom is het een lovenswaardige actie van de Stan-
daard Uitgeverij orn een boekje van 48 bladzijden uit
te geven van Lieven Verstraete, dat probeert meer
inzicht in deze materie te verstrekken.

Het is een zeer leesbaar geschreven stuk. "Nuchter en
objectief'staat op de kaft.

Als ik er van uitga dat dat waar is, begrijp ik na lezing
helemaal niet meer of er iemand te vinden is, die voor
Maastricht is. Ik zal dat verklaren:
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Het boek begint met een citaat van Willy Claes, Bel-
gisch Minister van Buitenlandse zaken: "De weet het.
Maastricht heeft zijn gebreken."

Wel? Waarom durf je het dan aan je burgers voor te
leggen? Verbeter eerst die gebreken zou ik zeggen.

Hetzelfde citaat eindigt met: "Maastricht is een
betekenisvolle stap naar het Europese Utopia."

Waar zijn we nu mee bezig, met een reële vooruitgang
of met een "utopia"? (volgens van Dale is een utopie
"een niet te verwezenlijken ideaal")

Direct daarna waarschuwt Verstraete, terecht, al in
zijn inleiding, dat het verdrag diep inwerkt op het
dagelijks leven van de Europese burgers, en op de
bevoegdheden van de twaalf lidstaten.

Onder andere komt er grote invloedvan "Europa" op
ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid,
transeuropese netwerken, cultuur, industriebeleid,
consumentenbescherming, onderwijs en
beroepsopleiding.

Bijvoorbeeld, hierbij Verstraete citerend :

- "De EG tracht ook de Europese beeldcultuur te
beschermentegen de massale importvan Amerikaanse
films en televisiereeksen."

Een andere vorm van censuur, de EG zal wel bepalen
wat goed voor ons is.

- "De Belgen moeten zwaar inleveren om hun land te
kunnen laten meespelen met de ene Europese munt."

Waarom doen die Belgen dan mee? Ze kunnen toch
neen zeggen?

- "Misschien moeten onze (beroeps)soldaten ooit met
een Europees leger gaan vechten in het vroegere
Joegoslavië of de ex-Sovjetunie " Als je dat niet wilt,
waarom doe je dan mee?

Gelukkig h'cht Verstraete al in de eerste zin van Hoofd-
stuk l een belangrijke tip van de sluier op en verklaart
daarmee veel:

"DERTIEN EUROPESE LEIDERS BEREIDEN ZICH
VOOR OP GROTE DADEN. DE ENE ZIET HET AL
WAT GROOTSER DAN DE ANDERE".

Dat moet dan de kern van de zaak zijn. Die dertien
leiders willen het zo graag en via de politiek manipu-

leren ze naar hun doel toe. Dat betekent dat er allerlei
bevoegdheden (machtuitoefïngen) bij "Europa"
moeten komen. Op het gebied van diplomatie, defen-
sie, immigratie, politie, de munt, buitenlands beleid,
justitie, binnenlandse zaken.

"Het verst in die richting ging een Nederlands voor-
stel van september 1991." (Het is algemeen bekend
dat de Nederlandse Premier Ruud Lubbers er naar
streeft om voorzitter van de Europese Commissie te
worden).

Veel wordt gesproken over die ene Europese munt.
Dat deze tot gevolg zou kunnen hebben dat de lid-
staten dan beperkt worden in hun begrotingstekorten,
inflatie en nationale schuld, isnatuurlijkpositief. Maar
dat de "Raad van ministers" zal beslissen over de
wisselkoers to.y. het "buitenland", is weer een nega-
tief punt.

Al dat gedoe is echter helemaal niet nodig als men
gewoon een "harde valuta", zoals bij voorbeeld de
"gouden standaard", zou invoeren. MargaretThatcher
heeft iets dergelijks al eens voorgesteld.

Zeker als men overweegt wat Verstraete zegt: " "Tij-
dens de overgangsjaren [naar die ene munt] zal de
economische groei ongetwijfeld negatief beïnvloed
worden door de saneringen^"

Waarom doe je het dan?

Verstraete tracht ook een inzicht te geven in de
organisatiestructuur van de EG-overheidslichamen.
Maar om dat goed duidelijk te maken had hij toch te
weinig plaats.

Wel duidelijk is dat er allerlei organen bij moeten
komen. Dat het Europees Parlement zijn macht
uitbreidtDatde Organisatie verdeeld blijft onder Brus-
sel, Straatsburg en Luxemburg.

Interessant zijn ook de volgende politieke praktijken:

- "De Franse politici blokkeerden (voorlopig ?HJ)in
juli 1992 een definitieve regeling voor de indirecte
belastingen om de Franse wijnboeren, zo dicht voor
het referendum, niet voor het hoofd te stoten met een
minder gunstige regeling voor accijnzen op wijn."

- Er komt een "Cohesie fonds" uit de belastingen,
waarmee de "armste" landen worden gesteund.
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- Om Engeland mee te krijgen, krijgt het een voor-
keursbehandeling waardoor het een deel van de EG-
bijdrage terug krijgt.

- "Officieel Denemarken stond vrijwel als een man
achter Maastricht. De regering deelde gratis een half
miljoen exemplaren van de verdragstekst uit. (de
genoemde 300 pagina's!).En toch bleek dateen nipte
meerderheid van de Denen Maastricht niet lustte.

- Een vertrouwelijk document lekte uit waarin de
Europese Commissie nadenkt over de toekomst met
20ofmeerEG-leden.

- Ierland stemde vlak nadat een Ierse rechtbdnk een
14-jarigverkrachtmeisjeverboodomnaaf Engeland
te reizen voor een abortus. Premier Reynolds voelde
de bui [van neen stemmen] aankomen. Hij startte de
grootste reclamecampagne sinds Levi's 501 jeans.
De Ieren werd duidelijk gemaakt dat ze voor eikpond
EG-bijdrage, zes pond terugkregen. De Ieren kozen
daarom "voor geld in plaats van geweten"".

REDACTIONEEL

De vrees of de antipatie tegen de superregering van de
EG is groot.

- "Opiniepeilingen wijzen uit dat de Duitse bevolking
almaar minder zin heeft in de Europese eenmaking."

- "De Britse kiezer zou bij een referendum massaal
tegen stemmen."

- In België en in Nederland komen geen referenda. Ruud
Lubbers heeft gezegd dat "de kiezer er toch niet over
kan oordelen". Hij is overigens wel dank zij diezelfde
kiezer tot premier gekozen! Het "over u, zonder u" is
blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld.

Ik heb in het boek geen enkele reden gevonden om de
macht van de superregering in de EG uit te breiden.
Ben ik bevooroordeeld? Ik hoop dat velen het boekje
ook zullen lezen.

Het boekje HET VERDRAG VAN MAASTRICHT,
door Lieven VerstfaetekostBF 195, en is te verkrijgen
bij de Belgische boekhandel of bij de Standaard Uit-
geverij, Belgiëlei 147 A, 2018 ANTWERPEN.

DE VRIJE MARKT IN DE LIFT ? Stefan van Glabbeek

Hoewel veel Nederlanders en Belgen menen in een
vrije markt economie te leven, hoef ik u als
Vrijbrieflezer waarschijnlijk niet te wijzen op het
verschil tussen een "verzorgings"-staat en een vrije
markt economie. Ondanks dit wijd verspreide mis-
verstand, wordtde verzorgingsstaatminderpopulair.
Juist veel voormalige fanatieke aanhangers van de
sociaal-democratie, zoals Pim Fortuyn en Jan
Schaeffer, oriënteren zich nu op vrije markt ideeën.
Zelfs een kopstuk als Marcel van Dam doet voorzich-
tige uitspraken in de richting van minder overheid en
individualisering.

Onlangs pleitten de 13 hoogste (op de politici na)
ambtenaren van Nederland zelfs voor het terugbren-
gen van het aantal ambtenaren tot één zesde deel van
het huidige aantal. Hierbij werd niet alleen gedacht
aan inkrimping, maar ook aan privatisering.

Ook in academische kringen wordt meer en meer se-
rieuze aandacht besteed aan de vrije markt econo-

mie. Ideeën die tien jaar geleden nog zonder verder
nadenken werden afgedaan als "genadeloos hard",
worden nu pas werkelijk op hun waarde geschat.

Zo staat elders in deze Vrijbrief een verslag van het
Hayek- symposium te Gent, waarbij de zaal gevuld
was met docenten en studenten van diverse universi-
teiten in België, Nederland en daar buiten.

Tevens vindt u in dit nummer twee artikelen over de
politieke en economische theorieën van Friedrich von
Hayek, de bekendste exponent van de zogenaamde
Oostenrijkse School waartoe o.a. ook von Mises en
Ropke behoorden.

Hoewel de vrije markt economie in de lift schijnt te
zitten, wil dat nog niet zeggen dat de politiek de goede
kant zal uitgaan. Want in plaats van de vroegere ide-
ologische concurrentie van goed-bedoelende socialis-
ten, heeft de vrije markt economie nu te kampen met
de concurrentie van het rechtse gevaar. De ideologie
van rechts is sterk collectivistisch, hetgeen zich niet
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alleen uit in de verwerping van burgerlijke vrijheden,
maar ook in ideeën als extreem protectionisme en
kunstmatige werkgelegenheidsplannen. Hoewel de
rechtse ideologie op het eerste gezicht overkomt als
uitermate dom, zullen er altijd genoeg academici
opstaan met ingewikkelde theorieën over rassen en
culturen. Ook Hitler had voor de oorlog immers een

grote aanhang onder die door hem zo verachtte intel-
lectuelen.

Het is nu nog niet te laat om de ideologische strijd te
winnen. Hoe meer libertair-liberaal draagvlak op de
universiteiten, hoe meer kans op een vrijere maatschap-
pij-

HAYEKS ECONOMISCHE EN POLI-
TIEKE FILOSOFIE.
Dr. Gerrit Meijer is universitair docent algemene
economie ( economie van de publieke sector ) aan
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. Hij
promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen
op een proefschrift getiteld: Het Neoliberalisme.
Neoliberalen over economische orde en economi-
sche theorie, Assen/Maastricht: Van Gorcum 1988.

1. Inleiding.
In dit artikel zal worden getracht een schets te geven
van Hayeks economische en politieke filosofie. In de
volgende drie paragrafen zullen allereerst enige bij-
dragen tot de ontwikkeling van de economische theo-
rie; vervolgens de relatie tussen markteconomie en
economische politiek en tenslotte het verband tussen
economische en politieke orde in het werk van Hayek
worden besproken.

2. Enige bijdragen tot de ontwikkeling van de
economische theorie. ;
De bijdragen tot de ontwikkeling van de economische
theorie liggen in hoofdzaak in de periode van het in-
terbellum. Zij betreffen zowel de werking van de
markteconomie als gedachten over de centraal geleide
economie.

Wat de markteconomie betreft zal hier aandacht
worden besteed

aan Hayeks theorie van de mededinging en aan de
monetaire overinvesteringstheorie.

Wat het eerste betreft wijst Hayek er op dat het
concurrentieproces een dynamisch sociaal proces is.
De individuele prijzen worden er bij wijzigende data
door op elkaar afgestemd, De economische subjecten
bezitten geen volkomen kennis. Integendeel hun ken-

Dr. Gerrit Meijer

nis is onvolledig en tegenstrijdig. Door het
concurrentieproces wordtjuist ditprpbleem opgelost.
Via de prijzen krijgen de economische subjecten sig-
nalen die het hen mogelijk maken hun plannen zoda-
nig te wijzigen, dat ze op de plannen van anderen en
pp de zich wijzigende data worden afgestemd. De
concurrentie kan zwak zijn doordat er geen vrije toe-
gang is of doordat er natuurlijke monopolies bestaan.
Maar steeds zal concurrentie, vooral de substi-
tutieconcurrentie, tot lagere kosten en betere produk-
ten leiden. Daarvoor is een open markt nodig, zodat
er potentiële concurrentie bestaat.

De monetaire overinvesteringstheorie gaat na wat de
invloed is van het geld en met name de geldschepping
dpor de banken pp het economische proces in de
markteconomie.

De ontwikkeling van de monetaire overin-
vesteringstheorie gaat, evenals bij andere schrijvers,
bij Hayek hand in hand met belangrijke bijdragen tot
de geldtheorie, de theorie van de kapitaalvorming en
de interesttheorie.

Van de geldschepping door de primaire banken kan
een storende werking uitgaan op het economische
proces, de konjunktuurbeweging. Hayek heeft steeds
de noodzaak erkend deze storende werking te voorko-
men of te genezen door monetaire hervorming en/of
monetaire politiek.

De bijdrage van Hayek tot de discussie in de jaren
dertig over de mogelijkheid van economische calcu-
latie in de centraal geleide huishouding betreft de
analyse van de gedachtenspinsels van neosocialistische
schrijvers, vooral Dickinson, Lange en Taylor. Hayek
stelt het probleem van de economische calculatie in
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de centraal geleide huishouding en de betekenis van
de prijsvorming opnieuw in het begin van de jaren
veertig maar dan in een breder kader.

Volgens hem is de centrale vraag hoe de in de maat-
schappij

aanwezige kennis het beste te benutten is. In elke
maatschappij moet worden gepland. Door wie deze
planning ook plaats vindt, steeds moet dit plannen
gegrond zijn op kennis omtrent de data, die in eerste
aanleg nietaanwezig is bij degene dieplant, maar hem
op andere wijze moet worden verschaft. Nu zijn er in
principe twee mogelijkheden, nl. de ruilverkeershuis-
houding en de centraal geleide huishouding. Welke
van de twee mogelijkheden de beste is hangt af van de
vraag of het eenvoudiger is de kennis omtrent de data,
die oorspronkelijk bij de economische subjecten aan-
wezig is, aan hetplanórgaan ter beschikking te stel-
len, of de economische subjecten die kennis te ver-
schaffen, die het hun mogelijk maakt hun plannen
onderling op elkaar af te stemmen. Om deze vraag te
beantwoorden

maakt Hayek onderscheid tussen de kennis die de
economische subjecten ter beschikking staat en de
kennis waarover het planorgaan beschikt. Deze keuze
is dan afhankelijk van de relatieve betekenis van deze
twee. De kennis die de economische subjecten bezit-
ten is niet van wetenschappelijke aard, maar betreft
allerlei bizonderheden omtrent de data. De kennis die
bij het planorgaan aanwezig is heeft een wetenschap-
pelijk karakter en betreft algemene wetmatigheden.
In verband met de vele veranderingen in het economi-
sche leven is de bij de economische subjecten aanwe-
zige kennis de belangrijkste. Deze is niet langs statis-
tische weg aan de planinstantie te verschaffen. De
statistieken die zo'n instantie zou moeten benutten,
kunnen slechts zodanig worden opgesteld, dat juist
van deze bijzonderheden geabstraheerdmoet worden.
Het planorgaan kan daardoor al deze bijzonderheden
niet in rekening brengen. Dit is het fundamentele
probleem van de centraal geleide huishouding.

In de ruilverkeershuishouding is de bij de economi-
sche subjecten aanwezige kennis over de economi-
sche subjecten verspreid. Bovendien is de kennis van
de verschillende subjecten onvolkomen en vaak te-
genstrijdig. Daarom moet hier aan de economische
subjecten nog verdere informatie worden verschaft,
teneinde coördinatie van alle plannen te bewerkstel-

ligen. De economische subjecten behoeven daartoe
niet te weten waarom de prijs van dit of dat goed
verandert, maar wel dat en hoeveel de prijs veranderd
is. Deze kennis verschaft het prijsmechanisme, dat te
beschouwen is als een proces van kennisoverdracht,
waardoor veranderingen in het economische leven
worden geregistreerd en doorgegeven.

Het is volgens schrijver dezes van belang in het oog
te houden

datdebovenbedoeldegedachtenspinsels,zoalsEucken
terecht heeft opgemerkt, zich niet bezighouden met
de centraal geleide economie, maar met een speciaal
type ruilverkeershuishouding.

De centraal leiding richt zich in hun model naar de
wensen yan de consumenten. Het verschil met de
ruilverkeershuishouding bij volledige mededinging
ligt dus in het feit dat er collectieve eigendom bestaat.
Dit model heeft zich in de werkelijkheid niet voorge-
daan en zal zich waarschijnlijk nooit voordoen. De
betekenis van de bijdrage van Hayek ligt dan volgens
schrijver dezes meer in de belichting van de werking
van de prijsvorming en de betekenis van de particu-
liere eigendom, dan in het analyseren van de centraal
geleide huishouding.

Dit ligt anders met de algemene bewijsvoering, die
hierboven werd verwoord, dat de centraal geleide
economie slechter werkt

dan de markteconomie in verband met bureaucrati-
sche besluitvorming en informatieproblemen.

3. Markteconomie en economische politiek.
Allereerst zal aandacht worden besteed aan de belang-
rijkste kenmerken van het liberalisme van Hayek. Hij
keert zich tegen het laissez faire. Hij bepleit de vor-
ming van een juridisch kader, dat gunstig is voor de
werking van deprij svorming en het ontstaan van macht-
sposities probeert te beletten.

Hij wijst bovendien op de samenhang tussen econo-
mische en politieke instellingen. Volgens Hayek kun-
nen de liberale idealen niet als gewaarborgd worden
gezien als ze alleen maar in de grondwet staan. De
gehele rechtsorde moet er mee stroken. Dit was in de
periode van het laissez faire niet het geval. Het ideaal
van de rechtsstaat: het beginsel van de binding van de
staat door de wet treedt bij hem in de plaats van het
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afwijzen van elk staatsingrijpen door het oudere libe-
ralisme.

De vrije markt werkt niet altijd gunstig. Hij wijst ook
hetdirekte ingrijpen in het economische proces af. Dit
zou leiden tot het op zij zetten van de prijsvorming,
Het economische proces zou daardoor in de richting
van de centraal geleide huishouding worden gedron-
gen.

Decentraal geleidehuishouding wijsthij afomdatdeze
economisch niet zo goed werkt als de markteconomie.
Nog belangrijker is in zijn gedachtengang, dat de
centraal geleide huishouding niet verenigbaar is met
vrijheid van consumptie, vrijheid van produktie en
vrijheid van keuze van beroep en arbeidsplaats. De
opheffing van hetparticuliere eigendom doet een grote
machtsconcentratie bij de overheid ontstaan. De cen-
traal geleide huishouding is onverenigbaar met de
democratie, de rechtsstaat, de grondrechten van het
individu, sociale zekerheid, sociale gerechtigheid en
de federatieve staatsvorm. Een scheiding tussen het
economische en het politieke liberalisme is volgens
hem in tegenstelling tot de neosocialistèn niet moge-
lijk. • ' • ' • • •"•'•' ' , . : ' ; • : ' : . . v -''": V V

Hayek heeft zich in zijn werk vooral na het interbe-
llum uitvoerig bezig gehouden met aard en omvang
van het ingrijpen van de overheid in het economische
leven. Hij onderscheidt mededinging bevorderende
versus mededinging verzwakkende maatregelen (plan-
ning for competition and planning against competiti-
on). Tot de eerste groep behoren maatregelen die
gericht zijn op een economische orde waarin de me-
dedinging zo goed mogelijk functioneert. Daarvoor is
allereerst nodig een vrije markt. Handelingen om die
teniettedoen door de vrijetoegang te beperken moeten
worden verboden.

Wat het directe ingrijpen betreft maakt hij een uitzon-
dering voor beperkingen ten aanzien van de
productiemethoden, die voor de producenten gelijke-
lijk gelden. Hij noemt als zodanig het verbieden van
het gebruik van giftige stoffen, veilig-
heidsvoorschriften, het beperken van de arbeidsduur
en voorschriften met betrekking tot de gezondheid van
de arbeiders. Weliswaar worden hierdoor de
produktiekosten verhoogd, maar de economische en
niet-economische voordelen ervan overwegen. In het
algemeen gaat het erom dat er geen maatregelen
worden genomen, die de markt uitschakelen of ver-

vangen, maar wel maatregelen die erop gerichtzijn de
markt een zodanig kader te verschaffen, dat de prijs-
vorming zo goed mogelijk functioneert. Bovendien
moet de markt door de overheid worden aangevuld
met een systeem van voorzieningen, namelijk op die
gebieden waar de markt niet of niet zo goed functio-
neert.

De tweede groep omvat maatregelen die die de wer-
king van de prijsvorming in de weg staan of zelfs de
uitschakeling daarvan beogen. Daartoe rekent hij de
algehele planning van het economische proces en de
prijs- en hoeveelheidscontroles die de markt uitscha-
kelen. Maar ook behoort daartoe zodanig ingrijpen in
de economische orde dat de mededinging belemmerd
wordt.

Na deze algemene opmerkingen zal in het volgende
aan de hand van een tweetal onderdelen van de eco-
nomische en sociale politiek worden geïllustreerd tot
welke conclusies Hayek komt.

Op het terrein van de mededingingspólitiek betoogt
hij dat dé mededinging ook goede resultaten kan op-
leveren als de voorwaarden voor volkomen mededin-
ging tiiet ain wezig zij n en men deze niet tot stand kan
of wil brengen. Deze situatie kan worden bereikt als
niemand door de overheid of door anderen de toegang
tot de markt kan worden belet. Deze situatie kan zo
dicht mogelijk worden benaderd als:

a. Alle concurrentiebeperkingen zonder uitzondering
nietig en niet afdwingbaar zijn. Een verbod is dan niet
nodig.

b. Discriminatoire en andere handelingen tegen feite-
lijke en potentiële concurrenteh met de bedoeling hen
tot een bepaald marktgedrag te bewegen, wórden
bestraft met de verplichting tot meervoudige schade-
vergoeding (liability for multiple da-

mages).

De overheid dient volgens Hayek kunstmatige belem-
meringen van de vrije toegang, die het gevolg zijn van
het optreden van de overheid en de particulieren zo-
veel mogelijk op te heffen. Dan zijn de oorzaken die
de concurrentie het meest belemmeren op- geruimd.

Met betrekking tot het sociale verzekeringsstelsel in
de westerse wereld onderkent Hayek drie belangrijke
kenmerken:

25



de sociale verzekeringen zijn verplicht; de uitvoering
is in handen van (semi-) overheidsinstellingen; er wordt
een herverdeling van het inkomen mee beoogd.

Wat het verplichte karakter betreft is hij van mening
dat de economische subjecten in het algemeen zelf
voorzieningen moeten treffen voor de wisselvallighe-
den van het leven. Een rechtvaardigingsgrond voor
verplichte verzekering zien zij in het feit, dat wanneer
velen geen voorziening zouden (kunnen) treffen, de-
zen ten laste zouden komen van andere particulieren

en van de overheid. In wezen is dit een feitelijke vraag.
Wie van mening is, dat de economische subjecten zelf
voorzieningen moeten treffen, veronderstelt dat zij
daartoe bereid en in staat zijn. De mogelijkheden om
zelf voorzieningen te treffen worden nu door sterk
progressieve belastingen ingeperkt. Het huidige
verzekeringsstelsel werkt in dezelfde richting. Het
werkt inefficienter dan het particuliere
verzekeringsstelsel, doordat de premies hoger en de
voorzieningen slechter zijn en steeds nieuwe gebie-
den worden toegevoegd en bestaande uitgebreid.
Hayek doelde suggestie bepaalde verzekeringen ver-
plicht te stellen en de verzekerde zelf te laten beslis-
sen waar hij zich verzekert. Hij ziet wel een taak vpöj
de overheid in die gevallen, waarin de eqonomische
subjecten niet in staat zijn zelf voorzieningen te tref-
fen. Deze minimum-staatstaak bestaat uit het garan-
deren van een minimum-inkomen uit de algemene
middelen. Wat de uitvoering betreft bepleit hij deze
verzekeringen te laten verzorgen door particuliere
instellingen in onderlinge concurrentie. Deze onder-
linge concurrentie zou voor de verzekerden de moge-
lijkheid van vrije keuze meebrengen. De inhoud van
de contracten zou verbeteren en worden aangepastaan
de individuele behoeften. De strijd om de gunst van de
consument zou betere en meer gevarieerde regelin-
gen mogelijk maken.

Tenslotte keert hij zich tegen het gebruik van de so-
ciale uitkeringen voor inkomensnivellering. Deze
herverdeling kan bestaan uit het feit, dat de
uitkeringsrechten en de premies niet op elkaar zijn
afgestemd per verzekerde. Sociale uitkeringen kun-
nen ook voor een deel uit de algemene middelen (be-
lastingen) worden gedaan. Dit druist in tegen de
verzekeringsgedachte. In wezen is de term verzeke-
ring hier misplaatst. Hij bepleit een directe relatie
tussen premie en uitkeringsrechten. Slechts voor de
categorie die zelf geen voorzieningen kan treffen

mogen de algemene middelen worden aangesproken.
Daardoor vindt dan wel een zekere inkomensher-
verdeling plaats.

4. Economische orde en politieke orde.
Hayek maakt onderscheid tussen de gegroeide orde
(spontane orde, nomos) en de gemaakte orde
(organization, taxis). Of-

schoon een gegroeide orde denkbaar is zonder dwang,
is in de regel dwang nodig. De nomos ontstaat spon-
taan en wordtgeleidelijkaan verbeterd door wet, zeden
en gewoonten. De overheid (als organisatie) heeft
allereerst tot taak hét afdwingen en verbeteren van de
wet. In de regel heeft de overheid naast deze taak te
voorzien in diensten die de spontane orde niet ade-
quaat kan produceren. Dit brengt beheer van
produktiefactören met zich mee. De eerste functie is
essentieel vóór het in stand houden van de gehele orde.
In de tweede functie is de overheid een organisatie
onder vele in de vrije maatschappij. Er zijn ook twee
soorten regels; té weten "law"en "legislation".

De overheid heeft dus tweeërlei taak. Allereerstmoet
de overheid regels stellen en handhaven (wetgeving)
en in de tweede plaats voorzieningen treffen, die an-
ders niet adequaat zouden zijn (beheer van produktie-
factören). In verband :daarmee bepleit Hayek de in-
stelling van twee vertegenwoordigende lichamen: de
Llegislaüve Assembly (met als taak wetgeving) en de
Goverriing Assembly; Bij verschil van mening over
decompetentiebeslistdelaatste.Hethooggerechtshof
is de instantie

waarbij de Legislaü've Assembly dan in beroep kan
gaan. Hethooggerechtshofbewaaktookderegels van
de constitutie. In

die constitutie moet volgens Hayek opgenomen wor-
den:

(1) Het afwijzen van sociale gerechtigheid. Hayek is
van mening dat het streven naar sociale gerechtigheid
op den duur tot uitschakeling van de markt moet lei-
den. Hij bepleit niettemin wel de instelling van een
minimum-inkomen voor hen die buiten hun schuld
niet deel kunnen nemen aan het produktieproces.

(2) De overheid moet niet het monopolie hebben van
de geldvoorziening. Ieder moet vrij zijn datgene als
geld te gebruiken, wat hij als zodanig ziet (free choice
of currency, denationalisation of money).
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Op beide gebieden is hij geradicaliseerd. Immers in
zijn vroegere oeuvre is hij op beide punten een andere
mening toegedaan. Met name is dat het geval op het
gebied van het geld.

Met betrekking tot het eerste punt is dit vooral een
verbaal radicalisme. Hij heeft zich gekeerd tegen het
gebruik van het woord "sociaal" als bijvoeglijk naam-
woord bij begrippen als markteconomie, rechtsstaat
en gerechtigheid. Het woord sociaal wordt vaak ge-
bruikt om maatregelen te rechtvaardigen. Hayek keert
zich tegen het misbruik dat daarvan gemaakt wordt
om ook maatregelen die niet met de markteconomie
stroken te legitimeren. Zijn argument dat het nastre-
ven van sociale gerechtigheid op den duur tot
uitschakeling van de markt moet leiden, heeft betrek-
king op o.a. de inkomenspolitiek. Dan wordt de pri-
maire inkomensverdeling niet meer aan de markt
overgelaten. Hayeks betoog betreft het directe ingrij-
pen in de primaire (functionele of categorale) inko-
mensverdeling. Voor het conforme ingrijpen ten aan-
zien daarvan en ten aanzien van de personele (secun-
daire) inkomensverdeling geldt zijn betoog niet De
redenering gaat namelijk niet op voor de personele
(secundaire) inkomensverdeling. Deze kan met con-
forme maatregelen worden gewijzigd. Hayek is daar-
van ook een voorstander.

Hayek is een overtuigd voorstander van het ideaal van
de democratie. Evenwel meent hij datj onder de hui-
dige vorm daarvan de staat een speelbal is geworden
van de belangengroepen.

Vaak is niet datgene wat de meerderheid wil beslis-
send, maar komen door coalitie van belangengroepen,
die op zich in minderheidsposities voorkomen,
meerderheidsbeslissingen tot stand.

Daarbij komt dat het ideaal van de sociale gerechtig-
heid hoog staat aangeschreven in de huidige tijd. De
regering en de volksvertegenwoordiging hebben hier-
tegen onvoldoende weerstand, omdat zij Voor her-
verkiezing in aanmerking willen komen ("vote büying
process"). De meerderheidsregel is volgens Hayek
geen afdoende waarborg voor de vrijheid en tegen
machtsmisbruik van de overheid en van belangengroe-
pen. De macht van de staaten van de belangengroepen
moet worden beperkt. Wegens de bovengenoemde
mogelijkheid tot ontsporing van meerderheidsbe-
slissingen wil hij bovenstaande bepalingen in de con-
stitutie opnemen. Hij bepleit tevens een kritische

heroverweging yan de vraag welke voorzieningen via
de particuliere en welke via de publieke sector moeten
geschieden. In het verleden zijn taken gelegd bij de
overheid, die (nu) even goed of beter (b.v. door de
technische ontwikkeling) via de particuliere sector
kunnen worden verzorgd.

5. Besluit.
Hayek heeft in al zijn werk gepoogd argumenten aan
te dragen voor een op mededinging gebaseerde eco-
nomische orde. Hierin is volgens schrijver dezes ook
de reden gelegen dathij zich na een periode van inten-
sievebemoeienis meteconomisch-theoretische vraag-
stukken heeft gewend tot analyses van economisch-
politieke aard en tot analyses op het gebied van de
samenhang tussen economische en politieke instel-
lingen,

Behalve dathij probeerde zijn vakgenoten te overtui-
gen met economische argumenten, maakte hij ook
gebruik van niet-economische argumenten. Daarmee
kon hij niet alleen een breder publiek bereiken, maar
ook met vakgenoten (bv. Keynes) in gesprek blij yen,
die in economisch-theoretische opvattingen met hem
verschilden.

Vervolg Redactioneel van pagina 3

roversnesten en tot steekpenningsteden, tot
tangentopolï. In andere, minder katholieke, landen
sprak men van gentlemen-agreements én overleg-
economie. Soms moesten er koppen rollen, soms een
heleboel (Italië), soms heel beschaafd (Duitsland),
soms wat a) te letterlijk (België, pardon Wallonië).

Anderen ontspringen de dans. Maar ze blijven terug-
komen, handige ritselaars zonder idealen en vooral
heel cynisch. Soms heel cynisch en ook heel leuk. Neem
het geval van van Rossem. In plaats van het toegewe-
zen belastinggeld aan zijn partij ROSSEM te gebrui-
ken voor affiches en propaganda, koopt hij van het
geld een rode Ferrari om met zijn lief door de straten
van Antwerpen te rijden. De Nock's en Bastiat's hoe-
ven hem in ieder geval niets meer duidelijk te maken!
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HAYEK EN DE NEDERLANDSE POLI-
TIEK
Drs. G.A. van der List, politicoloog, is medewerker
van de Prof .Mr. B.M. Teldersstichting, het weten-
schappelijk bureau van de WD

Inleiding

Tot de sympathieke trekjes van libertariërs behoort
zeker hun geloof in het belang van ideeën. Zij hechten
veel waarde aan de 'battle of ideas', waarin zij men-
sen, met kracht van argumenten, proberen te overtui-
gen van de aantrekkelijkheid van hun, op het principe
van de individuele vrijheid gebaseerde, politieke filo-
sofie.

De politieke ontwikkelingen aan het eind van
de jaren tachtig gaven libertariërs begrijpelijkerwijs
aanleiding te denken belangrijke overwinningen te heb-
ben geboekt op het ideële slagveld. De ineenstorting
van socialisme en communisme en de ondergang van
allerlei dirigistische regeringen deden hen geloven (of
hopen) dat nu de tijd rijp was voor een drastische
reductie van de macht van de staat.

Als een indicatie voor de omslag in theorie en
praktijk kan men de groeiende waardering voor
Friedrich Hayek, de belangrijkste twintigste-eeuwse
woordvoerder van hetklassieke liberalisme, zien. Deze
'scourge of socialism' die, zo schreef het weekblad
The Economist naar aanleiding van zijn dood in maart
vorig jaar, in de jaren zestig en zeventig 'ahate-figure
for the left' was, 'derided by many as wicked, loony,
or both', kreeg in de tweede helft van de jaren tachtig
ineens van vele kanten lof toegezwaaid voor zijn le-
venslange strijd tegen de slavernij die kenmerkend was
voor communistische stelsels. 'How marvellous it is
that hè li ved to see communism collapse, as hè said it
would, with all its corruption, insanity and injustice
laid bare' ('In praise of Hayek', The Economist, 28
maart 1992).

De toegenomen aandacht voor de Brits-
Oostenrijkse econoom-filosoof komt tot uiting in een
stroom boeken en artikelen over zijn werk, waarbij
opvalt dat ook buiten liberale kring voor zijn ideeën
belangstelling bestaat. Te wijzen valt op het - prettig
leesbare-boek 'Hayek and the market' (Londen, 1990)

Gerry van der List

van de sociaal-democraat Jim Tomlinson en op de -
aanzienlijk minder toegankelijke - dissertatie van de
PvdA-denkerDeBeus,'Martó, democratie envrijheid.
Een politiek-economische studie'(Zwolle, 1989). In
de studie De illusie van de 'democratische staat'uit
1982 van dehuidige directeur van de Wiardi Beekman
Stichting, Paul Kalma, was al eerder de invloed van
Hayek in sociaal-democratische kring te bespeuren;
personen die weieens een boek van Hayek hebben
ingekeken, komen Kalma's ideeën over de beperkte
maakbaarheid van de maatschappij en het geringe
sturingsvermogen van de staat ongetwijfeld bekend
voor.

Het spreekt evenwel vanzelf dat Hayek vooral
bewonderaars heeft in liberale kring. Zo werd in het
boek Filosofen van het hedendaags liberalisme (Kam-
pen, 1990) een belangrijke plaats ingeruimd voor een
hagiografisch portret van hem en in het eerste num-
mer van Liberaal Reveil van dit jaar verscheen een
uitvoerig artikel over zijn leven, werk en betekenis.
Verder kan men vaststellen dat de grote thema's van
Hayek (bijvoorbeeld de waarde van het marktmecha-
nisme, de fatale gevolgen van dirigisme en collecti-
visme en de nadelen van de verzorgingsstaat) gere-
geld terugkeren in de essays dié de huidige leider van
de WD gepubliceerd heeft (zie mijn artikel 'Het li-
beralisme van FritsBolkestein' in Filosofie Magazine,
november 1992).

Bijzonder sterk was de invloed van Hayek te
bespeuren in een geschrift van de Teldersstichting
waaraan Bolkestein zijn medewerking heeft verleend,
het rapport 'Liberalisme. Een speurtocht naar de filo-
sofische grondslagen'(l988). De aanbevelingen die
een liberale werkgroep in dit werk doet, vertonen, met
hun nadruk op het belang van het individuele domein,
op non-interventie door anderen, op klassieke grond-
rechten die 'negatieve vrijheid' creëren, op het vrije
spel dermaatschappelijke krachten, op de 'ruleof law'
en op de wenselijkheid van de transformatie van de
verzorgingsstaat tot een waarborgstaat, grote overeen-
komsten met de denkbeelden die werden gepropageerd
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in boeken als The constitution of liberty en Law,
legislation and liberty.

Betekent het feit dat in een rapport van het
wetenschappelijk bureau van de WD de theorieën
van Hayek als richtlijn worden genomen, dat de aan-
hangers van het klassieke liberalisme aan één opmars
in de Nederlandse politiek bezig zijn? Wijst de
groeiende populariteit van de man die samen met
Gunnar Myrdal (!) de Nobelprijs voor economie won,
op een aanstaande triomftocht van het marktdenken
in ons land? In dit artikel(tje) zal ik betogen dat het
allemaal wel meevalt (of, zo men wil, tegenvalt).

Hayek als criticus

Dat Hayek de laatste tijd betrekkelijk vaak geprezen
wordt, dankt hij vooral aan zijn aanhoudende scherpe
kritiek op centraal geleide economieën. Het was vol-
gens hem een fatale waangedachte van socialisten en
communisten dat een overheid in staat zou zijn de
talloze individuele initiatieven, beslissingen en han-
delingen in een samenleving te overzien en de maat-
schappij door regelingen van bovenaf in goede banen
te leiden. De ondergang van de regimes achter het
Ijzeren Gordijn wordt doorgaans gezien alshetbewijs
van het gelijk van de in Oosteuropese landen momen-
teel erg populaire liberaal.

De kritiek van Hayek strekte zich evenwel ook
uit tot de gemengde economie en de verzorgingssta-
ten die we in West-Europa kennen. Voor hem bestond
er geen middenweg tussen de vrije markt enerzijds en
een centraal geleide economie anderzijds. Ook rege-
ringen in 'het vrije Westen' maken zich continu schul-
dig aan constructivisme, aan het ingrijpen in maat-
schappelijke processen op grond van onvolledige
kennis van de samenleving en aan de hand van vol-
strekt arbitraire rechtvaardigheidsbeginselen.

Het idee van herverdelende rechtvaardigheid
vond Hayek een gruwel. De staat moest voor een
minimum aan sociale zekerheid zorgen en verder de
markt de verdeling van inkomens laten bepalen.

'We ought to have learnt enough', schreef hij
in de slotpassage van Law, legislation and liberty, 'to
avoid destroying our civilization by smothering the
spontaneous process of the interaction of the
individuals by placing its direction in the hands of any
authority. But to avoid this we must shed thé illusion
that we can deliberately "create the future of man-

kind", as the characteristic hubris of a socialist
sociologist has recently expressed it. This is the final
conclusion of the forty years which Ihave now devoted
to the study of these problems since I became aware
of the process of the Abuse and Decline of Reason
which has continued throughout that period.'

Het alternatief van Hayek

Aan het einde van The constitution of liberty is een
essay opgenomen, waarin Hayek probeert uit te leg-
gen waarom hij geen conervatief genoemd wil wor-
den. Wathij vooral afwijst in het conservatisme, is dat
'by its very nature it cannot offer an alternative to the
direction in which we are moving'.

Datalternatiefboodhijzelf wel. Tegenover de
verordenende orde, de taxis, stelde Hayek de kosmos,
de spontane orde. Wat hem als ideaal voor ogen stond,
was een rechtsstaat waarin individuen alle vrijheid
kregen om uiting té geven aan hun creativiteit.

Tot een chaos zou een dergelijke vrijheid in
zijn ogen niet leiden. Hayek heeft vele voorbeelden
gegeven van sociale verschijnselen die ordelijk ver-
lopen zonder dat er planning aan te pas is gekomen.
Zo is er de menselijke taal. Het hebben van een ge-
meenschappelijke taal is van groot maatschappelijk
belang. Deze taal, met haar ingewikkelde structuur en
haar regelmatigheden, is evenwel niet 'bedacht' of
'uitgevonden', maar langzaam uitgegroeid tot een
onmisbaar sociaal instrument.

Een ander voorbeeld dat Hayek opvoert, is dat
van het voetpad. Bij het oversteken van een of ander
veld hebben mensen de neiging de voetstappen van
hun voorgangers te volgen. Zij doen dit omdat hier-
door het lopen gemakkelijker gaat, uit eigenbelang
derhalve. Na verloop van tijd ontstaat dan een goed
begaanbaar pad dat voor iedereen in de toekomst het
wandelen aangenamer maakt. Het ontstaan van zo'n
voetpad was al met al niemands opzet, niemands plan
dus, maar het gelukkige resultaat van het - egoïstische
- streven van mensen naar gemak.

De houding van liberalen ten opzichte van de
samenleving is door Hayek wel vergeleken met die
van een tuinier die een plant kweekt en die, om gun-
stige voorwaarden te scheppen voor haar groei, zo-
veelmogelijkmoet weten omtrenthaar aard en de wijze
waarop zij groeit. De tuinman kan de plant niet ma-
ken, niet construeren, maar is slechts in staat de voor-
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waarden te scheppen waardoor de plant tot wasdom
kan komen.

De belangrijkste voorwaarde voor het goed
functioneren van een maatschappij is voor Hayek de
'rule of law', de heerschappij van een aantal, voor alle
burgers gelijke regels. Hij geloofde dat de overheid
kan volstaan met het verschaffen van een algemeen
wettelijk kader waarin bijvoorbeeld het eigendoms-
en contractrecht helder wordt vastgelegd. Binnen die
algemene spelregels kan het vrije spel der maatschap-
pelijke krachten zich, niet gestoord door
bemoeizuchtige overheidsinstanties, voltrekken.

Het centrale idee van het liberalisme, stelde
Hayek, 'is thatunder theenforcementof universal rules
of just conduct, protecting a recognizable private
domain of individuals, a spontaneous order of human
activities of much greater complexity will form itself
than could ever be produced by deliberate arrange-
ment, and that in consequence the coercive activities
of government should be limited to the enforcement
of such rules'.

De invloed van Hayek in Nederland

In een interview met Elsevier (4 april 1992) heeft de
reeds genoemde DeBeus opgemerktdatHayeks ideeën
over economische vrijheid helemaal stroken met de
opvattingen van de WD op dit terrein. Deze liberale
partij zou dan ook uitgebreid geflirt hebben met de
kampioen van de vrije markt.

Dit nu is volgens mij een ernstige misvatting.
Bijna alle WD' ers zullen de kritiek van Hayek delen
op totalitaire stelsels zoals we die deze eeuw in Duits-
land en de Sovjetuniehebben gezien. Veel Nederlandse
liberalen zullen bovendien de waarde beseffen van
Hayeks uiteenzettingen over de negatieve kanten van
de verzorgingsstaat.

Dit wil echter geenszins zeggen dat in liberale
kring in ons land het alternatief dat Hayek schetst, het
ideaal van de vrije markt, aantrekkelijk wordt gevon-
den. Walmen nietuithet oog mag verhezen, is hoe ver
verwijderd het sociaal-liberalisme dat de VVD verte-
genwoordigt, afstaat van het klassieke liberalisme in
de traditie van David Hume tot Friedrich Hayek. De
Nederlandse liberalen stonden aan de wieg van de
verzorgingsstaat en hebben ook bij zijn groei flink
geholpen. Het beginsel van sociale rechtvaardigheid
wordt in het liberale beginselprogramma, de sociale-

markteconomie in het Liberaal Manifest verdedigd.
Velerlei subsidies, een inkomensbeleid, een
landbouwbeleid, een cultuurbeleid, een
industriebeleid, ontwikkelingssamenwerking, het zijn
allemaal, in klassiek-liberale ogen onverkwikkelijke,
zaken die de WD heeft goedgekeurd.

De meeste VVD'ers vinden ongetwijfeld dat
de verzorgingsstaat te ver doorgeschoten is: hij is
inmiddels goeddeels onbetaalbaar en oefent op veel
maatschappelijkesectoren een verlammende werking
uit. De morele basis van de verzorgingsstaat (inclu-
sief het principe van de verdelende rechtvaardigheid)
wordt echter maar door weinig liberalen in Nederland
afgewezen. De sociaal-liberale filosofie van de tegen
de sociaal-democratie aanleunende Amerikaanse
denker John Rawls lijkt representatiever voor het
gedachtengoed van 'de' VVD dan het vrije-
marktdenken van Hayek cum suis. Hetis dan ook geen
wonder dat het Hayekiaanse Telders-rapport Libera-
lisme bij de 'rnainstream' in de WD niet in vrucht-
bare aarde viel, ook al wordt de partij nu geleid door
een door het klassiek-liberalisme geïnspireerde filo-
soof-zakenman die niks van Rawls moet hebben.

Devooralsnoggeringepopulariteitvandeklas-
siek-liberale denkbeelden tast de haalbaarheid van de
plannen van de werkgroep van de Teldersstichting
ernstig aan. In haar geschrift valt namelijk te lezen dat
de zelfregulerende ordening gepaard dient te gaan met
een morele traditie die het (bijna absolute) recht op
eigendom in de ogen van de mens tot een vaststaand
feit maakt: 'Anders is de zelfregulerende orde niet
begerenswaardig.'

Het probleem voor aanhangers van Hayek, die
trouwens zelf ook doordrongen was van het belang
van tradities, is dat deze bij het klassieke liberalisme
passende morele traditie in ons land grotendeels ont-
breekt. In Nederland wordt veel minder dan in bij-
voorbeeld de Verenigde Staten gehamerd op het be-
lang van het recht van eigendom; de typisch
libertarische gedachte dat het heffen van belasting op
één lijn gesteld moet worden met het opleggen van
dwangarbeid, spreekt Amerikanen veel sterker aan dan
Nederlanders.

Het is dan ook niet zo dat de verzorgingsstaat,
zoals Hayek heeft gesuggereerd, vooral gegroeid is
door allerlei gelobby bij kortzichtige parlementariBrs
die zo dom waren algemene regels op te offeren ten
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behoeve van groepsbelangen. Nee, de groei van
overheidsinterventie heeft zeker ook te maken gehad
met een wijd verbreid gevoel dat de staat het recht en
zelfs de plicht heeft welvaart her te verdelen en de
zwakkeren op vele gebieden te steunen.

Gezien het geestelijke klimaat in Nederland zal
er nog veel werk verricht moeten worden, wil het
klassiek-liberale gedachtengoed hier echt populair

worden. Hard gewerkt zal vooral moeten worden aan
het creëren van een morele traditie waarin bijvoor-
beeld eigendomsrechten van groter belang worden
geacht dan herverdeling. Zolang die traditie nauwe-
lijks tot ontwikkeling is gekomen, zal Hayek een
randfiguur blijven, meer gewaardeerd vanwege zijn
kritiek dan vanwege het wenkend perspectief dat hij
bood.

VERSLAG HAYEK-SYMPOSIÜM, TE GENT
"SPONTANE ORDE EN VRIJHEID" Stefan van Glabbeek

Op 23 maart één jaar na zijn dood, werd het eerste
Belgische Hayek-symposium gehouden op de univer-
siteit van Gent. Het symposium werd georganiseerd
door de Vereniging voor Zelfstandige Ondernemers
en het Von Mises Instituut, en werd onder meer mo-
gelijk gemaakt dankzij sponsoring van de ASLK, een
Belgische spaarbank. De voorzitters, mr Annette
Godart-yan der Kroon en prof. Boudewijn Bouckaert
hadden gezorgd voor een uitermate interessant pro-
gramma.

Er was een hoge opkomst van universitaire docenten
en professoren uit Nederland, België, en andere Eu-
ropese landen. Ook waren er veel Belgische studenten
(onder andere van de vakgroep "Law and Economics"
te Gent) en Nederlandse studenten.

Na de inleiding door Prof. Bouckaert werd het woord
gegeven aan Prof. K.R. Leube, hoogleraar in de eco-
nomie aan de Calnifornia State University, Heyward
en Hoover Institution, Stanford University, U.S.A,
Prof. Leube is privé secretaris van Hayek geweest, in
de tijd dat Hayek in Salzburg doceerde. Deze eerste
lezing van Leube ging over het leven en werk van
Hayek. Hierbij waren voor mij heel wat nieuwtjes over
Hayek.

Tijdens en na zijn studie rechten was Hayek voorstan-
der van economische planning en een soort "Fabian-
socialisme". Hij richtte de links georiënteerde Deutsch-
Democratische Hochschueler Vereinigung op. Toen
hij verderging studeren kwam hij in contact met Von
Mises, die aan de universiteit van Wenen was verbon-
den. Hayeknamdemeeste economische theorieën van
de vrije markt georiënteerde Von Mises aan, hoewel

hij zelf later ook zeer veel orginele theorieën ontwik-
kelde. Terwijl Mises de markt zag als een rationele,
om utilitaristische redenen gekozen, sociale institutie
zag Hayek de markt als een proces van spontane orde
als gevolg van vrije keuzes van individuen. Volgens
Hayek zijn de interacties op de markt te ingewikkeld
om door de deelnemers begrepen te kunnen worden.
Dit gebruikte Hayek dan ook als belangrijkste argu-
ment tegen sociale planning: economische processen
zijn te ingewikkeld om ze te kunnen plannen. De
spontane orde is volgens Hayek het gevolg van de
logica van de keuzes, en kan in dat licht bestudeerd
worden.

De tweede spreker was Prof. Ulrich Witt, hoogleraar
in de economie aan de Albert Ludwig Universiteit te
Freiburg, Duitsland. Zijn lezing ging over Spontane
orde, Bestemmings- efficiency en de Business Gycle.
Witt heeft zijn ideeën hierover nog met Hayek zelf
kunnen bespreken.

De theorie van Hayek (gebaseerd op de ideeën van
Wicksell en Mises) is de volgende. Als mensen spa-
ren, wil dat zeggen, dat ze hun geld op een later tij dstip
willen uitgeven. Bedrijven lenen dit geld van de bank
voor hun investeringen. Op grond van de aanpassing
van aanbod aan vraag en van vraag aan aanbod op de
spaar- en leenmarkt onstaat een evenwicht: de natuur-
lijke rente (Rente is immers de prij s voor lening, en de
beloning voor uitiening). Deze rente weerspiegelt de
tijdsvoorkeur van besteding. Een lage rente duidt op
veel mensen die willen sparen of weinig bedrijven die
willen investeren. Dat duidt op toekomstige bestedin-
gen (van de spaargelden) waarvoor extra investerin-
gennogrendabelzijn. Indiende rente kunstmatig wordt
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verlaagd wordt er meer geld direct besteed in plaats
van gespaard (want sparen is dan onvoordelig), ter-
wijl de bedrij ven over-investeren (want investeren is
dan voordeliger). De over-investeringen leiden dan
tot een crises. Na de depressie kan er weer een nieuw
evenwicht ontstaan. Later ontwikkelde Hayek deze
theorie verder.

Wanneer men echter zou kunnen stellen dat er in
bepaalde omstandigheden zich wel een natuurlijke
rente zou kunnen stabiliseren, dan zou dat
observeerbaar moeten zijn. De observaties strookten
echter niet met de theorie, en Hayek stopte met het
verbeteren van zijn theorie. Pas later zou Hayek meer
van de rationalistische economische visie afstappen
ten gunste van het individualistische concept van
spontane orde. Witt stelt dat Hayek zijn theorie over
Business Cycle nooit in dat licht heeft heroverwogen.
Witt stelt, in navolging van het latere werk van Hayek,
dat de deelnemers aan het marktproces nooit de
preciese kennis zullen hebben over vraag een aanbod.
Door uit te proberen en de logica van keuzes als ge-
volg daarvan, schommelen prijzen en rentes daarom
altijd om het denkbeeldige evenwicht heen en weer.
Dit herstelt Hayeks theorieën, indien ze worden ge-^
combineerd met Hayeks latere inzichten.

De derde spreker was Prof. Dieter Schmidtchen, hoog-
leraar in de economie aan de Universitat des Saarlandes
te Saarbrucken, Duitsland. Hij sprak over Spontani-
teit in de Vorming van Conventionele Orde. Hayek
verdeelde de regels in drie soorten: genetisch geërfde
regels, ontworpen regels en spontane regels. De ont-
worpen regels kunnen worden verdeeld in diktatuur
(inclusief democratie) en contract. Onder spontane
regels wordt verstaan: regels die het resultaat zijn van
menselij k handelen, maar niet van menselijke ontwer-
pen (planning). Hieronder kan men de gewoontes en
tradities rekenen. De ordening van spontane acties is
de markt. De ordening van geplande acties is de orga-
nisatie.

Met de ontwikkeling van de kennis ontwikkelt men
tevens spontane sociale regels, c.q. moraliteit. Daarom
betekent een leven zonder overheid niet noodzakelij-
kerwijs een armoedige, primitieve en gevaarlijk maat-
schappij, zoals Hobbes meende. Maar Hayek stelt
tevens dat de uitkomsten van Spontane orde niet altijd
even wenselijk zijn, en dat de spontane orde daarom
dient te worden beperkt door contract/regulering.

Schmidtchen ondersteunt Hayeks pleidooi voor spon-
tane orde met een spel-theoretisch voorbeeld: Er zijn
twee auto' s die elkaar naderen op een kruising zonder
verkeersregels. Voor A komt B van rechts. Beiden
mogen kiezen uit twee strategieën: SI = afremmen;
S2 = snelheid behouden. Als beiden hun snelheid
behouden krijgen beiden 10 strafpunten (-10 punten).
Als beiden afremmen krijgen beiden O punten. Als A
afremt en B niet, krijgt B 3 punten en A 2 punten. Als
B afremt en Aniet, krijgt A 3 punten en B 2 punten (zie
schema).

Na enige ervaring met het spel krijgt men dan de
volgende resultaten voor A:

Als de kans dat B afremt minder dan 80% is stopt A
bijna altijd.
Als de kans dat B afremt groter dan 80% isrijdt A bijna
altijd door.

Ditzelfde geldt analoog voor B.
De snelhedenblij ven echter steeds varieren totdatmen
op één van de volgende drie evenwichten uitkomt (die
het meeste punten opleveren):

A remt altijd af en B behoudt zijn snelheid,

A behoudt altijd zijn snelheid terwijl B afremt.

Beiden remmen af in 80% van de gevallen.

Het spel leidt daarmee tot een situatie waarin onge-
lukken in hoge mate worden voorkomen.

Vervolgens sprakDr. PaulCli teur overSpontane Orde,
Natuurrecht en Rechtspositi visme in het werk van F. A.
Hayek. Dr. Cliteur is verbonden aan de universiteit
van Leiden.

Cliteur benadrukt twee punten (vertaling SvG):

1. Hayek presenteert een levensvatbaar concept
van recht, dat gekwalificeerd kan worden als een
bescheiden natuurrecht theorie;

2. Er is een ontwikkeling in het werk van Hayek
van Kan tianisme naar Traditionalisme. Het boek "Law,
Legislaüon, and Liberty" is degrote synthesevan deze
latere fase van Hayek's ontwikkeling, en dit boek
presenteert bij uitstek de elementen waarmee een
bescheiden natuurrecht theorie kan worden opge-
bouwd.
Het natuurrecht-denken gaat ervan uit dat er boven
het positieve onvolmaakte recht, een ander, naar tijd
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en plaats niet variërend, niet uit het bevel van de
wetgever voortvloeiend, en beter ofhoger natuurrecht
bestaat. Hieruit vloeit derhalve voort dat er beperkin-
gen moeten zijn van de staatsmacht, ongeacht het
democratischeproces.Hetvraagtzich tevens af of deze
beperkingen een universele waarde hebben, en of deze
beperkingen natuurlijk zijn (d.w.z. gegeven, in plaats
van bedacht door mensen).

Het natuurrecht onderscheidt zich sterk van het
rechtspositivisme. Rechtspositivisme is deleer die stelt
dat wetten worden gemaakt om overheidsoptreden te
legaliseren. Het klassieke natuurrecht gaat uit van
absoluut valide normen die op rationele wijze kunnen
worden gededuceerd uit de (menselijke) natuur, en
die eenkritische standaard vormen om positieve wetten
te evalueren en bovendien een hogere prioriteit heb-
ben dan die positieve wetten.

In het klassieke natuurrecht is een recht dat niet door
mensen is bedacht, maar dat buiten (boven) de mens
staat. Tegenwoordig wordt er niet zozeer geloofd in
rechten buiten datgene wat mensen hebben bedacht.
Zodoende zijn er nog maar weinigen die in een na-
tuurrecht geloven.

In zijn boek The Road to Serfdom, gaat Hayek uit van
wetten als gevolg van populaire souvereiniteit en de-
mocratische overheid. De restrictie die hij voorstelt is
dat de wetten algemeen, en van te voren bepaald
moeten zijn. Zodoende kan het democratische proces
niet verworden tot totalitaire onderdrukking als ge-
volg van democratische willekeur. Deze wetten staan
echter niet voor altijd vast, en zijn derhalve niet be-
doeld als grondwettelijke regels.

In zijn boek Law, Legislation and Liberty stelt Hayek
een derde alternatief voor, naast rechtspositivisme en
klassiek natuurrecht. Waar het rechtspositivisme uit-
gaat van een sociale orde die wordt ontworpen door
mensen, gaat het klassieke natuurrecht uit van een
natuurlijke sociale orde. Hayek's alternatief is een
sociale orde als resultaat van menselijk handelen, maar
niet van ontwerpen. Hayek gaat uit van "natuurrech-
ten" die het gevolg zijn van de wijsheid van veel
generaties, die producten zijn van lange termijn de-
mocratie, en die geprobeerd en getest zijn in het labo-
ratorium van de geschiedenis. Hayek kan derhalve een
traditionalist worden genoemd. Het moge duidelijk
zijn dat deze "natuurrechten" niet zo universeel zijn
als de rechten die het klassieke natuurrecht voorstond.

De laatste lezingwerdweergehouden door Prof. Leube,
en ging over Hayek' s Spontane Orde en de Ethiek van
Vrije Markten. Leube wijst op Hayek's theorie over
de evolutie van het denken, die zegt dat de kennis in
het spontane orde proces steeds meer toeneemt. Dit
proces vind echteralleen plaats als spontaneactie wordt
toegestaan, met andere woorden: in een situatie van
vrijheid.

Ook ethische waarden ontwikkelen zich zo in het proces
van spontane orde. De markt functioneert dan goed
wanneer vrije actie geleid wordt door sterke, maar in
vrijheid ontstane morele waarden. Leube stelt daar-
naast dat een vrije maatschappij zonder moraliteit
wellicht niet zo prettig is, maar nog altijd beter dan
een onvrije maatschappij.Een vrijemaatschappij kent
immers nog de mogelijkheid van het ontstaan van
morele waarden als gevolg van het leerproces in de
spontane orde.

Elke vorm van "sociaal ontwerpen" ontneemt de in-
dividuele verantwoordelijkheid, en verstoortde spon-
tane orde op een onvoorspelbare manier. Het "sociaal
ontwerpen", inclusief pogingen ooi te komen tot een
rechtvaardige inkomensverdeling is vanuit een indi-
vidualistisch oogpunt tevens onmogelijk, omdat niet
alle mensen een unanieme mening hebben over wat
een rechtvaardige inkomensverdeling is. Verdelende
"rechtvaardigheid" kan bovendien slechts bereikt
worden in een totalitaire staat, waarin de Vrijheid en
devrijemarktgeheelzijnüitgeschakeld(zodatdemarkt
zich nietmeerkan aanpassen om het overheidsoptreden
te compenseren).

Al met al bleek deze dag hoe interessant het veelzij-
dige werk van Hayek is. Een leerzaam symposium,
dankzij de organisatoren en spaarbank ASLK.
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EEN POTPOURRI OVER CULTUUR,
KUNST EN VRIJHEID. Magali Veldhuis

Magali Veldhuis studeert vanaf 1987 kunstgeschie-
denis aan deRijksuniversiteitLeiden.Onderstaand
artikel is gebaseerd op de lezing die Magali Veldhuis
hield op donderdag 4 maart jl. voor de Kring
Rijnmond.

De heb me altijd afgevraagd waarom er zoveel regels
en wetten bestaan bij het schrijven van een tekst.
Volgens deze regels is het bij voorbeeld beter om een
zin nietmet 'ik' te latenbeginnen. Volgensdeze wetten,
openen alleen sukkels van het laagste soort een hele
tekst met het persoonlijke voornaamwoordje 'ik'.
Waarom is 'men' beter dan 'ik'?

We zitten vastgeroest in structuren. We kunnen bij het
schrijven niet meer om het model -INLEIDING -
ONTWIKKELING - CONCLUSIE- heen. Is het nou
werkelijkomdateentekstandersonbegrijpelijkwordt?
Of is het omdat we getraind zijn alleen teksten met
zo'n model te begrijpen en te waarderen?

Waarom moet er zo nodig een duidelijk verband tus-
sen de verschillende ideeën in een tekst staan? Het is
iets totaal overbodig omdat wij 'mensen' automatisch
verbanden leggen tussen ideeën die we lezen.

Stel bijvoorbeeld dat ik een persoon ken die Jan heet.
Ik zou hem voor het eerst op een verjaardag hebben
ontmoet. Toen nog een paar keer op straat en in de
supermarkt met zijn vriendin hebben gezien en ge-
sproken. Dan vorm ik me een idee over Jan en dat
zonder behulp van een inleiding, een ontwikkeling en
een conclusie. Ik weet niets over Jan z'n verleden, ik
werd niet voprbereid op het feit dat ik hem ging ont-
moeten en ik weet niet hoe alles zal aflopen (zelfs niet
over mijn eigen leven). Toch ervaar ik het als natuur-
lijk.

Tussen de afzonderlijke losse keertjes dat ik Jan heb
ontmoet, heb ik verbanden gelegd. Ze zijn voldoende
geweest om het 'idee Jan' te vormen.

Onze hele leven bestaat uit ongecoördineerde frag-
menten1, bewust en onbewust worden die door onze
menselijke geest geordend, dankzij ons geheugen, het
schrift (lezen) en onze capaciteit om te rekenen (uit-

vindingen zoals die van de kalender en de klok maken
chronologische ordeningen mogelijk).

Het moet in vroegere tijden verschrikkelijk zijn ge-
weest weinig of niets vast te kunnen leggen. Alleen je
medemensen konden je van je eigen bestaan overtui-
gen of medegetuigen over het (jouw) verleden. Ver-
der was er weinig of niets om te bewijzen dat het
verleden echt had plaatsgevonden. Toekomst en ver-
leden hadden een vage betekenis. Men leefde meer
van dag tot dag. Waardoor de dood (b. v. de doodstraf)
toen veel minder erg gevonden werd, ook omdat het
gewoonweg vaker voorkwam.

Het geloof nam misschien ook daarom een grotere
plaats in. 'Men' kon weinig doen (behalve het krijgen
van kinderen) om na de dood, sporen achter te laten
(laat staan onsterfelijk te worden).

We hebben dus gezien hoe instinctief de behoefte om
te ordenen bij mensen is, Het is een drang om niet ten
onder te gaan aan het feit dat we ons in een oneindig
groot iets bevinden: op het land, op zee, in de lucht,
in het heelal en het omniversum.

Het belang van 'ordenen' is zo essentieel menselijk,
dat als eenmens dooreen of anderprobleem nietmeer
kan ordenen, het verleden vergeet, of aan
identitèitsverlies lijdt (schizofrenie), deze dan zowel
door anderen als door zichzelf als zijnde ziek wordt
bestempeld.

Hier ligt volgens mij de rede waarom juist aan het
schrift, zoveel regels verbonden worden: het leg t alles
wat het menselijke brein met moeite heeft geordend,
vast.

Het is volgens mij ook de rede waarom mensen van
kunst houden. Kunst is een afgerond geheel, van be-
gin tot einde af3. Het stelt mensen gerust, net zoals het
onnodige bestaan van een overheid -zo'n centraal
netwerk dat alle informatie over Jan en allemaal vast-
legt- mensen behaagd. We vinden het prettig dat er
automatisch dossiers over ons bestaan, netjes bijge-
houden door een gigantische administratie-apparaat:
de overheid, door onszelf in stand gehouden. Het geeft
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ons een fijn gevoel dat er boe dan ook, na onze dood,
sporen van ons achterblijven.

Kunstenaars doen er nog een schepje boven op: ze
voelen een behoefte om iets te creëren en hopen zo,
o.a. onsterfelijk te worden.

Als we er van uit gaan dat dit de rede is, dat mensen
van kunst4 houden, dan wordt het duideüjk waarom op
een gegeven moment kunst choqueert.

Kunst choqueert iedere keer als het dat afgeronde
geheel probeert te doorbreken. Het publiek accepteert
het dan niet meer omdat het niet meer van kunst kan
genieten. Hetpubliekkanniettegenhetonbehagelijke
gevoel dat iets niet af is, hoe mooi het ook is. Laat ik
een duidelijk voorbeeld nemen: Van Gogh.

Natuurlijk raakte onze dorpsgek, van Gogh, zijn wer-
ken zelfs niet aan de straatstenen kwijt. Vóór zijn tijd-
genoten hadden zijn schilderijen te weinig contour, te
dikke, grovepenseelstrekendienergensenóveral naar
toe leken te lopen, kleurschakeringen die gewoonweg
rillingen bij hen verooraaakten. Tot overmaatvan ramp
had hij ook nog onderwerpen die nergens op terug-
sloegen: geen mythologisch of bijbels verhaal maar
zwetende boeren, versleten schoenen, zielige mensen
en onrustige landschappen.

Van Gogh doorbrak de bestaande regels, de geves-
tigde mening over kutist. Nee, van Gogh ging te ver,
dat werd hem niet in dank afgenomen, hij stierf een-
zaam en verstoten. Pas na twee wereldoorlogen werd
zijn oeuvrebegrepen, herkende men iets van zichzelf(?)
in zijn werk.

Er zijn zo tal van voorbeelden waarin het duidelijk is
dat kunstenaars niet door het publiek5 worden geac-
cepteerd omdat ze de bestaande grenzen doorbreken
(in het geval van Van Gogh, te vooruitstrevend zijn):

Nu is het duidelijk dat we tegen een tegenstelling aan
stuiten: Ik beweerdatmensen van kunsthouden omdat
het een microkosmos is, omdat het duidelijk te over-
zien is (van begin tot einde af) maar tegelijkertijd zeg
ikdatkunstenaars trachten grenzen te doorbreken, dat
kunst zichzelf en de hele macrokosmos probeert te
overwinnen.

Ten eerste is dat maar gedeeltelijk waar, omdat de
kunstenaar toch binnen bepaalde kaders blijft. Zo kon
Van Gogh niet om de kadrering van zijn doeken heen^

Ten tweede, al weet de kunstenaar dat hij de begrip-
pen tijd en ruimte letterlijk en figuurlijk nooit zal
overwinnen, hij probeert het toch, dat is zijn doel op
zich. Het zorgt ervoor dat Kunst leeft: als er geen
kruimeltje tegenstelling in iets is, dan leeft het niet.
De mens is daar een goed voorbeeld van met zijn
innerlijkeconflicten en een ander voorbeeld isde strijd
tussen liet goede en kwade in het algemeen. Dankzij
deze tegenstelling ontstaat er beweging en is er dus
sprake van een ontwikkeling.

Kunstenaars, dromen ervan een totale vrijheid te be-
reiken. Kunst heeft Vrijheid vaak als thema. Bij voor-
beeld het vrijheidsbeeld in New York, het schilderij
vanDelacroix uit 1830 'lalibertéguidantlepeuple'6,
het vredespaleis in Den Haag of de liedjes 'ma liberté'
(van Moustaki) en 'Freedom' (van Arita Franklin).

Het is dit aspect van kunst waar overheden bang voor
zijn. Ze zijn bang dat kunstenaars ervoor zorgen dat
de bevolking de beperkingen, die haar opgelegd zijn,
niet meer accepteert.

Hetkan van alles zijn, bijvoorbeeld het feit dat in onze
westerse cultuur mannen nog steeds niet in een rok of
jurk mogen lopen. ,

De angst dat kunstenaars, de bewustwording van de
bevolking aanwakkeren, kan zo groot zijn dat de heer-
sende macht tot agressieve daden overkap gaan.

- Censuur (de bedoeling hoeft niet altijd negatief te
zijn b. v. hetverbieden vanneo-nazistischepropaganda-
filmpjes).

- Bespotten (bijvoorbeeld de tentoonstelling van
'entartetekurisf, letterlijk: ontaardekunst, die voorde
tweede wereldoorlog dóór aanhangers van de natio-
naal- socialistische partij georganiseerd werd, om alle
avant-gardistische (expressionistische en dadaïstische)
kunst belachelijk te maken. Dezelaatsten stromingen
werden als onmenselijk gezien en 'onduits' bestem-
peld).

- Verbannen (zoals in Zuid-Afrika: Miriam Makeba
en vele anderen of zoals Victor Hugo die van 1852 tot
1870, tijdens de regering van Napoléon III, Frankrijk
niet meer in kwam).

- Opsluiten /Martelen /Doden (bijvoorbeeld de
Chileense zanger Victor Jara die meteen na de staats-
greep van Pinochet is opgepakt, verder is het maar
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beter, om niet in de details te treden, die tot zijn dood
hebben geleid).

Dit alles is het meest bekende aspect van de relatie
"kunst-overheid". Maar we denken vaak niet aan een
ander aspect van de relatie kunst-overheid, namelijk
dat beiden vaak niet zonder elkaar konden voortleven.

Aangezien kunst meestal ontstaat daar waar sprake is
van een minimum aan welvaart, kunnen we aanne-
men dat kunst grote bloeiperiodes heeft gekend daar
waar geld en dus ook macht aanwezig was. Kunste-
naars kregen opdrachten van keizers, koningen, pau-
sen, presidenten, enz. Deze hoge Pieten konden de
kunst goed gebruiken als prestige-middel. Nadeel
hiervan was natuurlijk wel dat kunstenaars beperkin-
gen opgelegd kregen.

In de Middeleeuwen was het zelfs zo dat kunstenaars
als gewone ambachtslieden werden gezien. Door de
eeuwen heen hebben deze steeds meer aanzien (op-
geëisten) gekregen. MichelAngelo werd bijvoorbeeld
ook door hoge lieden met respect behandelt. De my-
the van de "vrije, autonome en liefst geniale kunste-
naar"7 dateertpasuitde 19deeeuw. Aangezien we ons
tegenwoordig steeds beter tegen de overheid bescher-
men, kunnen we zeggen dat kunstenaars in het westen

over een zekere autonomie beschikken. Terwijl de
kunstenaar vroeger alleen maar in opdracht werkte,
werkt hij nu zelfstandig aan zijn oeuvre en ziet hij
daarna wel of het verkoopt of niet. Dit vrije markt
systeem dateert dus ook pas sinds de 19de eeuw. Sinds
de 20ste eeuw zijn de sociale voorzieningen verbeterd
zodat de kunstenaar die niets verkoopt, niet direkt
genoodzaakt is 's nachts te gaan afwassen. Alhoewel
de meesten dat toch doen, belangrijker voor hen is
dus: herkenning van hun werk, en succes hebben op
de vrije markt is uiteindelijk erg belangrijk voor een
kunstenaar.

Film is een duidelijk voorbeeld van een kunstuiting
die zijn hele ontstaan en ontwikkeling te danken heeft
aan de industrie. De eerste film firma' s van de gebroer
ders Lumière en van Pathé verdiende flink wat geld.
Daarom werkten de pionniefs er zo hard aan: de ca-
mera was wetenschappelijk8 belangrijk en was een
apparaatdie een nieuwe markt zou doen ontstaan. Film
ishetproduktvan een burgermaatschappij, die er wél
in wil investeren als het rendabel is of wordt.

Het is duidelijk dat kunst zich in een libertarisch
maatschappij uitstekend zou kunnen redden. Het zou
het een en ander van kunstenaars vergen maar dat is
in het verleden niet anders geweest!

SEMINAR ON 'CULTURE, ECOLOGY AND FREEDOM'
EEN VERSLAG
Op zaterdag 27 februari jl. werd in Antwerpen een
internationaal seminar gehouden met als thema
'Culture,Ecology and Freedom'. De organisatie was
in handen van Jan Smid en Stefan van Glabbeek na-
mens het Libertarisch Centrum. Het seminar vond
plaats incombinatiemetdejaarlijksebijeenkomst van
de Europese vertegenwoordigers van de International
Society for Individual Liberty (I.S.I.L).

Het seminar begon met een forum onder leiding van
Erika Spil waarbij de deelnemers (Guy de Martelaere,
Karel Beekman en Stefan van Glabbeek) een korte
voordracht hielden waarna discussie onderling en met
publiek mogelijk was.

De spits werd afgebeten door Guy de Martelaere met
een lezing onder de titel 'Man and Culture against

Mike van Roosmalen

Nature'. De Martelaere is mede-oprichter geweest van
het Libertarisch Centrum België doch heeft reeds
enkele jaren geleden publiekelijk afstand gedaan van
hetlibertarische en individualistische gedachtengoed.
Dit laatste bleek eens te meer uit zijn lezing, welis-
waar een goedlopend, interessant en bij vlagen amu-
sant betoog, waarmee hij menig toehoord(st)er prik-
kelde tot nauwelijks te onderdrukken afkeurend com-
mentaar. Het was ook niet niets wat hij zijn publiek
voorschotelde. Vanuit de (vermeende) tegenstellin-
gen tussen Natuur en Cultuur, Gevoel en Rede, ver-
klaarde hij de huidige 'planetaire chaos' en het 'cri-
minele misbruik' van Moeder Aarde met het feit dat
mensen denken. Hij besloot met de speculatie dat er
ooit een moment moet komen waarop de Natuur zal

36



zeggen: En nu is hetafgelopen met deze grap, pok wel
mens genaamd.

Na deze vriendelijk ingekleurde provocatie in de rich-
ting van het publiek dat hierover toch anders dacht,
was het de beurt aan de Rede en de Logica
verpersoonlijkt door Karel Beekman, publicist en
voormalig redacteur van de Vrijbrief. Hij baarde re-
centelijk veel opzien in Opinie- en Medialandmetzijn
boek getiteld 'Het Broeikaseffect bestaat niet' .

In een logisch en degelijk opgebouwd betoog ving
Beekman aan met een neutrale definitie van ecologie
als dat onderdeel van de biologie dat zich bezighoudt
met de relatie tussen organismen en hun omgeving.
Na deze heldere definitie behandelde Beekman de
verwarring die wordt gezaaid door ecologen in hun
uitspraken over de relatie tussen de mensen en hun
omgeving. Beekman stelde dat ecologen feitelijk twee
verschillende dingen zeggen en deze vervolgens door
elkaar halen, nl.: de mensen domineren hun omge-
ving en de mensen vernietigen hun omgeving.
Beekman probeerde zijn gehoor duidelijk te maken
dat een belangrijk deel van de invloedrijke ecologen
in hun spraakgebruik getuigen van eenanti-mensheid
mentaliteit; Ook wordt er (moedwillig?) in 'milieu-
kringen' verwarring gezaaid over de begrippen 'ver-
vuiling' en 'verandering'; vervuiling van de natuur
door de natuur zelf heet verandering, verandering van
de natuur door de mens heet weer vervuiling.

Het slot van zijn lezing ging over de relatie tussen
vrijheid en milieu door zich de volgende vraag te stel-
len: Heeft vrijheid goede of slechte effecten voor het
milieu?. Volgens Beekman zal in een vrijere samen-
leving het particuliere eigendomsrecht een grotere rol
spelen dan nu het geval is en zal hierdoor een beter
natuurbeheer mogelijk en denkbaar zijn.

De derde lezing sloot hier goed bij aan. Stefan van
Glabbeek, organisatie-psycholoog en co-organisator
van het seminar, ging in zijn betoog in op enkele
denkbare marktoplossingen voorde milieu-problema-
tiek. Bij de uitwerking van deze oplossingen werd het
belang van de particuliere eigendomsrechten onder-
streept en werd milieu-verontreiniging beschouwd als
een vorm van agressie waartegen ook in een
'libertarische' samenleving maatregelen zullen wor-
den genomen.

Na de geanimeerde forumdiscussie en de pauze was
het de beurt aan Stefan Blankertz, socioloog en publi-

cist en tevens de Duitse vertgenvoordiger van I.S.I.L..
De titel van zijn lezing 'Why you can't find freedom
in an unfree world' verwees naar het succesvolle en
optimistische boek van Harry Browne; Blankertz
schetste echter een veel somberder beeld. Vanuit de
libertarische theorie probeerde hij allereerst de teloor-
gang te verklaren van een aantal typische 'jaren zes-
tig' bewegingen als de Free School Movement en de
FreeLifeMovement. Inhet tweede deel vanzijn betoog
ging Blankertz uitvoerig in op het libertarische
vrijheidsbegrip.

Als laatste onderdeel van het seminar stond een lezing
van Valentina Buxar op het programma. In een emo-
tioneel geladen lezing wist zij haar gehoor te boeien
piet haar verhalen over de situatie in Roemenie en de
enorme Cultuur-en tijdschok die zij ervoer tijdens haar
verblijf in West-Europa. Zij vertelde hoe moeilijk het
was de strijd voor meer vrijheid gemotiveerd vol te
houden in een land waar nóg steeds de chaos en de
staatsmafia dé straten beheersen, en waarde vrijheid
van meningsuiting op alle mogelijke manieren wordt
gesaboteerd. Toch besloot ze aan het slot van haar lezing
met de woorden dat ze door zou gaan met haar acti-
viteiten - het vertalen van boeken, publikaties, haar
werk voor het Roemeense Liberty Institute en het
adviseren op economisch terrein van de Roemeense
Liberale Partij - hoe nutteloos het haar soms ook toe-
schijnt.

Na afloop van het seminar was er een korte receptie
waarna het diner begon. Het eten werd regelmatig
onderbroken voorkorte speeches van de diverse ver-
tegenwoordigers van I.S.I.L. uit o.a. Noorwegen,
Denemarken en Zwitserland. Tevens werd deze gele-
genheid gebruikt om de Benelux Libertarian Award
1992 uit te reiken aan de heer ton Haggenburg die het
afgelopen jaar met zijn uitgeverij De Roode Toren
flink aan de weg heeft getimmerd. Nederlandse ver-
talingen van Schoolland' s 'The Adven tures of Jonathan
Gullible' en van Frances Kendall's 'Super Parents,
Super Children' werden door hem op de markt ge-
bracht waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de verspreiding van het libertarische
ideeengoed.

Tot slot viel er nog een prijs te winnen : The Don
Quichotte Windmill Award werd verleend aan Hendrik
Bejke, de Zweedse vertegenwoordiger van I.S.I.L, die
in zijn pogingen het leven in de Zweedse Heilstaat
leefbaarder te maken en daarbij ook de
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vrijheidsfilosofie te verspreiden kortstondig gecon-
fronteerd werd met het Zweedse gevangeniswezen.
Hij is weer op vrije voeten gesteld maar of dat het
einde van het verhaal is?

Namens de redactie kan ik melden dat in dit jaar in
ieder geval de lezingen van Beekman en Blankertz als
artikel in de Vrijbrief zullen worden opgenomen.

LUDWIG VON MISES-INSTITUUT

Op 12 mei jl. organiseerde het Ludwig von Mises In-
stituut in Gent een interessante lezing. In zijn
welkomswoprd memoreerde prof.dr.Boudewijn
Bouckaert de doelstelling en werkwijze van het insti-
tuut. Bouckaert streeft ernaar regelmatig interessante
buitenlandse, m.n. Amerikaanse, sprekers tijdens hun
tournee door Europa te strikken voor een
avondvullende lezing voor een Vlaamsen Nederlands
publiek. Ditkeer Viel deze eer tebeurtaanFred Smith
van het Amerikaanse Cómpetitive Enterprise
Institute (CEI)> een instelling die geassocieerd ismet
het Liberty Fund. Het GEI houdt zich bezig met
onderzoek op het gebied van de milieu-problematiek.
Daarnaast richt het GEI zich pok op de praktische
toepassing van haar onderzoeksresultaten en is zij
betrokken bij rechtszaken waarbij milieukwesties een
rol spelen. Smith zelf kan bogen pp een jarenlange
ervaring als ecoloog bij het federale bureau voor
milieuzaken in Washington. '>' Smith
toonde zich een enthousiaste én onderhoudende Spre-
ker die zijn gehoor twee uur lang wist te boeien met

TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Mike van Roosmalen.

tal van anekdotes waarin hij wees op de gevaren van
centrale ecologische planning voor het milieu zelf en
voor de individuele vrijheid van de burgers. Hij ging
in op het onterechte onderscheid tussen economie en
ecologiedatdoorveelmilieu-activistenwordtgemaakt
en waaraan een onduidelijk en gevaarlijk mensbeeld
(de mens als vijand van de natuur) ten grondslag ligt.
Tevens benadrukte hij het belang van goed onderzoek
naar de oorzaken van allerlei milieu-kwesties. Na
de lezing was er de gelegenheid tot vragen stellen en
discussie waarvan ruimschoots gebruik werd gemaakt.
Al met al de verre reis meer dan waard!

Mocht U geïnteresseerd zijn om in de toekomst der-
gelijke lezingen bij te wonen, belt U dan metMike van
Ropsmalen(tel.023-353205).Hetisnamelijknietalüjd
mogelijk ruim vantevoren een dergelijk evenement
aan te kondigen in de Vrijbrief. Hierdoorwordtmeestal
een gerichte bel-acüe gevoerd; als U zich hiervoor
opgeeft Wórdt U in de toekomst ook telefonisch óp de
hoogtegesteld.

Hub Jongen

WERELDCONVENTIE IN ESTLAND 1993

De organisatie ligt "op schema". Het is nu ook zeker
dat direct na de conventie een excursie naar
St-PETERSBURG georganiseerd wordt.

St Petersburg is niet alleen de stad waar Ayn Rand
heeft gev/oond, maar ook de stad waarin een groot
deel van haar roman WE THE LIVING, (vertaald:>DE
VRIJHEID GLOORDE), zich afspeelt. Dit element
zal voor bewonderaars van Ayn Rand een extra aan-
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trekkelijkheid zijn bij het bezoeken van deze interes-
sante stad. De stad van de Tsaar Peter de Grote, die in
Zaandam heeft geleerd hoe je schepen moet bouwen!

PROFESSOR MURRAY ROTHBARD
Rothbard is één van de grote mannen die de Ameri-
kaanse LIBERTARIAN PARTY hebben
gestichtDaarom is het jammer dat er tussen hem en
de partij conflicten zijn ontstaan, die geleidhebben tot
het weggaan van Rothbard;
Rothbard is niet alleen negatief ten opzichte van zijn



vroegere LP geworden, maar hij doet nu ook andere
dingen die niet vallen te rijmen.
Eerst ging hij weer terug naar de Republikeinse Partij
en schreef laaiend enthousiaste stukken over en voor
Pat Buchanan en tegen Bush.
Toen het er naar uitzag dat Buchanan toch de nomi-
natie niet zou krijgen, switchteRothbard over naar het
aanbevelen van Ross Perot. Hij zag daar heel wat
positieve mogelijkheden.
Totdat deze zich terugtrok. Van de artikelen dié
Rothbard toen over Perot schreef, lustten de honden
geen brood. !
Daarna leek het Rothbard maar het beste om Bush te
gaan steunen en beval hij die keus aan.
Wat moeten we nu van dat alles denken? Ik laat dat
aan u over!

PROFESSOR LEONARD PEIKOFF
Peikoff heeft vroeger nooit een "stemadvies" gege-
ven. Toen hij dit voor de Amerikaanse verkiezingen
deze keer wel deed, waren velen verwonderd.
Die verwondering werd nog groter toen bleek dat zijn
advies was om te kiezen voor..... Clinton! :

De reden daarvoor was, dat hij Bush beschouwt als de
persoon die alle slechte dingen van de Republikeinen
én de Democraten in zich verenigt. Hij stelde dat de
beste manier om van zo'n persoon af te komen, was
te stemmen op Clinton.
Wel, hij heeft zijn zin gekregen. Of hij daar gelukkig
mee kan zijn, betwijfel ik.

ANDRE MARROU en NANCY LORD, de
kandidaten van de Amerikaanse Libertarian
Party.
De Libertarian Party is "wel" en "niet" tevreden over
de behaalde resultaten bij de verkiezingen.
Ze zijn niet tevreden over het aantal stemmen dat ze
behaalden voor de "President". Door de
"publiciteitsstilte" van de media, en door het optreden
van de miljardair Perot, kregen ze maar ongeveer
300.000 stemmen. Ron Paul had vier jaar geleden
431.000 stemmen gehaald, en men had op minstens
een miljoen gerekend. Bedenk daarbij dat Perot meer
dan 60 miljoen dollar aan de campagne besteedde en
de LP minder dan $ 600.000.-.
Een andere reden voor dit lage resultaat is dat ze heel
veel tijd en geld hebben moeten besteden om toestem-
ming te krijgen om in alle Staten mee te mogen doen.
Zij zijn echter zeer tevreden over de resultaten die
behaald zijn op de andere niveaus. Zo kregen ze voor

hun kandidaten voorde Senaat bijna 1.100.000 stem-
men. En dan nog te bedenken dat er maar in een derde
deel van de Staten Senaatsverkiezingen waren.
In Georgia haalden ze 3 % van de stemmen, en zijn
daardoor de beslissende groep tussen de Democraten
en de Republikeinen geworden. In New Hampshire
zijn vier libertariërs tot de "State Legislature" geko-
zen. In Las Vegas schijnen er telfouten gemaakt te
zijn, en delibertarische kandidaat Vecht de uitslag daar
nogaan.
De LP kreeg zodoende meer stemmen dan alle andere
kleine partijen bij elkaar. Ook kregen ze zoveel stem-
men dat ze nu in ongeveer twintig Staten permanent
op de lijst staan, Dat zal in 1996 bij de volgende ver-
kiezingen een berg minder werk zijn. Die tijd kan dan
beter aan de echte campagne worden besteed.
Door al deze gunstige factoren bij elkaar, en als er
doof deLPgeen fouten gemaakt worden, en een paar
blunders van Clinton, is de kans reëel dat in 1996 de
Libertarian Party een veel grotere rol gaat spelen dan
bij de net achter ons liggende verkiezingen.

ZWEDEN : , . ; . : . . . . , . . • , , ,

De Zweedse libertariërs hebben meer dan een miljoen
exemplaren van het eerste nummer van het nieuwe
blad "EGO" in de omgeving van Stockholm en Uppsala
huis aan huis verspreid.
De verwezenlijking van ditproject is mogelijk gewor-
den door de strenge drankwetten in Zweden. Omdat
de verkoop van alcohol zo streng aan banden ligt,
hebben enkele libertariërs, onder leiding van Christian
Gergils, een illegale bar geopend. Deze loopt zo goed
dat er bijna elke dag rijen mensen voor de deur staan
te wachten om binnen te komen. Er zijn al 7.500 be-
talende "leden". Daardoor is de financiering van dit
grote project opgebracht.
Omdat ook het reclame maken voor alcoholhoudende
produkten verboden is, staat er niet een "advertentie"
voor whisky in, maar een "foto van een advertentie
voor whisky".

KRING ROOSENDAAL OVER DRUGS
Hoofdinspecteur van politie te Tilburg, Tim Bremmers
hield een inleiding door een aantal interessante delen
uit zijn toespraken in Australië en Noorwegen te be-
lichten.
Destelling datiedereenvrijmoetmogenbepalen welke
drugs hij of zij wil gebruiken, kwam overeen met de
mening diecommissarisReitsma onlangs opde Kring
Rijnmond verdedigde.
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Brommers pleitte voor het bekend maken van de
Nederlandse resultaten in het buitenland. Daardoor
zou misschien voorkomen kunnen worden dat door
buitenlandse druk het Nederlandse drugsbeleid de
verkeerde kant op wordt gedrongen. Dat laatste zou
het drugprobleem alleen maar vergroten.

MILIEU
"Het zijn niet de dieren en de ozon die het meest pro-
fiteren van de hedendaagse "red de wereld" mentali-
teit. Geloof het of niet, dat doet gegarandeerd "Big
Business"."
DitzegtdenieuwsbriefTHEECO-PRpFITEER.Deze
bestudeert speciaal de achtergronden van de

milieumaatregelen, en geef t aan hoe j e daar eventueel
op kunt inspelen. i !
Zij bewijzen die stelling met een aantal voorbeelden.
Zo heeft Du Pont een octrooi op het enige tot nu toe
bekende middel om de CFK's "die de ozon vernieti-
gen", te vervangen. De aandelen Du Pont zijn dan ook
gestegen van $ 33 naar $ 49, en zullen nog meer stij-
gen.
Weyerhaeuser is één van de grootste houtleveranciers
en beschikt over grote bossen. Toevallig komt in hun
bossen de "gevlekte uil" niet voor. In veel andere, die
van hun concurrenten wel. Weyerhaeuser steüntnu de
milieu activisten die een kapverbod willen in de bos-
sen met die uil. Waarom? Omdat zij daardoor straks
een monopolie krijgen om hout te kappen.
Interessant om het milieugedoe ook eens van die kant
te bekijken.

CTHE EGO-PROFITEER, P.Ö.B. 467939, Atlanta, GA
30346-7939, FAX:404-399.0815 per 12 nummers
$96.-)

THE RADICAL CAPITALIST
Deze nieuwsbrief verdedigt zeer duidelijk het prin-
cipe van INDIVIDUELE RECHTEN en de consequen-
tie daarvan: L AISSEZ-FAIRE kapitalisme.
Zij gaan in hun artikelen meestal uit van een "objec-
tieve basis". Vooral ook wijzen ze liberalen en con-
servatieven op de principes die gehanteerd horen te
worden bij de verdediging van het kapitalisme.
Ook hier kan alleen maar een principiële houding op
den duur succes hebben.
Enkele titels van in het verleden gepubliceerde artike-
len zijn: . , !
"The Public Interest Be Damned", "Let Atlas Shrug
Off The Third World" en "Democracy: Principle vs.
Process".

Voor personen die graag meer over de principiële
achtergronden willen weten, is de tweemaandelijkse
nieuwsbrief zijn $ 16.- per jaar zeker waard
Checks naar: PROMETHEAN THEATRE COMP.,
305 Madison Ave., Suite 1146,
NEW YORK, NY 10165. (TEL. 212-749.7271)

S.O.S. (Society for Objective Science)
Deze "society" werd opgericht doorRichard Sanfórd
en is gelieerd met de Objectivistische beweging in
Amerika.
Het doel ervan is om te komen tot, en de aandacht te
vestigen op wetenschap die "objectief' is.
Als eerste uitgave hebben ze een bundel geproduceerd
over MILIEU zaken. Het is een serie van negen bro-
chures diede milieufilosofie en de wetenschappelijke
bewijsvoering achtereen aan tal milieuclaims kritisch
analyseert.
Er zijn plannen om in volgende series concrete onder-
werpen zoals het broeikaseffect, ozon gat, en derge-
lijke uit te geven.
Op deze manier wil men bereiken dat meer mensen
eens nuchter gaan nadenken en zelf oordelen over al
de milieuverhalen die meer op politiek en op angst
gebaseerd zijn dan op wetenschap.
Ook in Europa zou het goed zijn om meer aandacht
aan de feiten te schenken. Veel mensen die het milieu
echt ter harte gaat zouden dan betere gegevens hebben
en ze kunnen zich dan beter te weer stellen tegen al-
lerlei onnodige maatregelen. Daardoor zou dan pok
het milieu beter af zijn.
Vanaf $ 35.- kunt u lid worden en regelmatig hun
publikaties ontvangen.
U kunt contact opnemen met S.O.S., P.O.Box 579,
MOORESTOWN, NJ.08057, USA. Tel: 609-234-
0330.

JONATHAN IN KWASDLAND
Het boek van Ken Schoolland is nu ook verschenen in
hetRussisch. Als eerste druk zijn 10.000 exemplaren
gemaakt. Een top economisch adviseur van Jeltsin is
zo onderde indruk van ditboek, dat erplannen zijn om
er nog eens 200.000 van te verspreiden. Op radio en
TV wordt erreclame voor gemaakt. De Charity Islamic
Foundation wil het boek ook in het Tataars vertalen
om het daardoor voor nog meer mensen beschikbaar
te maken. Het boek is in het Nederlands verkrijgbaar
bij hetDUTCHLIBERTARIANBOOKGENTRE voor
f. 19,50. (abonnees krijgen korting). Het is een uitste-
kend boek om met anderen (kinderen ook) te praten
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over maatschappelijke problemen en de libertarische
oplossingen.

LIBERTY FUND
De prachtig uitgevoerde catalogus 1993, met veel
nieuwebeschikbareboeken.isweerverschenen.KIas-
sieke werken voor redelijke prijzen, dat is het beleid
van Liberty Fund. U kunt hen bereiken: LIBERTY
FUND, Turpin Distribution Services, Blackhorse
Road, LETCHWORTHHERTS, SG61HN, Engeland.
Tel: (0462)-672-555, Fax: 480-947.

NIEUWE WERELD ORDE
Deze uitdrukking horen we met de regelmaat van de
klok. Verschillende mensen bedoelen er wat anders
mee. Maar voor velen is het een nieuwe wereld die
ergens centraal geregeerd wordt; De Verenigde Na-
ties moeten daar een grote rol in spelen.
Als we naar de ontwikkeling van deze VN over de
laatste jaren kijken, zien we inderdaad een steeds
grotere invloed. Vooral de Golf Oorlog heeft haar een
grote stap naar meer macht opgeleverd. Hoe vlug zijn
de acties in Spmalia en in Joegoslavië er niet pp ge-
volgd?
Paul Johnson, de schrijver van het boek "MODERN
TIMES" schreef in hettijdschrift NationalRëview een
artikel ''Wanted: A New Imperialism". Daarin schrijft
hij dat om tot die wereldorde te komen, de VN verder
moeten bouwen op dat wat met de invasie in Koeweit
i s begonnen. We staan dan op de drempel van hét grote
avontuurwaarin voor het eerst een wereldgemeenschap
wordt gesmeed. Tot zover Johnson.
Dit zou mooi kunnen "klinken", maar de
waarschuwingslampen gaan al flikkeren. Wij staan
niet te wachten op een grote machtige centrale rege-
ring en bureaucratie waarin de VN en de VS een hoofd-
rol spelen. Het lijkt volgens Gary North in zijn
nieuwsbrief REMNANT REVIEW op "een nieuw
kolonialisme, een nieuw imperialisme gerechtvaar-
digd door de legitieme internationale soevereiniteit
van de VN".
Overbodig te zeggen dat libertariërs niet staan te po-
pelen van verlangen naar deze ontwikkelingen.

LIBERTARISCHE KRINGEN
In de Kringbijeenkomsten werden de afgelopen maan-

den weer hevige en interessante discussies ge-
voerd. Het boek van Karel Beekman: HET
BROEIKASEFFECT BESTAAT NIET blijkt
voor velen een "eye opener".

Andere onderwerpen waren, om er maar enkele te
noemen:
- LEERPLICHT HOEFT NIET EN IS SCHA

DELIJK, ingeleid door Stefan van Glabbeek.
- LlBERTARISMEISDEENIGEMORELËEN

PRAKTISCHE
MAATSCHAPPIJFILOSOFIE, ingeleid door
Huti Jongen.

- CULTUUR EN VRIJHEID ingeleid door
Magali Veldhuis.

- VERBREIDING VAN HET
LIBËRTARISME, ingeleid door Konrad
Swart.

Demeeste inleiders zijn eventueelbereidhetzelfde
onderwerp toe te lichten op een eventueel door u
te organiseren bijeenkomst.

DE LAATSTE DER MOHICANEN
Deze film loopt op het ogenblik in Nederland en België.
In deze film speelt Russel Means als Chief
Chingachgook een hoofdrol. Russel Means dong in
1987 mee naar de Libertarische Presidentskandidatuur
voorde Amerikaanse verkiezingen in 1988. Hij kreeg
toen de nominatie niet; deze ging met gering
stemmenverschil naar dr.Ron Paul.
Russel Means was ook één van de voorvechters rond
de problemen die Amerikaanse Indianen jaren gele-
den hadden in hun reservaat Wounded Knee.

ROY CHILDS FONDS
Het "Center for IndependentThought" heefteen fonds
ingesteld om onafhankelijke schrijvers te steunen bij
het tot stand komen van een nieuw boek. Er moet een
verband bestaan met libertarische ideeën. Het fonds
wil een "groeifonds" worden. Daarom ishet de bedoe-
ling dat de verstrekte beurzen worden terugbetaald uit
de opbrengsten van deze projecten.
Geïnteresseerden kunnen contactopnemen met Andrea
Rich, Laissez-Faire Books, 942 Howard Street, SAN
FRANCISCO, CA 94103.

NOBELPRIJS voor GARY BECKER
Gary Becker, in 1992 Nobelprijswinnaarvoor Econo-
mie, heeft veel libertarische ideeën. Hij is o.a. voor
deregulatie, privatisering en drugslegalisatie. Hij stelt
dat economie te maken heeft met "menselijke keu-
zen" in de "echte wereld". Hij schreef onder andere de
boeken: "HUMAN CAPITAL"en "ATREATISEON
THE FAMILY". Hij is overigens voorstander van
immigratiebeperkingen "zolang de staat aan immi-
granten voordelen blijft schenken ten koste van de
burgers".
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OPROEP
De International Society for Individual Liberty (
ISIL) heeft haar wereldconventie in 1994 gepland in
Europa en heeft hierbij een sterke voorkeur voor
Nederland (m.n. Amsterdam) uitgesproken.
ISIL is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn de
organisatie van dit evenement in Nederland op zich te
nemen. Ter aanvullende informatie: ISIL streeft naar
een succesvolle conventie die zeer lucratief kan zijn
voor de organisatoren. Hierbij een oproep aan
geinteresseerden contact op te nemen met de Neder-
landse vertegenwoordiger van ISIL, dhr. Hub Jongen
(tel.01654-1695).

ADVERTENTIE
SUPER OUDERS, SUPER KINDEREN
door FRANCES KENDALL
In de Vrijbrief nr. 171 is reeds aangekondigd dat dit
bekende boek in denederlandse vertaling is versche-
nen.
U kunt het snel ontvangen als u belt naar:

DUTCH LffiERTARIAN BOOKCENTER

Tel: (NL) 010-426.27.24

Het boek kost f.39,50 (excl. verzendkosten).
Abonneekorting 10 %.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Wellicht een leukidee vooreen cadeau aan aanstaande
ouders

AGENDA
16 juli Kring Leiden
20 juli Kring Roosendaal
5 aug Kring Rijnmond
25-31 juli European Gonvention of the Interna-

tional Society for Individual Liberty,
Talinn, Estland.

2-5 sep Libertarian Party Gonvention, Salt
Lake City, U.S.A.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie kunt u terecht bij het se-
cretariaat van het Libertarisch Centrum. ;

Zie hiervoor blz.2. ]
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MEDEDELING
LIBERTY FUND, INC.

wishes to inform you that we have moved
Our new adress is: Liberty Fund,Inc.
8335 Allison Pointe Trail, Suite 300
Indianapolis, IN 46250-1687
U.S.A

Telephone number remains the same

(317) 842-0880
Fax number will also remain the same

(317)577-9067
Liberty Fund Publishing is pleased
to announce a customer service number

for ordering books only:

(800) 955-8335

ADVERTENTIE
ROB & RON sparen voor startkapitaal
handelsbedrijfje. Daarom klussen gezochtzoals: schil-
deren, behangen, ümmerwerk, elektra en priveles
Wordperfect. Wij werken bekwaam, zorgvuldig en met
respect voor uw eigendommen. Ook kunnen wij uw
huis (bij voorkeur omgeving Utrecht) bewoond hou-
den gedurende uw verblijf elders. Liefst in combina-
tie met klus die dan klaar is bij uw thuiskomst. Met
vragen en voorstellen kunt u terecht bij RobertRos-
inga (tel: 030-314908).

Referenties op navraag.





Het libertarisme is een politieke filosofie dié geba-
seerd is op individuele vrijheid. Het individu heeft
het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom
te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid
houdt daarom zowel persoonlijke als economische

, vrijheid in . ' , ' ,
Geen enkel individu of collectief mag geweld,

• dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn
eigendom.; Élke samenwerking tussen individuen
is dan gebaseerd'op vrijwilligheid. Geen wet mag
vrijwillige samenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

De Vrijbrief is geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty.


