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REDACTIONEEL
De Opdracht Voor Libertariërs
Jean-Jacques Vrij

Wanneer u dit leest, is al bekend of de gooi naar
een parlementszetel van de Libertarische Partij succes-
vol is geweest of niet. Of het nu wel of niet is gelukt,
is voor mij niet belangrijk. Het libertarisch streven
hoort, zo vind ik, überhaupt van een andere orde te zijn.

Ludwig von Mises schreef eens: He who wants
to reform his countrymen must take recourse to
persuasion. This alone is the democratie way of
bringingabout changes. Ifa manfails in his endeavors
to convince otherpeople of the soundness of his ideas,
hè should blame his own disabilities. He should not
askfor a law, that is, for compulsion and coercion by
thepolice. (Bureaucracy, p.26)

Dit geldt mijns inziens eveneens voor hen die
juist beogen de rol van de staat terug te dringen. Men
dient aan de basis te beginnen. Dat wil zeggen: het is
essentieel om eerst de hearts andminds van de burgers
voor het libertarisch gedachtengoed te winnen.

Het niet onderkennen van weerstanden die bij
mensen van vlees en bloed bestaan, is een typische in-
tellectuele tekortkoming. Evenwel: met onwillige hon-
den is het kwaad hazen vangen. Men dient goed te
beseffen dat in de actuele situatie vrijwel iedereen
vruchten plukt van het systeem van belastingen en
subsidies. Er bestaat ontevredenheid over de uitwas-
sen ervan en over het disfunctioneren op bepaalde
gebieden. Maar het is er verre vandaan dat het principe
van het stelsel door een meerderheid als verkeerd wordt
gezien. Mensen hiervan te doordringen enerzijds, en
hun de ogen te openen voor de zelfredzame vermo-
gens van het individu en voor de potentie van op vrij-
willige basis gestoelde stelsels van wederzijds hulpbe-
toon anderzijds, dat is belangrijk. Zo helpt men voor-
komen dat wanneer de verzorgingsstaat ineenzakt, dan
wel afgebouwd wordt, mensen in de armen van één of
andere rattenvanger van Hamelen vluchten.

Deze methode is arbeidsintensiever, minder
spectaculair en daardoor misschien ook minder aan-
trekkelijk dan politieke actie. Het resultaat dat zij op-
levert is misschien minder tastbaar en laat langer op
zich wachten, maar de degelijkheid ervan is veel min-
der twijfelachtig.



Natuurlijk is het van levensbelang dat wetten
die de wegen voor mensen om zich überhaupt zelf te
redden, afsluiten, geschrapt worden. Maar waarom tot,
het bereiken van dit doel niet getracht invloed uit te
oefenen op politici die reeds in het systeem functione-
ren? Ergens las ik dat Yvonne van Rooy, staatssecre-
taris van economische zaken, aan de muur van haar
werkkamer de spreuk "The government is not the
solution to our problem, it is the problem" heeft han-
gen. Is het niet vee! effectiever wanneer dergelijke
mensen zich verder in libertarische richting ontwikke-
len, dan wanneer een mini-fractie in het parlement af
en toe eens een minuutje meepiept?

Bovendien wordt ons zo ook de onver-
kwikkelijke aanblik bespaart van een "libertariër'? die
om zich te rechtvaardigen, zijn toevlucht moet nemen
tqt politiek gedraai. De parlementariër, immers, die
claimt libertarische principes voor te staan, maar wiens
activiteiten ondertussen rijkelijk gefinancierd worden
uit belastinggelden, die merendeels afkomstig zijn van
mensen die zijn streven niet delen (ergo; onvrijwillige
afdrachten), heeft echt geen verdediging tegen logi-
sche kritiek. Een politieke carrière mag spectaculair
zijn, voorde verbreiding van het libertarisch gedachten-
goed lijkt zij mij contra-productief. ,
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VERDRAAGZAAMHEID:
PUBLIEKE EN PRIVATE ASPECTEN

Frank van Dun

Dr. Frank van Dun is hoofddocent rechtsfilosofie aan
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht (Vakgroep
Metajuridica). Binnen de Nederlandse: en Vlaamse
libertarische beweging is hij een gewaardeerd spreker
en bekend door zijn boek "Het Fundamenteel Rechts-
beginsel". ' ' ' j . :

i ; . . • . , ! • , - • • ' . ; > , ' . '

INLEIDING. . . . ' . . . • . . . . - . i • • ' • . : : • ' :

Wat is verdraagzaamheid? Dat is de vraag die de ethi-
cus Prof. Dr. Paul van Tongeren in zijn tekst "Proble-
matische verdraagzaamheid "l aan ons voorlegt. Zijn
antwoord levert een opmerkelijk en provocerend be-
toog op, dat een fundamentele kritiek bevat van wat
Van Tongeren "de moderne verdraagzaamheid" noemt.
De kern van Van Tongerens kritiek is, dat moderne

verdraagzaamheid nauwelijks nog enige positieve
ethische waarde voorstelt. Zij is, in zijn visie, niet veel
meer dan een uiting van onverschilligheid die alleen
vanuit een uitgesproken cynisme enige intellectuele
samenhang krijgt. Van Tongeren pleit voor een andere,
pre-moderne opvatting van verdraagzaamheid:
verdraagzaamheid als draagkracht, het vermogen een
last te dragen. Ik kan een heel eind meegaan met de
argumentatie van Van Tongeren, maar het lijktmij toch
nuttig te wijzen op haar eenzijdigheid. Wat ik in zijn
betoog het meest mis is de erkenning van wat velen
toch als de kern van het moderne2 politieke denken
zien, het onderscheid tussen politiek en ethiek. Zijn idee
van verdraagzaamheid als draagkracht ligt geheel op
het ethische vlak,,maar biedt geen duidelijke richtlij-



nen voor het politieke handelen. En het lijkt mij onbe-
twistbaar, dat de hedendaagse problematiek rond ver-
draagzaamheid zich vooral in het politieke domein
situeert.

Ik zal mij beperken tot een commentaar op twee aspec-
ten van Van Tongerens tekst. Ten eerste wil ik iets
zeggen over de door hem voorgestelde definitie van
verdraagzaamheid. Ten tweede wil ik ;aandacht vra-
gen voor Van Tongerens kritiek op wat hij de moderne
verdraagzaamheid noemt. Ik wil de verdediging op mij
nemen van een duidelijk moderne en liberale opvat-
ting van verdraagzaamheid. Betekent dit, dat de mo-
derne verdraagzaamheid, het voorwerp van Van
Tongerens kritiek, niets anders is dan de liberale ver-
draagzaamheid die ik geacht word te verdedigen?
Geenszins: wat ik wil verdedigen is de klassiek-libe-
rale opvatting over verdraagzaamheid. Ik wil laten zien
dat deze een andere, maar mijns inziens meer perti-
nente basis voor een kritiek van hedendaagse opvat-
tingen over verdraagzaamheid levert dan Van
Tongerens pre-moderne opvatting van tolerantie als
'draagkracht'.

HEDENDAAGSE VERSUS MODERNE VER-
DRAAGZAAMHEID

Mijn taak wordt bemoeilijkt door het feit dat die zowel
door mij als door Van Tongeren bekritiseerde heden-
daagse opvattingen over verdraagzaamheid, vaak ook
onder de noemer 'liberaal' opgeld maken. Maar het
gaat dan om een aan het Amerikaanse taalgebruik
ontleende betekenis van 'liberaal' die weinig gemeen
heeft met het klassieke liberalisme dat in de zeventiende
en de achttiende eeuw hier in Europa ontstaan is.3 Om
geen onnodige verwarring te scheppen, zal ik in het
vervolg van mijn uiteenzetting het woord 'liberaal'
uitsluitend in de zin van 'klassiek-liberaal' gebruiken.

Verdraagzaamheid is een belangrijk politiek aspect van
het klassieke liberalisme: een liberale constitutie moet
de politieke waarborg geven voor het vreedzaam sa-
menleven en samenwerken van mensen met mogelijk
heel verschillende overtuigingen en levensstijlen. Het
klassieke liberalisme veronderstelt een plurale samen-
leving, waarin met name vele godsdienstige, levens-
beschouwelijke, in de ruime zin van het woord morele
opvattingen voorkomen. Die overtuigingen en levens-
stijlen kunnen zelf min of meer intolerant zijn, maar
dat is geen bezwaar zolang die intolerantie binnen de
constitutionele perken blijft - dat wil zeggen, zolang

zij uiting krijgt binnen de perken van ieders gelijk recht
als lid van dé samenleving. Vandaar de nadruk die het
klassieke liberalisme legt op het onderscheid tussen de
publieke sfeer en de private sfeer, tussen de aan de
constitutie gebonden beoefening van de politiek, en de
aan persoonlijke overtuiging gebonden beleving van
moraal. De kern van het klassieke liberalisme wordt
dan ook soms uitgedrukt als de scheiding van politiek
en moraal. Daarmee wordt dan uitdrukkelijk niet be-
doeld, dat het politieke gedrag amoreel of zelfs immo-
reel kan of móet zijn. Wel wordt bedoeld, dat niemand
het recht heeft noch niet private dwangmiddelen, noch
met de publieke dwangmiddelen van de wet zelf zijn
moraal aan andepn op te dringen.

Voor hetklassieke liberalisme is ieder mens een eindig
of begrensd wezen. Door zijn lichamelijkheid is de ene
mens té onderscheiden van de anderen: mijn lichaam
is het uwe niet, mijn handelingen zijn dé uwe niet. Dit
maakt het mogelijk in concreto na te gaan of iemand in
zijn handelen andermans grenzen respecteert, en of een
'grensoverschrijdende' handeling met of zonder toe-
stemming van de ander geschiedt. De erkenning van
deze 'natuurlijke' grenzen is de essentie van de klas-
siek-liberale opvatting van recht. Zij krijgt concrete
gestalte in de juridische instituten van eigendom, con-
tract en persoonlijke aansprakelijkheid. Wat mensen
met eigen middelen in onderlinge overeenstemming
doen behoort tot de private sfeer. Tot de publieke sfeer
behoort alle grensoverschrijdend handelen dat niet op
onderlinge toestemming berust. Voor het klassieke
liberalisme is rechtmatig handelen in de publieke sfeer
in beginsel (crisis- en noodsituaties terzijde gelaten)
betrokken op de handhaving en bescherming van recht,
d.w.z. van de grenzen die de weerspiegeling zijn van
de fysieke en de morele integriteit van ieder mens. '

Het vermogen om publiek en privaat te scheiden, dat
wil zeggen: het vermogen om de ander als ander te
respecteren, is echter niet zo sterk in het bewustzijn
verankerd als men wel zou wensen. Dat verklaart ook
waarom het klassieke liberalisme zo vaak onbegrepen
blijft. Velen zien het, niet als een politieke theorie, een
doordachte poging om de vrede onder andersdenken-
den en andersgeaarde mensen te institutionaliseren,
maar als een ideologie die haar eigen moraal aan ande-
ren wil opdringen. Wie het liberalisme identificeert met
de houding van de Amerikaanse liberals kan dat zelfs
met goede redenen doen. Dat Amerikaanse libèralism
is inderdaad een heel opdringerige, om niet te zeggen



imperialistische ideologie die de wereld een gedetail-
leerd stelsel voorhoudt van regels met betrekking tot
wat mag en wat niet mag. Het heeft ook in de Europese
samenleving een grote invloed, met zijn doctrines van
politica! correctness, gender-politics, health activism,
environmental ethics, en andere leerstellingen die voor
de klassieke liberaal weliswaar geldige morele opvat-
tingen kunnen zijn met mogelijk waardevolle richtlij-
nen voor het persoonlijke leven, maar die geen reke-
ning houden met de onvermijdelijke pluraliteit en di-
versiteit van de menselijke factoren in de samenleving.
Dit modieuze liberalism vaart graag onder de vlag van
de verdraagzaamheid, maar - en dat is wat ik hier wil
aantonen - het is een gestolen vlag. De lading die zij
dekt is er een van onverdraagzaamheid. In feite ver-
trekt men, niet van een beredeneerd politiek begrip van
verdraagzaamheid, maar van een profiel van ''de ver-
draagzame mens", wiens meningen over alles en nog
wat men dan voorstelt als publiek afdwingbare nor-
men: voor andersdenkende en andersgeaarde mensen
is er in de samenleving geen plaats, aangezien deze per
definitie onverdraagzaam zijn.

VERDRAAGZAAMHEID:'DULDEN'EN
'VERDRAGEN'

Paul van Tongeren definieert verdraagzaamheid als het
uithouden van een probleem, concreter: als het vast-
houden aan de eigen overtuiging of levensstijl en het
tegelijkertijd toelaten van andere overtuigingen of le-
vensstijlen die daarmee in strijd zijn. Ik heb een for-
meel probleem met deze definitie. Als we verdraag-
zaamheid definiëren als A en B, dan is onverdraagzaam-
heid ofniet-A ofniet-B. Onverdraagzaamheid kan dus,
volgens Van Tongeren, twee gedaanten hebben: ie-
mand is onverdraagzaam als hij niet toelaat of duldt
dat er andere overtuigingen of manieren van leven zijn
dan de zijne, maar ook als hij niet vasthoudt aan zijn
eigen overtuiging. Ik zie echter geen enkele reden om
gemakkelijk te beïnvloeden mensen, of mensen die
geen sterke overtuigingen hebben op bepaalde gebie-
den met betrekking tot die kwesties onverdraagzaam
te noemen. Onverdraagzaamheid is voor mij het niet
dulden, en verdraagzaamheid het wel dulden, dat an-
dere mensen andere overtuigingen; inzichten;
preferenties, ambities, andere gewoonten hebben.

Waarom geeft Van Tongeren zijn definitie van ver-
draagzaamheid die complexe structuur: A en B, vast-
houden aan de eigen overtuiging en andere overtuigin-
gen toelaten? Het is waar dat 'tolerantie' en 'tolereren'

meerzinnige woorden zijn. We kunnen 'tolerantie'
uitleggen als 'verdraagzaamheid', in de gebruikelijke
betekenis: dulden dat andere mensen andere overtui-
gingen en levensstijlen hebben. Maar we kunnen, met
Van Tongeren, 'tolerantie' ook Uitleggen als draag-
kracht, als het Vermogen een last te dragen. Van Tong-
eren stelt de twee betekenissen Voor, niet als alterna-
tieve betekenissen, maar als deelbetekenissen die te-
zamen zijn begrip van tolerantie vormen. Volgens zijn
betoog ligt het problematische van wat hij de moderne
tolerantie noemt (d.w.z. verdraagzaamheid) in het feit
dat we het aspect "draagkracht" uit het oog zouden
verloren hebben. Dat aspect van tolerantie stond vol-
gens hem centraal in wat hij dan de pre-moderne tole-
rantie noemt: de tolerantie van een heilige als Sint
Franciscus, die moedig en dapper en met grote betrok-
kenheid het leed en de ellende van de wereld wist te
dragen. Van Tongeren - wie niet? - heeft grote bewon-
dering voor mensen die op een dergelijke manier
"draagkrachtig" zijn, die ondanks tegenkanting, onbe-
grip en moeilijkheden aan hun overtuiging, hun ma-
nier van leven vasthouden. Ik kan begrijpen dat hij
verdraagzaamheid pas echt bewonderenswaardig vindt
bij mensen die niet uit zwakheid, onverschilligheid,
cynisme of huichelachtigheid verdraagzaam zijn, maar
bereid zijn uit liefde en respect de last te dragen van het
omgaan met anderen met andere en strijdige opvattin-
gen en gewoonten. Maar verdraagzaamheid is ver-
draagzaamheid, ook als ze niet bewonderenswaardig
is, ook als ze niet gepaard gaat met een grote draag-
kracht. Voor mij zijn verdraagzaamheid en draagkracht
dan ook twee verschillende dingen. Ik wens iedereen
sterkte (d.w.z. draagkracht) toe, en ik hoop op aller
verdraagzaamheid. Maar ikheb nietde iliusie dat sterke,
draagkrachtige mensen daardoor alleen al ook ver-
draagzame mensen zijn, noch de illusie dat'verdraag-
zamemensen daardoor alleen al ook sterke rhensen zijn.

Het feit daf'draagkracht" en ''verdraagzaamheid'' beide
betekenissen zijn van tolerantia is géén voldoende reden
om té zeggen, dat tolerantie eigenlijk "verdraagzame
draagkracht" of "draagkrachtige verdraagzaamheid"
betekent. Het feit dat "dulden" en "verdragen" beide
betekenissen zijn van tolereren is geen voldoende re-
den om te zeggen dat 'dulden' en 'verdragen' synonie-
men zijn. Geen alcohol verdragen is niet hetzelfde als
geen alcohol dulden; geen tegenspraak verdragen is
niet hetzelfde als geen tegenspraak dulden. 'Dulden'
en 'verdragen' behoren in zekere zin zelfs tot verschil-
lende talen. 'Dulden' behoort tot de taal van de mees-



ter, de superieur, de autoriteit; 'verdragen' tot de taal
van de dienaar, de ondergeschikte, de onderhorige. De
vader vertelt zijn zoon dat hij niet langer zal dulden dat
de jongen zijn ouders zo oneerbiedig behandelt. De
zoon vindt het gezeur van zijn vader onverdraaglijk.
Een vader stelt zich heel zwak op als hij tot zijn zoon
zegt: "Ik kan jouw gedrag niet langer verdragen". Een
kind voelt zich erg sterk als het zijn ouders waarschuwt:
"Ik duld jullie gezeur niet langer".

Niet dulden is gezag laten gelden, de teugels aanhalen,
verbieden, erop toezien dat iets niet gebeurt. Niet veir-
dragen, daarentegen, is bezwijken, kapot gaan, ziek of
radeloos worden. Iemand die veel verdraagt is een sterk
of krachtig iemand, die niet bezwijkt. Iemand die veel
duldt is ook een sterk iemand^ maar dan in een andere
zin: iemand die duldt wat hij of zij bij machte is te
verbieden of uit te roeien. Zo iemand is verdraagzaam.
Verdraagzaamheid verwijst naar een manier van
machts- en gezagsuitoefening,

In de Middeleeuwse opvatting was verdraagzaamheid
een deugd van de meester, de heerser. Van hem werd
verwacht dat hij geduldig zou zijn, dat hij van zijn
ondergeschikten, in alle opzichten zijn minderen, zou
dulden wat hij zichzelf nooit zou [mógen] toestaan. Van
de knechten, de onderdanen, werd verwacht dat zij hun
lot, hun machteloosheid, mét ere zouden dragen.
Daarin, in hun draagkracht, lag hun deugd van toleran-
tie. Lijden - dat wil zeggen: geleid worden - was hun
deel, en hun enige waardigheid lag in de manier waarop
zij leiding aanvaardden. >

De heilige Thomas van Aquino noemde verdraagzaam-
heid een praktische deugd van de menselijke wetge-
ving. Op theoretische gronden, schreef hij in zijn grote
Samenvatting van de theologie, moet men wel toege-
ven dat in beginsel de wetgever bevoegd is om alle
deugden voor te schrijven en dus alle aspecten van het
gedrag te regelen. Maar, zo voegde hij er onmiddellijk
aan toe, de wetgeving dient eeripraktisch doel, en moet
dan ook door praktische overwegingen geleid worden.
Hij onderstreepte in het bijzonder, dat de wetgever
rekening moet houden met de mensen zoals zij zijn,
met hun gewoonten, hun zwakheden, hun onzekerhe-
den, hun twijfels, hun feilbaarheid. De wetgever moet
dusnietproberen alle deugden verplichtte stellen, maar
alleen die "waarvan men in redelijkheid kan verwach-
ten datzij binnen het bereik van de grote meerderheid
liggen". De wetgever moet niet proberen alle ondeug-

den uit te bannen, maar alleen die "welke de samenle-
ving zelf bedreigen: zoals moord en diefstal".

APORIE VAN DE VERDRAAGZAAMHEID?

De binding van het begrip "verdraagzaamheid" met
"dulden", aan de ene kant, en "macht" en "gezag" aan
de andere kant, is de grond waarop Van Tongeren zijn
stelling bouwt, dat liberale verdraagzaamheid goed
beschouwd ondenkbaar is, een aporie. Verdraagzaam-
heid, in de liberale zin van het woord, zou een wankel,
om niette zeggen logisch tegenstrijdig begrip zijn, een
paradox, waarmee we alleen kunnen leven als we haar
bedekken met de mantels van de huichelachtigheid, de
onverschilligheid en het cynisme.

Waarin ligt nu het problematische, de aporie van de
verdraagzaamheid? Zoals hierboven aangegeven is
tolereren, in de pre-modeme zin van "dulden", een
deugd van de meester, de superieur. Maar hoe kan er
dan sprake,zijn van verdraagzaamheid wanneer men
de samenleving niet langer ziet als een samenleving
van meesters en knechten, heersers en onderhorigen,
maar als een samenleving van mensen met rundamen-
teel gelijke rechten? Van Tongeren drukt het als volgt
uit: "Wie gelijke rechten heeft kan ik niet tolereren, en
wie ik tolereer kan daarop geen recht doen gelden." En
inderdaad: als men zegt te tolereren, dan zegt men té
dulden - dan verkondigt men de eigen superioriteit.
Degene die ik tolereer heeft geen recht op mijn tole-
rantie; zij is een gunst die ik hem verleen, maar die ik
ook kan intrekken. Zo gesteld lijkt tolerantie onver-
enigbaar met de idee van gelijke rechten. En daarmee
lijkt ook de liberale opvatting, die zich tegelijkertijd
op gelijke rechten en op tolerantie beroept, een hui-
chelachtige, in wezen tegenstrijdige opvatting te zijn.

De aporie bestaat niet wanneer we terugkeren naar de
pre-moderne opvatting van verdraagzaamheid, zoals
we die bij Thomas van Aquino hebben kunnen zien.
Het pleidooi van Thomas was duidelijk niet liberaal in
demoderne zin. Het veronderstelde de superieur-infe-
rieur verhouding, zoals die bestaat tussen heerser en
onderdaan. De onderdanen hebben uiteraard geen recht
ophun"ondeugden",maardatbetekentnietdatdewijze

heerser of wetgever geen enkele ondeugd zal dulden.
De wijze wetgever zal zich ervoor hoeden in de plaats
van de Kerk, het gezin en andere maatschappelijke
associaties té treden om met de dwangmiddelen van de
wetallèondeugdentebestrijden. Maar er is geen schen-

ding Van recht, wanneer hij dat wel zou doen. In ne



Middeleeuwse wereldbeeld leverde verdraagzaamheid
geen conceptueel probleem op, omdat er daarin geen
sprake was van gelijke rechten.

VERDRAAGZAAMHEID IN HET KLASSIEKE
LIBERALISME

De vaststelling van de aporie lijkt de liberaal dus voor
een onaangename keuze te stellen: als hij enig belang
hecht aan de logische samenhang van zijn ideeën, dan
moet hij ofwel zijn appel tot verdraagzaamheid laten
vallen, ofwel moet hij zijn overtuiging van gelijke
rechten opgeven. In beide gevallen wordt de liberale
opvatting onherkenbaar verminkt. . . . . ' . , . !

Vooraleer we iemand vragen tot intellectuele zelf-
verminking over te gaan, past het na te gaan of de ar-
gumentatie waarop onze vraag steunt wel deugdelijk
is. En dan blijkt snel dat die zogenaamde aporie van de
liberale verdraagzaamheid op een drogreden berust.
Uit de stelling datmensen als dusdanig gelijke rechten
hebben, volgt immers geenszins dat zij overal in' alle
omstandigheden en voor alle zaken gelijke réchten
hebben. Er is geen inbreuk op het gelijke récht van één
ander als de overtuigde katholiek zegt, dat hij in zijn
huis geen misprijzende opmerkingen over de Kerk zal
dulden, of geen rituele slachtingen van schapen. Hij
bevestigt zijn macht en gezag, en in die zin zijn supé-
rieur rechtop die plaats en in die kwesties; maar men
kan niet beweren dat hij daarmee miskent dat ongelo-
vigen; of moslims als mensen gelijke rechten hebben.
Ons oordeel zou anders zijnj als zou blijken dat hij het
recht opeist het gedrag te bepalen van ongelovigen of
moslims ook buiten zijn huis, in het extreme geval bij
hen thuis.

De zogenaamde aporie van de verdraagzaamheid ver-
dwijnt wanneer we rekening houden niet het liberale
rechtsbeginsel van de persoonlijke integriteit en ver-
antwoordelijkheid. Er is geen onverenigbaarheid tus-
sen gelijke rechten en verdraagzaamheid; omdat de
bedoelde gelijke rechten betrekking hebben op de sta-
tus van de persoon als lid van de menselijke samenle-
ving, terwij l verdraagzaamheid betrekking heeft op het
concrete omgaan met mensen in situaties waarin, om
het in sporttermen te zeggen, soms de ene, soms de
andere het thuisvoordeel van het recht heeft. "Gelijk
recht" betekent: bij mij thuis ben ik dé baas, bij u thuis
bent u de baas. Er is geen enkele aporie t»f contradictie
wanneer ik bij mij thuis dingen tolereer van iemand die

als mens mijn gelijke is, maar als gast gehouden is de
regels van het huis te respecteren - in casu: mijn regels.

Vanuit het liberale perspectief dringt zich dus een
onderscheid op dat in het betoog van Van Tongeren
nauwelijks enige aandacht krijgt. Ik bedoel het onder-
scheid tussen rechtmatige en onrechtmatige uitingen
van intolerantie of onverdraagzaamheid. Het lijkt mij,
dat juist dit onderscheid een verhelderend licht werpt
op de verwarring die het denken over verdraagzaam-
heid in deze tijd kenmerkt. Vanuit een liberaal perspec-
tief is intolerantie niet altijd af te keuren, en niet altijd
onrechtmatig. Neem het geval van meneer Preuts:
meneer Preuts is intolerant voor het geweld dat in som-
mige pornografische prenten wordt verheerlijkt, en ver-
biedt daarom het vertonen of be.kijken van dergelijke
prenten in zijn huis> Oordelend vanuit een liberaal stand-
punt kunnen we het erover eens zijn, dat hij op recht-
matige wijze uiting geeft aan zijn intolerantie. En wie
zal zeggeny dat hij dergelijk geweld niet zou mogen
afkeuren? Neem nu meneer Ekolp. Ekolo heeft een
hekel aan moderne wetenschap en technologie. Hij
duldt irj zijn huis niets wat enig positief licht werpt op
wetenschap én technologie. Ook hier zullen we zeg-
gen, dat dat zijn goed recht is. Maar allicht zal niet
iedereen het met hem eens zijn, dat wetenschap en
technologie afkeurenswaardig zijn. In beide gevallen
hebben we te maken met rechtmatige uitingen van
intolerantie, zij het datmen in het ene geval van [ethisch]
gerechtvaardigde en in hetandere geval van ongerecht-
vaardigde intolerantie kan spreken. Maar wat zullen
we zeggen als een van de genoemde heren, Preuts of
Ekblo, zijn intolerantie zou willen uiten buiten zijn huis?
Het liberale standpunt in deze kwestie is, dat zij dat
weliswaar mogen, maar dan alleen op een wijze die de
rechten van anderen respecteert. Zo mag Preuts zijn
intolerantie voor pornografisch geweld uiten in woord
en daad, maar bijvoorbeeld niet door een ander te ver-
bieden pornografische films te bekijken in huizen waar
Preuts geen jurisdictie heeft. Verbieden kan hij immers
slechts door gewelddadig in te grijpen, of door te drei-
gen met een dergelijke gewelddadige ingreep. En an-
deren dwingen zich naar hem te schikken is precies
wat hem onder de liberale idee van gelijke rechten niet
is toegestaan. Hij heeft niet het recht buitenshuis te
verbieden wat hij thuis zonder meer met recht kan
verbieden. Zijn recht in de private sfeer is niet zijn recht
in de publieke sfeer.



In de publieke sfeer geldt de bescherming van ieders
gelijk recht als enige, in elk geval als hoogste norm. In
de publieke sfeer heeft tolerantie geen andere beteke-
nis dan erkenning van de anderen als gelijken. Het is
naast de kwestie te zeggen, met betrekking tot de pu-
blieke sfeer, datmen anderen duldt, alsof menhetrecht
zou hebben hen niet te dulden. In de private sfeer ligt
dat anders, zoals hierboven werd aangetoond. Als men
dan toch met betrekking tot de publieke sfeer van to-
lerantie wil spreken, dan zal men moeten zeggen dat
niemand het recht heeft intolerant te zijn, ook niet ten
overstaan van hen die op rechtmatige wijze intolerant
gedrag vertonen, dat wil zeggen: die zonder andermans
recht te schenden intolerant zijn.

Men zou deze consequentie kort, maar misleidend, zo
kunnen uitdrukken: het liberale standpunt is dat men
tolerant behoort te zijn, ook tegenover hen die zelf
intolerant zijn. Het is eenmisleidende uitdrukking, juist
omdat zij geen gewag maakt van het onderscheid tus-
sen privaat en publiek dat haar voor inconsistentie
behoedt. / •

ONGERIJMDE; VERDRAAGZAAMHEID
Miskenning van het onderscheid tussen privaat en
publiek leidt tot in logisch en politiek opzicht onaan-
vaardbare consequenties, en ihet name tot het institu-
tionaliseren van de onverdraagzaamheid in naam van
de verdraagzaamheid. Onlangs werd op televisie aan-
dacht besteed aan een rechtsgeding dat door de vader
van een jongetje werd aangespannen tegen de Boy
Scouts of America. Deze organisatie eist van kandi-
daat-leden dat ze een eed afleggen waarin ze o.m.
zweren God te dienen. De vader in kwestie stapte naar
de rechter om te bekomen dat zijn zoontje, dat wei-
gerde die eed af te leggen, toch lid van de Boy Scouts
zou kunnen worden. De rechtbank ging niet op zijn
verzoek in. En terecht, want de Boy Scouts zijn een
privaatrechtelijke vereniging. Niemand isVerplicht boy
scout te worden, en het staat iedereen vrij een
atheïstische of neutrale vereniging op te richten die geen
geloofsbelijdenis van haar leden eist, niaar overigens
in niets van de Boy Scouts verschilt. In een commen-
taar op de uitspraak vond de man de stelling van de
rechter verkeerd, omdat zij volgen$hem een uiting van
onverdraagzaamheid en discriminatie op basis van
godsdienst vergoelijkte. (We kunnen ons afvragen wat
de man gaat doen als zijn zoontje ooit graag bis'sch'óp
van een kerk zou worden.)

We kunnen het gerust eens zijn met de man, wanneer
hij zegt dat de Boy Scouts blijk geven van onverdraag-
zaamheid tegenover ongelovigen. Maar wat doet hij
zelf? Hij wil met de middelen van de wet zijn eigen
onverdraagzaamheid, namelijk ten aanzien van vere-
nigingen die een levenswijze aanhangen waarmee hij
het niet eens is, tot afdwingbare norm maken.

We moeten ons geen illusies maken. De miskenning
van het onderscheid tussen publiek en privaat waarvan
de man blijk gaf is helemaal niet uitzonderlijk. Weini-
gen onder ons zullen sympathie opbrengen voor iemand
die gelovigen het recht wil ontzeggen met elkaar en in
de volle belijdenis van hun geloof een vereniging op te
richten en in stand te houden. Maar hoe zit het met de
sympathie voor anderen die in hun leven en werken
een bepaalde identiteit willen handhaven? Denk hier
aan winkeliers, uitbaters van café's, dancings, biosco-
pen, aan werkgevers en huiseigenaars, die in vele lan-
den met het wettelijke verbod geconfronteerd worden
om te discrimineren op basis van godsdienst, huidkleur,
geslacht. Deze verbodsbepalingen zijn evenzeer strij-
dig met een liberale constitutie; ook zij institutionalir
seren in naam van de verdraagzaamheid de onverdraag-
zaamheid door private aangelegenheden aan publieke
normering te onderwerpen - en dit terwijl er geen drin-
gende nood of crisis is die een dergelijke normering,
althans tijdelijk, zou kunnen rechtvaardigen. Er is ook
in deze gevallen geen verplichting om zich in bepaalde
winkels te bevoorraden of om zijn vermaak in bepaalde
ontspanningslokalen te zoeken. Evenmin is er een
verbod om winkels e.d. te openen die uitsluitend of ook
toegankelijk zijn voor mensen die elders niet welkom
zijn.

Gelijkaardige opmerkingen gelden voorde verhuur en
verkoop van huizen, en voor arbeidscontracten. Wat
men zonder meer aanvaardt voor organisaties als de
Boy Scouts of America, namelijk datzij discrimineren
op basis van een criterium als godsdienst, ontzegt men
met evenveel gemak aan andere private personen. Hier
ligt een contradictie die zowel een vertroebeling van
de opvattingen over verdraagzaamheid verraadt als een
onbegrip voorde processen van spontane ordening die
in het dagelijks leven werkzaam zijn. Wat men heel m
het bijzonder uit het oog lijkt te hebben verloren is dat
voor private personen noch discrimineren noch niet-
discrimineren kosteloos zijn. Dat betekent dat wetge-
ving die mensen verplicht pf verbiedt te discrimineren



hen dwingt kosten te maken die zij anders zouden
kunnen ontwijken zonder iemand tekort te doen.

Laten we even twee verschillende voorbeelderj bekij-
ken. Veronderstel - eerste voorbeeld - dat u een zaak
hebt, een winkel of café, die vrijwel uitsluitend door
racisten wordt bezocht. Uiteraard kunt u uw klanten
niet dwingen bij u hun aankopen te doen of hun ver-
maak te zoeken. Zelf bent u géén racist, maar als u geen
rekening houdt met de racistische voorkeuren van de
overgrote meerderheid van uw klanten, dan kunt u uw
zaak wel sluiten. Als u bijvoorbeeld kleurlingen'zou
toelaten, dan riskeertu relletjes, schade aan inboedel,
en eventueel aansprakelijkheid voor verwondingen. Of
u riskeert het overgrote deel van uw klanten te verlie-
zen. Een wet die u verbiedt te discrimineren legt u de
plicht op die risico's te lopen, en dit meestal zonder
enige vergoeding.4

Het tweede voorbeeldis gelijkaardig, met djtverschil,
dat u, uitbater vaneen zaak? zelf racist bent. U weigert,
op grond van uw overtuiging of voorkeur aan
kleurlingen te verkopen - en dit ondanks het feit, dat
yele potentiële klanten kleurlingen zijn. U betaalt een
prijs voor uw racistische voorkeuren in de vorm van
het deryen van inkomsten uit verkoop van uw produk-
ten aan kleurlingen. Lijden de kleurlingen onder uw
racisme? Misschien vinden zij het ergerlijk te horen
dat zij ergens niet welkom zijn. Zo vinden ook anti-
racisten het ergerlijk dat er racisten zijn. Maar niemand
heeft er, onder een liberale constitutie, recht op nooit
geconfronteerd te worden met situaties die zijn of haar
ergernis opwekken. Lijden de kleurlingen onder het
feit dat zij hun spullen niet in bepaalde winkels kunnen
kopen? Niet onder een liberale constitutie! Als discri-
minerende winkelier creëert u immers, zpals men zegt,
een "gat in de markt" dat een ander (kleurling of niet)
gemakkelijk kan opvullen. U betaalt dus mogelijk een
heel zware prijs voor het uiten van uw racistische voor-
keur. Uw niet-racistische concurrent krijgt niet alleen
alle kleurlingen als klanten, maar ook alle niet-
kleurlingen die aanstoot nemen aan uw racisme, of die
om welke reden dan ook zijn zaak boven de uwe ver-
kiezen. Het paradoxale in dit geval is, dat een wet die
discriminatie verbiedt u als racist automatisch vergoedt
voor de aan u opgelegde beperking. U krijgt nu im-
mers ook inkomen uit verkoop aan klanten die u eigen-
lijk liever niet zou zien. De verbetering van uw finan-

ciële positie is een [gedeeltelijke] compensatie voor
het ongenoegen dat u wordt opgelegd.J

Vanuit een ruimer perspectief bekeken zitten er aan
dergelijke zogenaamd anti-discriminatie wetten nog
andere paradoxale kanten. Ten eerste, stel dat
kleurlingen vrij talrijk vertegenwoordigd zijn in de
bevolking. Discriminerende praktijken van blanke
handelaars maken het dan veel gemakkelijker voor
kleurlingen om zelf een bedrijf te beginnen: zij hebben
immers eenbelangrijkdeervaridemarktvoqrzich.5 I's
het dan mogelijk dat een motief achter de anti-
discriminatie wetten de wens of de hoop is, het moei-
lijker te maken voor kleurlingen om een eigen zaak te
beginnen? Ten tweede, aritidiscriminatiè Wetten kun-
nen in een aantal gevallen gemakkelijk omzeild wor-
den door private circuits - bijvoorbeeld privé-clubSj of
cónsumentèh-cóöperatieveri.6 Denk hier aan het éér-
ste voorbeeld: uw zaak Wordt yoöral bezocht doof
racisten. U hebt er dari alle belang bij een anti-
discriminatie wet te i omzeilen door uw zaak om te
vormen tot eeri privé^clüb óf private vereniging; Maar
déze mogelijkheid bestaat niet1 vóór iederéén: vpor
verhuurders van huizen én appartementen en voor
Werkgevers Zou zij heel moeilijk te realiseren zijn. De
wét creëert aldils nieuwe vormen van discriminatie. Ten
derde: in die gevallen - verhuur vanhüizehj aanwerving
Van personeel-is het bijzonder moeilijk aan té tonen
dat er inderdaad sprake is van discriminatie Wanneer
iemand de voorkeur geeft aan een niet-kléufling. Er
zijn dan twee mogelijkheden: dé Wet blijft dode letter,
of hij Wordt uitgebreid met allerlei verdere ingrepen,
maatregelen en voorwaarden die de persponlijke
beslissingsbevoegdheid steeds meer beperken of uit-
schakelen. Aan het einde van dit straatje vindt men het
onding van de positieve discriminatie, het paradepaard
van de hedendaagse verdraagzaamheid. We zitten dan
met een volledig gepolitiseerd systeem van intermen-
selijke verhoudingen, waarin de overtuigingen en
vpqrkeurert van mensen die niet of nauwelijks bij een
bepaalde concrete handeling betrokken zijn zwaarder
doorwegen daii de overtuigingen en voorkeuren van
degenen die er rechtstreeks bij betrokken zijn.

Het zal duidelijk zijn, dat dergelijke wetgeving de
onverdraagzaamheid institutionaliseert. Dat dit in naam
van een abstract begrip van verdraagzaamheid gebeurt
verandert daar niets aan. Dergelijke wetgeving is een
uiting van hét onvermogen of dé onwil té verdragen
dat andere menseh in hun eigen huis óf zaak dingen



niet verdragen die volgens ;de wetgevers (en de pres-
siegroepen achter de wetgevers) iedereen willens
nillens moet verdragen. Maar wat is een duidelijker
bewijs van onVerdraagzaamheiddan de overtuiging dat
watmen zelf goed acht daarom alleen al voor iedereen
moet worden verplicht gesteld, of de overtuiging dat
wat men zelf verkeerd acht daarom alleen al voor ie-
dereen moet worden verboden?'

Bovendien ondermijnt die geïnstitutionaliseerde on-
verdraagzaamheiddeprocessenwaarmeevoortdurend
nieuwe samenlevingsconventies worden uitgewerkt.
Immers, in plaats van de mensen ertoe aan te zetten op
een vreedzame wijze onderling tot een vergelijk te
komen, geeft dergelijke wetgeving het signaal dat ie-
dereen kan en mag proberen zijn voorkeuren en over-
tuigingentotafdwingbarewetvooriedereentemaken.
Het is alsof er een vrijbrief voor fanatisme wordt ge-
geven.Devruchtenvaneendergelijkementaliteitziet
menin'moraliserende'regelgeving,dietotstandkomt
onder druk van allerlei politieke campagnes van
gezondheidslobby's, milieu-groeperingen en andere
zogenaamde 'single issue' bewegingen. Daarmee ver-
dwijnt niet alleen de klassiek-liberale opvatting van
verdraagzaamheid, ook de Middeleeuwse waarschu-
wing voor al te ijverige wetgeving wordt vergeten. Nu
wordenweechtergeconfronteerdmetverenigingendie
met succes de wetgever oproepen ook de "kleine on-
deugden" te bestrijden die geen enkel gevaar inhou-
den voor het bestaan van de samenleving- weg die si-
garet, weg die borrel, weg die Bourgondische eet-
gewoonten, wegdiezondagseautotochtjes enzovoort
wmvnna^™,* ,r ' '
SFEREN RIVATEBLIEKE SFEREN

Wat in al deze gevallen voor problemen zorgt is de
teloorgangvanhetonderscheidtussen
publieke sfeer

lijke rechten); de overheid heeft niet het recht intole-
rantte zijn (want erkenning van recht is eenrechts-
plicht), en dus hebben gewone burgers niet het recht
intolerant te zijn in hun private verhoudingen (alhoe-
wel hun intolerantie aldaar niemands recht schendt).

, . . . . , . . .Door die ^genaamde horizontale werking van de
mensenrechten verliest het private zijn privaat kant
ter. Maar onvermijdelijk verliest daardoor ook het
publieke zijn publiek karakter. Met publieke midde-
len, dus: met dwang, de eigen overtuiging en levens-
stijl opdringen aan anderen is het publieke domein
privatiseren - de pretentie hebben over anderen te re-
geren alsof ze niets anders zijn dan gasten in het eigen
huis.

j i.*ii -n-Men kan uiteraard niet ontkennen, dathetklassiek-li-
berale onderscheid tussen het private en het publieke
domein veel van ziJn descriPtieve relevanüe heett

verloren. In de hedendaagse welvaartsstaatzynzovetó
essentieel Private verhoudingen m de publieke sieer
Setr°kken dat elke bepaling van de grens tussen oe
private en de publieke sfeer onvermijdelijk arbitrair en
Van zeer tijdelyke geldigheid lijkt. Daarmee worden
onoplosbare conflicten geschapen. Met het verawij-
nen van de vriJheid van onderwijs, zowel aan de Kan
van de onderwijsproducenten als aan de kant van
onderwijsconsumenten, krijgt de overheid de taaK
te zien °P wie onderwijs geeft of volgt, °P ̂ at'Joe

wanneer onderwezen wordt, en op dèmiddelen die a
onderwijs besteed worden. De hoe dan ook beperK
middelen maken het onmogelijk dat zij ruimte
scheppen voor alle overtuigingen, alle curricula, au
didacrischeenpedagogischeopvattingen.Deoverh^
moet dug keuzen ̂ ^ partij kieze„; regels le

en daarom voor iedereen gelijke,
versch jnsel wordt tesenwonMm =,,„„ A • j

n e n e e n vehikelovertuigingen aan anderen op te dringen, een vc
VoorpeLonlijkeambitiesenstrategischezetteninh1

L spei z°'n
met d° . Het kan

lt aan de. .staat of de overheid als bewaker

dan schendt zij gelijke rechten), en d u s w k

gewone.burgersinhunpriyateverhoudingenmetdis-
cnmineren (alhoewel er daar geen sprake is van ge-

' Twniet langer
aan het kortste eind trekt stelt vast dat J k ziin
^duld wordt. Dat moet hij maar **
dna*iMdlt niet groot gen°6g 1S
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BESLUIT

In een grote open samenleving zoals de onze onver-
mijdelijk is is de politieke verdraagzaamheid een nood-
zaak. Politieke verdraagzaamheid is het erkennen van
ieders gelijk recht om zijn of haar leven naar eigen
inzicht en overtuiging te leiden. Zij is de enige waar-
borg tegen de toch altijd dreigende tirannie. Wat blijft
van u over als ik u er zonder meer toe dwing u aan mijn
waarden en overtuigingen, aan mijn manier van leven
te onderwerpen? Anderzijds is universele morele ver-
draagzaamheid een onmogelijkheid en daarom ook een
absurde eis. Niemand kan alles verdragen. Mensen
dwingen te tolereren wat zij niet kunhen verdragen is
hen vernietigen. Dat is geen uiting van verdraagzaam-
heid; het is de meest tirannieke vorm van onverdraag-
zaamheid. Maar laat ons niet in de val lopen yan dege-
nen die ons voorhouden dat daarom verdraagzaamheid
een onmogelijkheid is. De sleutel tot een logisch sa-
menhangende conceptie van verdraagzaamheid is ie-
ders gelijk recht. Dat toont ons de plaatsen en omstan-
digheden waarin ieder naar eigen inzicht en overtui-
ging kan tolereren of niet-tolereren. Het toont ons ook
welke middelen we hebben om onze afkeuring en
veroordeling te laten blijken met betrekking tot zaken
die we liever niet zouden zien.

Een Amerikaanse liberal zou men in de hedendaagse
Europese context veeleer een verlichte of progressieve
sociaal-democraat moeten noemen dan een liberaal in
de klassieke zin. Overigens kan men niet ontkennen
dathet Amerikaanse liberalism Europese wortels heeft.

l) De tekst diende als basis voor een discussie-avond
in eenreeks over verdraagzaamheid georganiseerd
door het Studium generale van de Rijksuniversi-

teit Limburg (Maastricht) Op 8 februari 1994. Bij
die gelegenheid was ik uitgenodigd om commen-
taar te geven op Van Tóngerens uiteenzetting. De
voorliggende tekst is een uitwerking van mijn
opmerkingen.

2) 'Modern' betekent hier niet hetzelfde als 'heden-
daags': zie verder in de tekst.

3) Een Amerikaanse liberal zou men in de heden-
daagse Europese context veeleer een verlichte of
progressieve sociaal-democraat moeten noemen
dan een liberaal in de klassieke zin. Overigens kan
men niet ontkennen dathet Amerikaanse liberalism
Europese wortels heeft.

4) Strikt genomen gaat het echter om een onteige-
ning waarvoor u volgens de grondwet een billijke
en voorafgaandelijke onteigening zou moeten ont-
vangen. Anderzijds is er de overigens niet geheel

' zekere, en in de veronderstelde omstandigheden
geringe vergoeding als gevolg van de toevloed van
voordien geweerde klanten.

5) Er zijn genoeg voorbeelden van ethnische minder-
heden die juist vanuit hun marginale sociale posi-
tie één sterke rol in het handelsïeyen hebben kun-
nen uitbouwen: joden, chinezen, Indiërs...

6) De Belgische wet ter bestrijding Van het racisme,
voorziet, na de wijziging die ditvoorjaarwerd aan-
genomen, ooksancties voor discrimineréndeprivé-
clubs. Mogen we nu verwachten dat binnenkort
atheïsten of moslims of protestanten toegang krij-
gen tot ambten in de katholieke kerk? Niet nood-
zakelijk: eens een wetgever het zicht op recht
verloren heeft, ligt de weg van de politieke wille-
keur wijd open. En onder een regime van wille-
keur kan de wetgever naar willekeur discrimine-
ren.

WAT NA DE URUGUAY-RONDE?
Frank Naert

Dr. Frank Naert is verbonden als hoogleraar aan
de Erasmushogeschool te Brussel Voor de vakken
'Internationale Economie', 'Economie van de Eul
ropese Intergratie' en 'Financiële Economie'. Hij is
co-auteur van de 'Politieke Markt' (Kluwer, 1986)
en schrijver van 'De uitgeperste democratie; Lob-
by's in actie' (Davidsfonds, 199:2). Eerder Verscheen

in de Vrijbrief (nr.172, jan/feb 1993) van zijn hand
het aritkel 'De EG-Handelspolitiek: vesting of open
deur?':

1. Inleiding

Na een lijdensweg van zeven jaar is er op de
valreep (.15 december 1993) toch overeenstemming
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bereikt in de Uruguay-ronde over de liberalisering van
de wereldhandel. Meer dan 100 landen kwamen er
overeen hun beperkingen pp uit^ en invoer verder af te
bouwen.

Onderzoeksinstituten verwachten dat deze po-
sitieve uitkomst een enorme opsteker zal betekenen
voor de wereldeconomie. Deze vertoont momenteel
alle kenmerken van een sputterende motor. Op domei-
nen die traditioneel sterk beschermd zijn, zoals land-
bouw, textiel en diensten, wordt voor het eerst een begin
gemaakt met een significante afbraak van han-
delsbelemmeringen.

Hoewel de contracterende partijen de overeen-
komst nog officieel moeten ondertekenen (voorzien
voor april 1994) en hun parlementen daarna de over-
eenkomstnogmoeten ratificeren, wordtreeds opnieuw
in de toekomst gekeken en wordt gezocht naar de hete
hangijzers die dan zullen moeten worden aangepakt.

( |:

In deze bijdrage behandelen wij een tweetal van
de onderwerpen die in een volgende onderhandelings-
ronde zeker aan bod zullen komen, en misschien zelfs
een hoofdrol zullen spelen. Het betreft de relaties tus-
sen internationale handel en het milieu, resp. de natio-
nale concurrentieregels. Kenmerkend voor deze on-
derwerpen is dat het niet langer gaat om de internati-
onale handel op zich, maar om aanvaringen met sets
van regels die op andere domeinen slaan. Men kan
daarin een aspect zien van de globalisering van de
economie : alles heeft met alles te maken. Voortdu-
rend blijkt daarbij de onaangepastheid van nationale
regelgevingen. Deze topics bieden bovendien een in-
teressant beeld van het gegeven dat betere regelgeving
niet noodzakelijk meer regelgeving betekent, terwijl
tevens het conflict tussen de vermeende noodzaak aan
supranationalisering van de regelgeving en het prin-
cipe van de subsidiariteit aan het licht komt.

2 . Handel e n milieu - i

Het lijstje van milieuproblemen waarmee onze
maatschappij zich geconfronteerd ziet is lang : het
broeikaseffect, het gat in de ozonlaag, dierenrechten^
de 'bio-diversiteit', de uitputting van natuurlijke rijk-
dommen (regenwouden, grondstoffen,...), zure regen,
het afvalprobleem, de vervuiling van bodem, wateren
lucht. '.,"•' •

Steeds meer groeit de overtuiging dat er belang-
rijke interferenties zijn tussen deze problemen en hun

aanpak enerzijds en de internationale handelspolitiek
anderzijds.

Volgens Anderson & Blackhurst zijn er drie
soorten raakpunten tussen internationale handel en
milieuproblemen.

In de eerste plaats heeft de internationale han-
del een invloed op hetmilieu, in die zin dat zij het volume
en de lokalisatie van produktie en consumptie verandert.
Terwijl de enen vooral negatieve gevolgen zien (ver-
plaatsing van vervuilende activiteiten naar minder
ontwikkelde landen, verder te noemen m.o.l., over-
dreven produktie en consumptie met de navenante
gevolgen voor het milieu), leggen anderen de nadruk
op de positieve effecten van vrijhandel op de economi-
sche groei (hogere inkomens zouden tot meer milieu-
uitgaven leiden).

Indetweedeplaatsisereenrelatieophetbeleids-
vlak. Er is de invloed die milieureglementeringen
kunnen uitoefenen op de concurrentie-omstandighe-
deri: Verschillen in milieuheffingen, -subsidies, -nor-
men leiden tot verschillen in competitieve voordelen
en veranderen op die wijze de handelsstromen. In de
andere richtingkrijg je dan weer het gevaar dathandels-
regels de autonomie van nationale overheden om eigen-
handig een milieubeleid te voeren gaan beknotten.

In de derde plaats zien sommigen in de handels-
politiek een belangrijk instrument om het probleem van
de grensoverschrijdende milieuproblemen aan te pak-
ken. Dergelijke problemen vereisen immers een niet
altijd evidente multilaterale samenwerking. Om lan-
den te dwingen mee te spelen kunnen handelspolitieke
maatregelen overwogen worden.

De visies ten aanzien van deze problematiek
kunnen, simplifiërend, in twee categorieën worden
ondergebracht. Enerzijds zijn er de 'ecologisten', an-
derzijds de 'economisten'. De ecologisten stellen het
belang van het milieu voorop. Zij zien in vrijhande
een bedreiging voor ditmilieu. Zij combineren meestal
een zeker wantrouwen tegenover regeringen met een
afkeer voor het kwantificeren van problemen. Hun
stellingen zijn niet altijd helemaal uitgekristalliseerd,
De 'economisten' daarentegen stellen vrijhandel cen-
traal ,en wijzen de handelsbelemmerende ideeën van
deieerste school af, Zij voelen zich goed ui gesloten
diplomatiekeonderhandelingen enbij kwantificeerbare
problemen. Hun ideeën zijnklaar en duidelijk omlijnd-
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2.1. De invloed van vrijhandel op het milieu

Op dit vlak woedt de strijd tussen economisten
en ecologisten het felst.

De kern van het betoog van de ecologisten klinkt
ongeveer als volgt. De kosmos is een ruimtelijk eindig
gegeven. De welvaart van de geïndustrialiseerde lan-
den ging ten koste van hejt ecosysteem, getuige daar-
van de massale milieuproblemen van vandaag. Mi-
lieumatig bekeken is het dus onmogelijk het arme ge-
deelte van de wereldbevolking een levensstandaard te
bezorgen die van het westen ook maar benadert. Der-
gelijke evolutie zou immers de druk op het ecosysteem
tot ongekende hoogten opdrijven, met alle fatale ge-
volgen vandien. Er moet derhalve een keuze worden
gemaakt voor het stopzetten van een ongebreidelde
economische groei. Dit betekent automatisch een keuze
voor een herverdeling van de bestaande welvaart van
noord naar zuid, met daarmee samengaande een poli-
tiek ter beperking van de wereldbevolking.

Dezestellingnameheeftbelangrijkeconsequen-
ties naar de internationale handel toe. In deze visie leidt
vrijhandel er alleen maar toe dat de meest vervuilende
delen van het produktieproces naar ontwikkelingslan-
den, in casu lageïoonlanden, worden getransporteerd
(van Bennekom, p. 447). Daardoor kan de vervuiling
in het westen wel worden verkleind, maar op mon-
diaal vlak is er geen milieuwinst vast te stellen. De rol
van de Gattdaarbij isnefast. Deze overeenkofnsthoudt
geen rekening met de al dan niet milieuvriendelijke
produktiewijze van goederen en diensten, waardoor
elke poging om via unilaterale of multilaterale weg de
milieuvriendelijke produktie van goederen en diensten
te stimuleren wordt gefnuikt. De Gatt is dus een be-
langrijk obstakel in de strijd voor een duurzame ontwik-
keling.

De economisten hebben uiteraard een gans
andere invalshoektenaanzien van de relatietussen groei
en milieu. Volgens hen is het beste wat hét milieu kan
overkomen een zo ruim mogelijke economische libera-
lisering, wat impliciet ook betekent het streven naar
een zo vrij mogelijke wereldhandel.

Zowel theoretische^ als empirische grondslagen
kunnen hiervoor worden aangehaald. Op theoretisch
vlak kan dan nog het onderscheid gemaakt worden
tussen een statische en een dynamische benadering.

Statisch bekeken is ernatuurlijkdeeconomische
'oerwet'i dat een vrije markt tot een optimale allocatie
leidtvan de beschikbare middelen. Dit betekent dat een
bepaalde welvaart langs hetmarktsysteem, dus inclu-
sief vrijhandel, om met een minimum aan mput kan
worden bereikt. Een minimale input betekent ook een
minimale belasting van het milieu.

Deze stelling vindt b.v. empirische ondersteu-
ning in de ecologische toestand van het voormalige
Oostblok. 'Uiteen globale Vergelijking voor 1980 blijkt
bijvoorbeeld dat in Oost-Ëuropa, in vergelijking met
Wést-Eüropa, per hoofd van de bevolking een kwart
meer zwaveldioxide werd uitgestoten, hoewel handel
én produktie per hoofd in deze regio slechts op een kwart
van het niveau Van West-Europa lagen' (van Bergeyk,
p, 80). Verder constateert nien in de landbouwsector
een verband tussen de,hoogte van protectie en de
bodemvervuiling. i ;

In een dynamische visie wordt de relatie tussen
groei èri milieu bekeken. Dan blijkt dat de beste manier
om dé milieukwaliteit te verbeteren gelegen is in het
stimuleren van de economische groei. Die economi-
sche groei wordt dan weer best gediend door een libe-
raaleconomisch beleid. De Wereldbank heeft nog niet
zolang geleden een omvangrijke studie aan de proble-
matiek gewijd, meer bepaald toegespitst op de minder
ontwikkelde landen. Ze stelt in de eerste plaats vast dat
de milieuproblemen die de m.o.l. bezig houden niet
dezelfde zijn als ds bekommernissen van het westen.
Voor de m.p.l. vormen vuil water, vuile lucht, bodem-
erosie grotere problemen dan het gat in de ozonlaag en
bedreigde diersoorten. Juist door een 'sustainable
development' kar» daaraan iets worden gedaan. De
milieukwaliteit maakt immers deel uit van de yerbete-,
ring van de levensomstandigheden waarmee ontwik-
keling gepaard moet gaan. De voor de m.o.l. belang-
rijke soorten milieuvervuiling blijken af te nemen met
de graad van ontwikkeling. Het is dus zaak de ontwik-
keling te stimuleren én de soorten vervuiling te ontwij-
ken die de rijkere landen treft. Dit kan volgens de
Wereldbank best nagestreefd worden door een amal-
gaam van maatregelen gaande van eliminatie van
energiesubsidies, subsidies voor pesticiden, kunstma-
tige meststoffen en irrigatiewater, over belastingen op
verkeerscongestie, ecotaksen, emissienormen, naar
investeringen in watervoorziening, riolering en bpdem-
bestendiging. Veel van deze maatregelen hebben te
maken met een verbetering van de prijszetting. Ook
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vrijhandel kan daarin een plaats vinden, in die zin dat
een open handelsklimaat op een aantal terreinen ver-
band kan houden met een betere toestand van het mi-
lieu (van Bergeyk, p. 80).

2.2. De wederzijdse invloed van milieu-en
handelspolitiek

In 1991 kwam een Gatt-panel met een uitspraak
over de VS-blokkering van Mexicaanse tonijnimport.
Het panel keurde het Amerikaanse argument hiervoor,
nl. dat bij het vangen van de tonijn pok dolfijnen wer-
den gedood, af als zijnde in strijd met de Gatt-regels.
The Economist noemde dit de katalysator voor de
'environmentalist onslaught' op de vrijhandej ('The
greening of protectionism', p. 19).

Waarover ging het. Startpunt is de Marine
Mammal Protectión Act (MMPA). Deze VS-wet be-
paalt dat er geen tonijn mag worden ingevoerd uit lan-
den die dolfijnen niet even goed beschermen als de VS
of uit landen waarvan vissers jaarlijks meer dan 1,25
keer het aantal dolfijnen doden dat de Amerikaanse vis-
serijyloot in hetzelfde jaar gedood h^eft. Polfïj-
nenscholen zwemmen immers dikwijls gezamenlijk op
met de tonijn. Een aantal milieugroeperingen dwon-
gen via het gerecht de Amerikaanse regering deze wet
toe te passen, hoewel deze besefte dat de wet in strijd
wasmetdeGatt;regeis('GATTeryyGreenery',p. 10)

Eerste slachtoffers waren Mexico, Venezuela
en Vanuatu. Mexico maakte de zaak'aanhangig bij de
Gatt. Het Gatt-panel gaf Mexico gelijk en steunde
daarbij op een aantal principes. Zomoeten ingevoerde
produkten op dezelfde manier worden behandeld als
binnenlandse goederen. De manier waarop een pro-
dukt is geproduceerd, is geen goede basis om het te
discrimineren. Verder kan een Tand de handel beper-
ken om op zijn eigen grondgebied dieren of natuur-
lijke rijkdommen te beschermen, maar dit kan niet
buiten zijn grondgebied. Ook was niet bewezen dat het
tonijnembargo hoofdzakelijkdemilieubeschermingtot
doel had, eerder dan protectie, noch dat dit de enig mo-
gelijke toevlucht was. De Mexicaanse vissers kunnen
immers onmogelijk weten wat 125 % van de Ameri-
kaanse vangst in hetzelfde jaar betekent, terwijl de VS
er niet in geslaagd waren een verdrag over de dolfijnen-
bescherming t e hegotiëren. . ! • . • •

14

Ondertussen gaan de Amerikaanse milieu-
bewegingen evenwel op hun elan verder. Tonijninvoer
uit Thailand, Japan en de EG, garnaleninvoer uit Frans
Guyana, parel- en visin voer uit Japan liggen onder vuur.

Het probleem is nochtans gesteld : wat met
produktnormen die, omwille van milieuredenen, ver-
schillend zijn van land tot land? Milieugerelateerde
produktnormen zullen immers dikwijls in de praktijk
discriminerend werken ten nadele van buitenlandse
ondernemingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het
Duitse voornemen autoproducenten ertoe te Verplich-
ten oude wagens terug te nemen en te recycleren. De
Duitse producenten hebben een voorsprong in de pro-
duktie van recycleerbare auto's.

Het Gatt-secretariaat heeft gedurende de Uru-
guay-ronde een aantal ideeën hieromtrent gelanceerd
die de discussie hebben doen oplaaien. Een ervan is dat
milieunormen gecontesteerd zouden kunnen worden
als ze niet de muist handelsverstorende methode zou-
den zijn om een bepaalde doelstelling te bereiken. Het
gegevendatergeendiscrimmatieislussen binnenlandse
produktie en import zou daarbij geen rol spelen. Voot
nieuwe regels wil het Gatt-secretariaat dat landen ze
baseren op bestaande internationale normen of dat ze,
als deze ontbreken, normen zetten die niet nodeloos
discrimineren tegen landen waar een gelijkaardige
toestand ('similar conditions') heerst.

Veel draaitrond de empirische kwestie of stren-
gere milieunormen inderdaad de handelspositie van een
land negatief beïnvloeden. Studies wijzen uit dat dit
nogalmeevalt, ditzowel wat de uitvoer betreft als voor
de relocatie van bedrijven. Daarbovenop komtnog dat
op langere termijn de strengere milieunormen het land
in kwestie een technologische voorsprong geven (cf.
Californië).

Een ander aspect in de discussie is het gegeven
dat verschillen in milieunormen gerechtvaardigd kun-
nen zijn, omdat de capaciteit van de natuur om vervul-
ling te absorberen ook niet overal dezelfde is. Zo is het
zelfreinigend vermogen van een stroom met hoog
debiet groter dan dat van een traag stromende rivier,
De eerste kan dus meer vervuiling verdragen dan de
tweede, wat betekent dat de emissienormen daar in
principe hoger zouden kunnen liggen, met dezelfde
milieukwaliteit als! resultaat.

Gegeven deze overwegingen lijkt de beste
handelswijze te zijn de bewegingsvrijheid van overhe-



den op het vlak van milieunormen zo min mogelijk te
beknotten. De concurrentie tussen overheden en hun
reglementeringen zorgt er dan vanzelf voor dat onge-
oorloofde verschillen worden vermeden, zonder dat
moet worden gevreesd dat het 'gemiddelde' van deze
normen te slap zou zijn voor het milieu.

2.3. Multilaterale aspecten

Deze multilaterale aspecten komen vooral in
beeld als het gaat om grensoverschrijdende vervuiling
en om de zgn. 'global commons'. De mogelijkheid van
het optreden van vrijbuitersgedrag is hier aan de orde.
Dergelijk gedrag kan meestal maar worden beteugeld
door internationale samenwerking, waarbij tevens
voorzien is in sanctiemogelijkheden bij niet-naleving.

Er bestaan reeds tientallen van dergelijke
overeenkomsten. Naar de internationale handel toe
ontstaan er problemen als deze overeenkomsten clau-
sules over handel bevatten. Van de 127 door Gatt on-
derzochte gevallen bleken in 17 overeenkomsten der-
gelijkeclausulesvoorte komen (Thé Economist,p. 11).
Slechts in twee overeenkomsten staan controle-
maatregelen op de handel centraal, nj. de Conventie
van Basel over de handel in gevaarlijke afvalstoffen en
de Conventie van Washington pver de handel in be-
dreigde soorten. Ook de Overeenkomst van Montreal
inzake stoffen die de ozonlaag aantasten bevat sanctie-
mogelijkheden op het gebied van handel.

Telkens rijzen er problemen met de Gatt-provi-
sies, meer bepaald met het non-discriminatie-principe.
In het geval van de Conventie van Basel is handel in
gevaarlijk afval enkel toegestaan indien er tussen de
partners een bilaterale overeenkomst bestaat die vol-
doet aan de Basel-voorwaarden. Handel niet een
'contracting party' waarmee geen dergelijke overeen-
komst bestaat, mag dus niet. Dit betekent evenwel
discriminatie t.a.v. deze contracting party. Het Proto-
col van Montreal verbiedt invoer uit niet aan de over-
eenkomst deelnemende landen van CFK's, produkten
met CFK' s erin en produkten waarbij in het produktie-
proces CFK's werden gebruikt.

De vraag die zich dan opdringt is welke over-
eenkomst er primeert, de milieu-overeenkomst of de
Gatt? In een volgende multilaterale onderhandelings-
ronde zal dit probleem aan de orde komen. Momenteel
heerst er nog de grootste onduidelijkheid over. Bij

milieu-activisten heerst de vrees dathet Gatt-standpunt
aangaande próduktieprocës-gerelateerde discrimina-
tie (cf. supra) de milieuzaak weinig góéd zal doen. Ook
de diverse mogelijkheden die er zijn om milieu-over-
eenkomsten en de Gatt compatibel te maken zorgt voor
discussie. De economisten willen de Gatt minimaal
aanpassen. Zij vinden dat in de bestaande regels reeds
de mogelijkheid vervat zit om iets aan de toestand te
doen. Artikel XXV laat immers toe dat, mits een twee
derde meerderheid, van de regels afgeweken wordt (de
zgn. 'waiver') (Van Bergeijk, p. 84). De ecologisten
stellen daar tegenover dat een waiver slechts voor tij-
delijke en uitzonderlijke omstandigheden geldt, pre-
dikaat dat moeilijk op de milieuproblematiek kan
worden geplakt (Van Bennekom, p. 448).

3. Handelsbeleid versus concurrentiebeleid

3.1. Inleiding ;

Dezetweetypesbeleidliggendichtbijeen. Waar
het concurrentiebeleid de regels vastlegt voor de bin-
nenlandse concurrentie, doethethahdélsbeleidditvoor
de grensoverschrijdende concurrentie. Voor zover ze
geen verkapte vormen van protectie zijn, pogen ze
allebei de concurrentie te bevorderen en bieden ze
allebei remedies tegen niet-competitief gedrag.

Meer en meer evenwel ontstaan er situaties
waarbij de i prescripties van het handelsbeleid interf-
ereren met die van het concurrentiebeleid. Een emi-
nent voorbeeld hiervan is de wijze waarop de Ameri-
kanen door dreiging met handelssancties proberen de
Japanse markt open te wrikken.

De internationalisering van de economie staat
niet los van deze problematiek. Naarmate de
liberalisering van goederen- en kapitaalmarkten
vordert, neemt de wereldwijde concurrentie toe en
kunnen buitenlandse handel en buitenlandse directe
investeringen steeds meer als alternatieven worden be-
schouwd.

Overheden voeren een mededingingsbeleid om
binnenlandse markten zo efficiënt mogelijk te laten
functiqneren. Goedwerkende markten zouden de beste
garantie moeten bieden voor de welvaart van de con-
sumenten.

Tot de bekommernissen van het mededingings-
beleid behoort het toezien op overeenkomsten tussen
ondernemers. Dergelijke overeenkomsten, die verschil-
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lende vormen kunnen aannemen (prijsafspraken,
kartelvorming, fusies en overnames,...), kunnen immers
de concurrentie beperken. Ook machtsposities worden
meestal in de gaten gehouden.

Het handelsbeleid probeert de concurrentie te
regelen tussen ondernemingen over de grenzen heen.
Dit beleid behelst unilaterale maatregelen en bilaterale
en multilaterale overeenkomsten.

3.2. Conflicten tussen concurrentie- en handels-
beleid

3.2.1. Maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken

De drie voornaamste conflictdomeinen zijn:
* dumping en anti-dumpingmaatregeleri,
* subsidies en compenserende heffingen,
* intellectuele eigendomsrechten.
Dumping en antidumpingrechten ;

Men stelt vast dat er een toenemend beroep
wordt gedaan op anti-dumpingmaatregelen. Hetis één
van de meest gebruikte instrumenten van het handels-
beleid geworden. Vaak gaat het om bescherming van
binnenlandse bedrijven, behorend tot oude of nieuwe
('strategische') sectoren.

Een anti-dumpingmaatregel betekent dat (bui-
tenlandse) aanbieders bestraft worden voor het mis-
bruik van marktmacht, in dit geval voor prijs-
discriminatie tussen binnen- en buitenlandse consu-
menten

De facto gaat het wel om de bestraffing van een
prijszetting die lager is in het binnenland dan in het
land van oorsprong van de produkten. Een lagere prijs
kan normaliter moeilijk worden uitgelegd als zijnde in
het nadeel van de consument, de consument die de grote
bekommernis is van het concurrentiebeleid. Een po-
tentieel conflict ontstaat derhalve doordat de maatsta-
ven voor het vaststellen van prijsdiscriminatie in het
handelsbeleid niet noodzakelijk dezelfde zijn als in het
concurrentiebeleid.

Terwijl het handelsbeleid de binnenlandse pro-
ducenten probeert te beschermen, zorgt het
concurrentiebeleid voor de binnenlandse consumen-
ten. De neuzen van concurrentiebeleid en handelsbeleid
wijzen slechts dan in dezelfde richting in het geval dat
de dumping op langere termijn binnenlandse producen-
ten uit de markt duwt en het dumpende bedrijf (land)

een monopoliepositie gaat verwerven. Als het, m.a.w.,
om 'predatory' dumping gaat.

De vraag kan worden gesteld of uiteindelijkhiet
het concurrentiebeleid het probleem van prijs-
discriminatie moet oplossen, zolang er tenminste geen
sprake is van 'predatory' dumping. Slechts in het laat-
ste geval is er een behoefte aan een anti-
dumpingreglementering. Het binnenlandse concurren-
tiebeleid kan immers meestal moeilijk beletten dat
buitenlandse bedrijven monopolies worden. De taak
die is weggelegd voor een volgende multilaterale
onderhandelingsronde zal er dus moeten in bestaan in
de Gatt Anti-dumpingcode een onderscheid aan te
brengen tussen diverse types dumping. Verder zal men
ernaar moeten streven dat anti-dumpingmaatregelen
niet langer worden gebruikt om binnenlandse produ-
centen te beschermen, zeker als deze zelf in een niet-
competitieve markt zitten.

Subsidies en compenserende heffingen

De huidige Gatt-regels terzake kunnen tot in-
consequenties leiden. Aan de ene kant zijn er b.v.
mogelijkheden tot subsidiëring. Volgens de Gatt-re-
gels zijn exportsubsidies toegestaan voor landboüw-
produkten ('primary products'), op voorwaarde dat zé
niet resulteren in een meer dan rechtmatig aandeel in
de wereldhandel. Binnenlandse subsidiëring mag als
ze de handel niet scheeftrekt.

Aan de andere kant mogen landen onder be-
paalde omstandigheden compenserende heffingen leg-
gen op de invoer van landen die hun bedrijven subsi-
diëren.

Er is nu een dermate groot gebrek aan symme-
trie op dit vlak dat een bepaald land volstrekt legitiem
een subsidie kan verstrekken, terwijl een ander land
even legitiem een heffing kan leggen om deze subsidie
te neutraliseren. Het gevolg is vooral een reductie in
concurrentie, zowel binnenlands als internationaal.

Deze discussie bezit een sterke actualiteits-
waarde door de veelvuldige toepassing van een 'stra-
tegisch' handelsbeleid. Dergelijk beleid houdt in dat
overheden sectoren, waarvan ze denken dat het toe-
komstige 'winnaars' zijn, in de watten leggen, vnl. door
middel van subsidiëring. Het gaat meestal om sectoren
met hoogtechnologische produkten of
produktieprpcessen.: Er bestaat geen eensgezindheid
over hoe zo'n beleid er best uitziet.
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Intellectuele eigendomsrechten

Een betere internationale bescherming van in-
tellectuele eigendomsrechten is één van de streefdoelen
van de Uruguay-ronde (met name binnen de werkgroep
TRIP of' Trade-relatedaspectsofintellectualpropérty
rights'). Er zijn daarbij ook uitlopers naar hét
concurrentiebeleid toe, waardoor dit onderwerp in
toekomstige onderhandelingsrondes waarschijnlijk
nog aan bod zal moeten komen.

De mogelijke conflictstof op dit domein ligt in
het gegeven dat eigendomsrechten hun eigenaar een
monopolie verschaffen terwijl hetmededingingsbeleid
monopolies juist bestrijdt. Deze tegenstelling wordt wel
verzacht doordat het concurrentiebeleid meestal het
gebruik van intellectuele eigendomsrechten kan aan-
pakken. Nochtans blijft het feit dat er grote yeschillen
bestaan tussen wetgevingen, zowel op het vlak van de
intellectuele eigendomsrechten als op dat van het
concurrentiebeleid (b. v. de 'firstto invent' of de 'first
to file' benadering van patenten, het al dan niet toege-
staan zijn van parallelle importen,...)

en gedeeltelijk overkoepelen. Na de globalisering van
de markten, de globalisering van het beleid dus.

Erg realistisch is deze denkrichting evenwel
niet. Er zijn teveel problemen aan verbonden. Landen
moeten een stuk nationale autonomie afstaan, er is het
probleem van de sanctionering en bovenal de kwestie
yan een gebrek aan democratische verantwoording die
een eventuele supranationale autoriteit zou kunnen
aangewreven worden. ,

Ook niet vrij van moeilijkheden is de strategie
die dé EG volgde voor de totstandkoming van de
eenheidsmarkt; harmoniseren waar onontkoombaar
en verder wederzijdse erkenning van eikaars
reglementering. Samen metproduktiefactormobiliteit
zorgt deze benadering voor,een concurrentie tussen
regelgevendeoyerhéden en vandaarvopreen spontane
harmonisering Het is evenwel de vraag of dit scenario
op grote schaalhaaibaar is. Op Europees vïak verloopt
de integratie volgens déze methode niét van een leien
dakje. Naarmate er meer gesprekspartners betrokken
zijn, wordt het moeilijker.

3.2.2. Maatregelen tegen (tijdelijke) invóerstijgingen 3. Conclusie(

Overheden reageren niet alleen op situaties die
als unfair worden beschouwd, zoals in het geval van
anti-dumpingrechten en compenserende heffingen.
Ook wanneer de buitenlandse concurrentie volkomen
eerlijk is, kunnen sterke invoertoenames maatregelen
ter bescherming uitlokken. Veel gebruikt hierbij is de
vrijwillige uitvoerbeperking (een 'voluntary export
restraint' of VER, cf. auto's, textiel). Dïtis een invoer-
beperking die strikt genomen niet strij dig is met de Gatt-
regels, maar wel met de geest van de overeenkomst.

Een VER leidt meestal tot afspraken onder de
uitvoerende bedrijven en is derhalve concurrentie-
beperkend, zowel in het invoerland als mogelijkerwijze
in het uitvoerland. Voor zover deze situatie niét indruist
tegen de letter van de concurrentiepolitiek van de lan-
den in kwestie, is ze alleszins in tegenstrijd met de geest
ervan.

3.3. Naar een globaal concurrentiebeleid?

Een voor de hand liggende denkpiste inzake
deze problematiek is een 'supranationalisêring' van het
mededingingsbeleid. Een globaal concurrentiebeleid
zou de nationale wetgevingen gedeeltelijk vervangen

, Bekeken vanuit het gedachtengoed van het
vrije-marktdenken zijn in het voorgaande enkele be-
langrijke tendensen te onderscheiden.

T.a.v. het milieu is er de groeiende overtuiging
dat liberalisering van economie en handel niet hoeft te
botsenmethetmilieu. Integendeel, verdere vrijmaking
van dé wereldmarkten zal hoogstwaarschijnlijk een
positief effect hebben op de milieusituatie van de min-
der ontwikkelde landen. Voor de milieuproblemen
waarmee de ontwikkelde landen worstelen kan dan
weer de hoop gesteld worden in de wedijver tussen
normerende overheden. De discussies rond de relaties
tussen grensoverschrijdende vervuiling en handel lij-
ken dan weer nog te moeten uitkristalliseren.

T.a.v. het grensvlak tussen handelspolitiek en
concurrentiepolitiek, lijkt de tweede dominant te zul-
len worden. Dit is een goede zaak, al was het maar om
de bij de concurrentiepolitiek sterk aanwezig zijnde
bekommernis voor vrijwaring van goed werkende
markten, terwijl bij de handelspolitiek een
protectionistische cpnnqtatie nietkan worden ontkend.
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WIE PROFITEERT VAN CLINTON'S
PROGRAMMA? Harry Bfbwne

Harry Browne is een van de kopstukken van de Ame-
rikaanse libertarische beweging. Hij is de auteur van
'How I found freedom in an unfree world' en is tevens
bekend van zijn boeken over persoonlijk financieel
management.

Onderstaan artikel is overgenomen uithet Amerikaanse
tijdschrift Liberty vanjuni 1993 en vertaald doorHenry
Sturman.

Als een politicus betrapt wordt met z'n hand in de
koekjestrommel, waarom denken Amerikanen dan dat
hij er iets in wilde doen?

Het is onwaarschijnlijk dat veel mensen die begrijpen
hoe een economie functioneert geloven dat Bill
Clinton's economische programma haar gestelde doe-
len zal bereiken. Het volgende staat vast:

Het programma zal het financieringstekort niet
terugdringen; het financieringstekort zal toenemen.

- i
Het zal de réntestand niet omlaag brengen;

waarschijnlijk zal die door het programma juist toren-
hoog worden.

Het zal niet beter werken door lage inflatie; het
zal eerder de katalysator zijn die ons terug brengt naar
de inflatoire periode van de jaren 70. '

Het zal niet voor hogere belastingopbrengsten
van de rijken zorgen; het zal eenvoudigweg hogere
inkomensgroepen drijven in de richting van aftrek-
pbst:en, obligaties, belastingontduiking én pensione-
ring;' ; ' : • ' / " " ' • • - " ^ " ' '" " ' , ;

Het programma zal de economie niet stimule-
ren; het zal de economie schaden.

U vraagt zich misschien af waarom meneer Clinton
eert programma voorstaat dat waarschijnlijk gedoemd
is te falen. Is hij gewoon dom? Hebben zijn economi-
sche adviseurs soms hersenletsel?

Zijn plannen zijn slechts zinnig als we ze bezien vanuit
de bredere context van politiek en overheid. Als we
begrijpen -waarom overheidsprogramma's bijna altijd
resultaten hebbén die het tegenovergestelde zijn van
de gestelde doelen, dan kunnen we ook begrijpen
waarom Bill Clinton een programma voorstelt dat geen
enkele kans op succes heeft.

Slecht economisch inzicht?

De gebruikelijke verklaring is dat politici geen begrip
van economie hebben - dat ze gewoon niet inzien dat
maximum prijzen leiden tot tekorten, dat het verhogen
van het minimumloon leidt tot werkloosheid, dat het
verhogen van belastingpercentages niet noodzakehj-
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kerwijs voor hogere belastingopbrengsten zorgt, en-
zovoort.

Het is waar dat politici verkeerde economische rede-
naties hanteren. Maar ik betwijfel of politici meer geloof
hechten aan deze redenaties dan wijzelf. En dus zijn ze
ook niet meer verbaasd dan wij over de resultaten.

De programma's bereiken hun doelen niet, omdat de
politici dit nooit van plan waren. Zij hebben geen in-
teresse in het voeden van de armen, het redden van de
middenklasse, het stimuleren van de economie of het
verlagen van het financieringstekort. Zij hebben an-
dere motieven voor het creëren van wetten en onmo-
gelijke regels.

Cüi bono?
l

Een eeuwenoude vraag op het gebied van wetgeving
is Cui bono? - ten voordele van wie? Wie profiteert
van een gegeven beleid?

We kunnen de motieven van de politici alleen begrij-
pen als we elk wetsvoorstel en élk programma in het
licht van deze vraag houden, want de individuen die
profiteren zijn nooit degenen voor wie het programma
zogenaamd bedoeld is.

Bijvoorbeeld, het verhogen van het minimumloon
verhoogt niet de lonen van laagbetaalde arbeiders; in
werkelijkheid maakt het velen van hun werkloos. Maar
politici zijn hier niet meer over verbaasd dan wij. Ze
zorgen niet voor zulke wetten om laag betaalde arbei-
ders te helpen, maar om te voorkomen dat zulke arbei-
ders concurreren met vakbonden - de werkelijke be-
gunstigden van minimumloonwetten.

Milieuwetten en -reguleringen worden niet ingesteld
om vervuiling te stoppen. Ze worden ontworpen om
sommige bedrijven te bevoordelen ten koste van ande-
ren. Het feit dat zulke wetten de meeste consumenten
schaden is, voor een politicus, slechts een incidenteel,
irrelevant deel van het leven.

"Burgerrechten" en "arbeidsongevallenwetten" helpen
de onfortuinlijken niet. Maar ze zorgen wel voor vele
winstmogelijkheden voor advocaten, helpen grote
bedrijven om concurrentie van startende ondernemers
te voorkomen, en vormen een excuus om de controle-
rende bureaucratie uit te breiden.

"Stadsvernieuwing" heeft niet gezorgd voor betere
huisvesting voor de armen; het heeft gezorgd voor

betere orders en banen voor de bouwsector. Het doel
van wetten om politieke campagnes te "hervormen" is
niet om campagnes eerlijker en goedkoper te maken -
maar om het leven voor zittende politici gemakkelij-
ker te maken door het belemmeren van hun mededin-
gers. Zelfs besluiten over defensie worden gemaakt
voor de defensie-industrie, niet voor de defensie van
de natie. '

Wij denken dat we superieur zijn wanneer we onze beste
economische inzichten gebruiken om te bepalen wie
geholpen en wie geschaad wordt door een bepaalde
wet. Maar de politici zijn ons één stap voor Zij wisten
dat allemaal al voordat ze de wet inste\A.ea.i Datds.de
reden dat ze hem instelden.

Leugens en statistiek

De romanschrijfster Mary McCarthy zei eens dat elk
woord uitgebracht door de schrijfster Lillian Hellman
een leugen is - zelfs "en", "een" en "de". We kunnen
de politiek alléén begrijpen door op dezelfde manier
over pqlitici te denken. Geen politicus vertelt de waar-
heid; hij zegt wat goed is voor zijn carrière. Indien, af
en toe, hij toevallig de waarheid spreekt, het zij zo -
maar waarheid is niet de standaard die hem leidt

Ik ben er zeker van dat sommige mètisen de politiek
ingaan in een oprechte poging om de wereld te verbe-
teren - ofhetnu is om de samenleving te hervormen .of
om de schade gedaan door eerdere hervormers te repa-
reren. Maar zo'n persoon zal er snel achter komen dat
zijn collega's niet geven om feiten of theorieën - be-
halve als ze in overeenstemming zijn met hun politieke
doelen. Het wordt dan noodzakelijk om deals te sluiten
om ook maar het kleinste deel van je eigen politieke
agenda te bereiken. ;

Ongeacht welke politieke agenda, het zal samenvallen
met de belangen van sommige mensen - daarbij een
aantal natuurlijke, welwillende bondgenoten creërend
voor datgene waarvoor de politicus naar Washington
ging om te bereiken. De defensie^industrie zal hem
bijvoorbeeld steunen als hij vecht voor een sterke de-
fensie. Maar uiteindelijk realiseert hij zich dat er niet
voldoende steun is - om de wet aangenomen te krijgen
of om herkozen te worden - als hij geen compromis wil
sluiten over het wetsvoorstel, om de voorstanders te-
vreden te stellen en om nog meer voorstanders te ko-
pen.
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Het is geen grote stap van hier naar het punt waar zijn
principiële agenda ondergeschikt is aan de deals die
hij

De individuen die profiteren zijn nooit degenen voor
wie het programma zogenaamd bedoeld is.

kan maken en de voordelen die hij kan geven aan de-
genen die hem zijn functie helpen te behouden. Hij zal
wellicht soms wensen dat hij de vrijheid had om aan de
doelen te werken die hem eens motiveerden, maar hij
doet er net zo veel aan als de rest van ons doet aan dat
boek dat we allemaal van plan zijn ooit te schrijven.

Het is zodoende geen verrassing dat een conservatieve
held als Orrin Hatch op een dagfederale kinderopvang-
wetgeving mede-ondersteunt. Of dat de super-vredes-
aanhanger en anti-militarist Ron Dellums moord en
brand schreeuwt wanneer defensiebezuinigingen lei-
den tot het sluiten van militaire bases in Califprnië. Of
dat vrije-markt aanhanger Jesse Helms een grote drijf-
veer is achter de subsidies aan de tabak-industrie.

Bij het zien van zulke dingen zouden we kunnen con-
cluderen dat politici helaas een blinde plek hebben.
Waarom ziet hij niet in waar hij mee bezig is? Maar de
waarheid is dathij het -wél ziet. Als we zijn Woorden en
ideeën blindelings geloven, dan zijn wij het die blind
zijn - blind voor het doel van de politici.

Wij, de machtelozen

Een politicus denkt alleen aan zijn belangrijkste mede-
standers. Maar die medestanders zijn niet de kiezers in
zijn district. Het zijn de bedrijven en organisaties die
het geld en de mankracht leveren voor zijn campag-
nes. Zij zijn de profiteurs van de stemmen die hij uit-
brengt in het Congres of de programma's waarmee hij
als president voor de dag komt.

Om de overheid en de politiek te begrijpen moet je je
realiseren dat geen enkel congreslid het electoraat
vreest. "Wij, het volk" hebben geen macht over hem.
Er is bijna niets dat hij kan doen dat zo erg is dat het
hem zijn baan kost.

Ondanks alle brief-schrijf campagnes en alle schanda-
len, ben ik me niet bewust van enig voorbeeld waar een
congreslid of senator niet herkozen werd vanwege een
wet waar hij voor stemde, een belasting die hij steunde
of één of andere populaire beweging waar hij niet aan
mee deed.

Er was een geweldig tumult in 1989 over een voorge-
stelde salarisverhoging voor het Congres. Het was in
heel Amerika onderwerp nummer l in radio program-
ma's waar luisteraars mogen opbellen om hun mening
te geven. Het Huis van Afgevaardigden gaf tijdelijk
aan de druk toe, maar een jaar later werd de salaris-
verhoging toch aangenomen - en ik ken geen enkel
congreslid dat bij de verkiezingenboette omdat hij vóór
stemde.

Naar aanleiding van alle opwinding over het bank-
schandaal in het Huis van Afgevaardigden, vorig jaar,
ben ik me niet bewust van zelfs maar één grote cheque-
misbruiker die in november verslagen werd. Het is waar,
sommigen van hen kozen ervoor af te zien van een
poging om herkozen te worden. Maar daar valt een
ander verhaal over te vertellen - een heel ander verhaal
dan er doorgaans over verteld wordt.

Grijp het geld en maak je niet uit de voeten

Gedurende decennia hadden congresleden en senato-
ren de mogelijkheid om, na afloop van een campagne,
onopgemaakte campagnefondsente bewaren. Ze spaar-
den het geld voor de volgende verkiezingen - hetgeen
ze een voorsprong gaf bij het fondsenwerven (terwijl
hun tegenstanders bij elke verkiezing opnieuw moeten
beginnen). Sommige zittende leden hebben zo weinig
oppositie, dat ze vrijwel niets besteden aan hun cam-
pagne - en een steeds grotere hoeveelheid geld in hun
oorlogsschatkist verzamelen.

En als een zittend congreslid uiteindelijk met pensioen
gaat, mag hij ongebruikte campagnegelden met zich
meenemen. Sommige congresleden zijn met pensioen
gegaan, letterlijk miljoenen dollars aan campagnegeld
met zich meenemend.

In het begin van de jaren 80 nam het congres eindelijk
een wet aan die een pensionerend congreslid verplichtte
om overgebleven campagnefondsen over te dragen aan
de federale schatkist. Maar de nieuwe regel zou niet
intreden totdat - raad eens wanneer. Inderdaad: niet tot
1993.

Dus vorig jaar besloot een ongebruikelijk hoog aantal
congresleden met pensioen te gaan. Omdat ze rood staan
bij de bank van het Huis van Afgevaardigden? Van-
wege publieke afkeer van het Congres? Omdat deze
idealistische overheidsdienaren ontmoedigd waren
geraakt bij pogingen het financieringstekort terug te
dringen?
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Nu even reëel. Ze vertrokken omdat dit de laatste kans
wasomhetgeldte grijpen en zich uitdevoeten temaken
(of niet uit de voeten te maken). Jaren geleden - lang
voor alle recente schandalen - werd het voorbestemd
dat vele zittende congresleden in 1992 met pensioen
zouden gaan.

Ongeacht hoe slecht de dingen dit jaar en volgend jaar
gaan lopen, ongeacht hoeveel publiek protest er zal zijn
over belastingverhogingen, ongeacht hoeveel schan-
dalen zich zullen aandienen, het is onwaarschijnlijk dat
het aantal congresleden dat in 1994 met pensioen zal
gaan zelfs maar een vierde is van het aantal in 1992.

De publieke opinie doet er niet toe
• • . . . : " i

Feit is dat een congreslid immuun is voor de publieke
opinie. Een president wordt verantwoordelijk geacht
voor de toestand van het land en een gouverneur voor
de conditie van zijn staat, maar geen enkel congreslid
betaaltbij de verkiezingen voor de stemmen diehij heeft
uitgebracht. ,

De meeste kiezers hebben er geen idee van waar hij
voor gestemd heeft. Het enige dat ze weten is dat ze
van hem gehoord hebben en niet van zijn tegenstan-
der.

Omdat zittende, leden zo'n sterke naamsbekendheid
bezitten, hebben ze voordeel bij een grote opkomst van
kiezers zonder sterke politieke meningen. Vandaar de
huidige roep om een "motor voter" wet - waardoor
mensen automatisch als kiezer geregistreerd worden
bij het aanvragen van een rijbewijs of een uitkering
(maar niet bij het betalen van belastingen). Het nieuwe
voorstel staat ook toe dat mensen zich op verkiezings-
dag registreren op de plaats van opkomst - hetgeen
georganiseerde pressiegroepen helpt om "vroeg en
vaak" te stemmen.

Zittende leden hebben ook voordeel bij "campagne
hervormings wetten" die bestedingen limiteren ert voor-
komen dat mededingers de naamsbekendheid verkrij-
gen die het zittende lid reeds heeft.

De herverkiezing van een politicus hangt niet af van de
publieke opinie of zijn staat van dienst, maar van de
steun van ondernemingen^ rijke sponsors en georganir
seerde groepen, die het geld en de mankracht ter be-i
schikking stellen om stemmen voor hem te winnend

En als hij èen.stem.in het congres afweegt, is het enige
dat telt of deze supporters voordeel zullen hebben van

de wet - of dat hij zijn stem kan ruilen voor steun voor
een andere wet die zijn weldoeners zal diehen.

Wie profiteert? Niet de kiezers of de belastingbetalers.

De pressiegroepen

Klaarblijkelijk hebben de supporters van een politicus
hun eigen motieven.

Het is niet moeilijk om de motieven te identificeren
van de bedrijfsleiders die subsidie willen of die zich
inzetten voor regulering om concurrentie tégen te gaan
- buitenlands of binnenlands. Ook is het niet moeilijk
om in te zien hoe vakbonden profiteren van
minimumloonwetten, wetten die

"Burgerrechten " en "arbeidsongevallenwetten " hel-
pen de onfortuinlijken niet. Maar ze zorgen wel voor
vele winstmogelijkheden voor advocaten.

overheidsleveranciers verplichten om "gebruikelijke
lonen" (ook wel bekend als "vakbondsionen") te beta-
len, enzovoort.

En het is gemakkelijk om te zien waarom de NEA
(National Education Association) strijdt tegen keuze-
mogelijkheden voor ouders en waarom ambtenaren-
bonden tégen privatisering zijn. '

r l

De motivatie vanjdeologische groepen - "burgerrech-
ten"-organisaties, conservatieve pressiegroepen, mi-
lieu groeperingen enzovoort - ligt iets'ingewikkelder.
Ongetwijfeld geloven dé meeste leden van zulke orga-
nisaties sterk in hun zaak. Maar hun leiders zijn muider
toegewijd. ' ' "" '

De leiders lijken erg op politici - geïnteresseerd in het
behouden van hun eigen macht. Ze;zijn misschien niét
met die instelling begonnen - maar, net als bij politici,
is het onvermijdelijk dat ze na verloop van tijd stand-
punten en politieke gevechten gaan afwegen in termen
vanpersoonlijkemacht, geld, aanzien, fondsenwerving
en priyijeges. , .; :

Zo'h leider verlaat nooit zijn originele ideologie, aan-
gezien zijn steun daar vandaan komt - en omdat dat een
deel van zijn stijl is, net zoals een entertainer een stijl
heeft die hij gedurende zijn hele carrière behoudt. Maar
we mogen.niet verwachten dat het ideologische doel
belangrijker Voor de leider is dan zijn carrière.

De leiders gaan deals aan om financiering te verkrij-
gen van bedrijven die voordeel kunnen halen uit het
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politieke programma van de groep, en ze passen dit
programma aan om die bedrijven tevreden te houden.
De leiders moeten ook hun leden tevreden houden, maar
dat betekent niet dat ze datgene moeten doen dat de
doelen van hun leden bevordert.

Opnieuw, als we ons realiseren dat deze leiders niet
noodzakelijkerwijs gemotiveerd worden door de doe-
len die ze prediken, kunnen we inzien dat schijnbare
onwetendheid en hypocrisie in werkelijkheid listigheid
en consistentie zijn. Deze leiders verknoeien hun tijd
niet met het promoten van ingewikkelde gematigde
lange-termijnprogramma' s, die uiteindelijk misschien
de gestelde doelen zullen bereiken; het is nuttiger om
iets te doen - zelfs iets volkomen ineffectiefs - dat de
schijn heeft om de doelen te bevorderen op een opval-
lende manier. Het is belangrijk om een dramatische en
wellicht succesvolle campagne te voeren - ongeacht of
het in werkelijkheid de zaak zal dienen.

Aldus zagen we "burgerrechten"-leiders sancties te-
gen Zuid-Afrika promoten - sancties die duizenden
Zuid-Afrikaanse zwarten werkloos maakten en hon-
derden bedrijven van zwarten aldaar vernietigden. We
zien academici, die zeggen te geloven in vrije weten-
schap, op meedogenloze wijze onderzoek en discussie
tegengaan die zouden kunnen leiden tot productievere
wegen naar de doelen die ze zelf prediken.

We zien feministen anti-discriminatie- en
zwangerschapsver jorwetgeving pushen dat werkgevers
mulder bereid zal maken om yrouwen in dienst te ner
men. En we zien pleitbezorgers van de armen slpop-
projecten in sloppenwijken promoten die de armen op
straat terecht doen komen.

Je kunt deze leiders er niet van overtuigen dat ze de
verkeerde weg naar hun doel inslaan, want hun doel is
niet wat jij denkt dat het is.

Voor hun is het alleen maar van belang dat een voorstel
goed lijkt en zodanig is dat het lijkt alsof iedereen die
ertegen is koud en harteloos is. Het gaat erom te doen
alsof je bezorgd en geïnteresseerd bent, iets te doen dat
overtuigend is en vol compassie lijkt, te doen voorko-
men alsof je moreelhoogstaand bent.

Het enige dat noodzakelijk is, is om, wat James S:
Coleman genoemd heeft, opzichtige goedaardigheid
te tonen - een pronkerig vertoon van zorg [1].

Op deze wijze voeren de leiders van organisaties een
mooie show op voor hun leden, ook al gebeurt er niets
van betekenis.

De leiders werken samen met politici, om wetten door
te voeren die de leiders in een goed daglicht doen staan,
en in ruil daarvoor helpen de leiders de politici in het
zadel te blijven door het oproepen van steun bij hun
leden. Het proces verschilt weinig van het samenwer-
ken van politici met bedrijven, vakbonden en andere
groepen met directe financiële motieven.

Deze belangengroepen zijn alles waar de typische
politicus zich druk om maakt. Hij maakt deals met ze,
stemt ten gunste van ze, en heeft weinig interesse in
gebeurtenissen die zich buiten zijn wereld van colle-
ga's, lobbyisten en Washington afspelen.

En zo worden schijnbaar idiote overheidsprogramma' s
(zoals ontwikkelingshulp, onderzoek naar honingbijen
e n . , ; . , : • . • . . : . : • ' : !

Clinton 's programma is geen verdwaasde incoherente
mengelmoes van conflicterende belangen, slechte eco-
nomie en linkse ideologie. Het,is een zorgvuldig
uitgedokterde poging om een serie subprogramma's
samen te voegen dat een immense coalitie zal creëren
van politici, bureaucraten, vakbonden en belangen-
groepen.

4nti-consumentwetgeving) opeens logisch, indien we
ons realiseren wie er in feite van profiteert.

En we kunnen ook inzien datje het stemgedrag van
een politicus niet kunt veranderen door het vinden van
steun bij het publiek, door een beroep te doen op zijn
goede geaardheid of door het aanspreken van zijn
gezond verstand. Een politicus zal zijn gedrag slechts
veranderen als dat nuttig lijkt voor het verhogen van
zijn eigen macht en baanzekerheid - met andere woor-
den, als je er in slaagt zijn weldoenders te vervangen
door nog machtigere begunstigers.

Clinton's programma

Bill Clinton's programma wordt logisch als we het
bekijken door de ogen van een politicus.

Het is geen verdwaasde incoherente mengelmoes van
conflicterende belangen, slechte economie en linkse
ideologie. Het is een zorgvuldig uitgedokterde poging
om een serie subprogramma' s samen te voegen dat een
immense coalitie zal creëren van politici, bureaucraten,
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vakbonden en belangengroepen. Terugdringing van het
financieringstekort en economische stimulering zijn hét
vernis van het programma, niet haar doel.

Bill Clinton is met zekerheid één van de meest opzet-
telijke leugenaars die ooit het Witte Huis hebben be-
woond. Het is duidelijk dat zijn verkiezingsbeloftes van
belastingverlaging voor de middenklasse, vrije school-
keuze, overheidshervorming en het creëren van werk,
nietzijn intentie zijn. Toen hij zijn baan in Washington
begon werd hij niet blootgesteld aan de koude hard-
heid der realiteit; hij wist de hele tijd al waar hij mee
bezig was. !

Maarhet verschil tussen Slick Willie en andere politici
is slechts een kwestie van mate - niet een verschil in
soort. En denken over meneer Clinton als een uitzon-
dering is jezelf kwetsbaar maken om door de eerst-
volgende politicus voor de gek gehouden te worden.

Laten we het Clinton programma benaderen door eerst
naar zijn warm-up voorstellen te kijken.

De eerste twee kogels uit het Clinton geweer waren dé
zwangerschapsverlofregelingen de"homosexuèlen in
het leger" campagne. Dit zijn show kwesties - uitste-
kende voorbeelden van opzichtige goedaardigheid. Ze
bereiken niets van waarde voor de mensen die er zoge-
naamd door geholpen worden. Het doel is om de lei-
ders van belangengroepen in staat te stellen te pronken
tegenover hun volgelingen - daarbij hun leden- en
fondsenwerving bevorderend.

Niemand in Washington (behalve Larry King) zal
werkelijk geloven dat werknemers of werkgevers zul-
len profiteren van de zwangerschapsverlofregeling. Het
zal een paar marginale bedrijven failliet doen gaan, en
het zal de financiële middelen van werkgevers onttrek-
ken van directe voordelen (hogere lonen, langere va-
kanties of kortere werktijden) die veel werknemers
zouden prefereren. • • ,

Het doel was om de leiders van feministische organi-
saties, die meneer Clinton en vele congrèsleden sterk
hadden gesteund, af te betalen. De regeling zórgt er-
Voor dat feministen kunnen tonen dat ze invloed heb-
ben bij de overheid - de macht hebben om een regeling
door te voeren die de notie bekrachtigt van een vrouw
met zowel een carrière als een gezin, zonder iets voor
dat privilege te hoeven opofferen.

Dezwangerschapsverlöfregeling is ook een zegen voor
rijke advocaten (die veel geld besteden aan het kopen
van politici). Het ligt voor de hand dat werkgevers het
zullen vermijden om iemand in dienst te nemen met
een gezin, iemand die jong genoeg is om ouder te
worden en in het bijzonder iemand die vrouwelijk is.
Dit opent weer een nieuwe markt voor rechtszaken [2].

Bovendienhelptderegelinggrote ondernemingen door
de relatief grotere kosten vóór middelmatig grote ón-
dernemingen die een gevaar voor zé vormen. En het
betekent meer macht voor de anti-discriminatie politie
in Washington.

Als enig congreslid werkelijk zou geloven in het nut
ervan, dan had hij er niét voor gestemd dat de regeling
niet voor het Congres zélf geldt. De coiigfesléden sche-
nen niet bang te worden door het protest van vorig jaar
over het "keizerlijke Congres" en over politici die het
"contact met de kiezer" Verloren zijn. Deze regeling
bevestigt dat ze te belangrijk zijn om zich te moeten
houden aan de wetten die ze de rest van ons opleggen.

De "homosexuelen in het leger" farce is soortgelijk. Ik
betwijfel óf de homqsexuele leiders/veel belangstel-
ling hebben oin in het leger te infiltreren. Ze willen
alleen maar hun spierballen laten zien aan hun volge-
lingen - laten zien hoe machtig ze zijn en dat ze steun
verdienen. En misschien zat er ook wel enige genoeg-
doening in het uitsteken van hun tong naar het Ame-
rikaanse yolk: "Vergeet dit niet, wij zijn miet, en wij
gaan jullie het leven zuur maken."

Het was vorig jaar een cliché onder conservatieven dat
radicale linkse groepen hadden afgesproken om zich
koest te houden gedurende de presidentiële campagne
- om te zorgen dat meneer Clinton zijn "gematigde"
image zou behouden. Ik geloof dat niet. De leiders van
de radicale groepen moesten hun leden oproepen tot
steun aan meneer Clinton, en iedere j ournalist wist ervan
en had erover kunnen rapporteren.

Hét waren de journalisten die zich stil hielden, niet de
radicalen. Waarom de journalisten dat zouden doen is
een ander verhaal - een verhaal voor een andere keer.
Het zij voldoende te zeggen dat ze een sterk verlangen
hadden om meneer Clinton verkqzen te zipn worden -
en ze lieten zich niet belemmeren door hun geweten bij
het bevorderen van zijn campagne. :

De profiteurs
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Maar de feministen en de homosexuelen zijn niet de
enige groepen die afbetaald moeten worden. Meneer
Clinton heeft reeds vakbondsleiders afbetaald met een
aantal niet-gepubliceerde uitvoerende besluiten die
wetten terzijde schoven die vakbondsleiders lastig
vonden.

Hij zal pushen voor milieuwetten om de eco-fteaks
tevreden te stemmen - maar, belangrijker nog, om
enorme nieuwe winsten te creëren voor bedrijven die
zich bezig houden met recycling, het opruimen van
chemisch afval, alternatieve brandstoffen en

Als we ons realiseren dat deze leiders niet noodzake-
lijkerwijs gemotiveerd worden door de doelen die ze
prediken, kunnen we inzien dat schijnbare onwetend-
heiden hypocrisie in werkelijkheid listigheiden con-
sistentie zijn.

zo voort. Hij is bezig een nieuwe "super-milieu-
bureaucratie" op te zetten binnen de uitvoerende macht
- met de macht om de acties van andere bureaucratieën,
die interfereren met zijn supporters, te vetoën.

Maar natuurlijk is het grootste deel van zijn politieke
plan het economische pakket dat hij heeft voorgesteld.
Niemand kent alle details van het pakket, omdat het
nog in ontwikkeling is; de details zullen worden inge-
vuld wanneer het duidelijk wordt welke groepen welke
voordelen nodig hebben.

Eén groep bestaat uit bedrijfsleiders die hoge winsten
van zijn "high tech" beleid verwachten. Dit beleid zal
netto niet één nieuwe baan creëren; het zal simpelweg
banen en winsten verschuiven van sommige industrieën
en bedrijven naar anderen en naar de overheid. Gedu-
rende de verkiezingscampagne maakte Clinton deals
met die leiders om hun publieke steun te verkrijgen en
om zijn image als "gematigd", staande aan de kant van
het particuliere bedrijfsleven, té bevorderen.

Men meent dat deze bedrijven ook geholpen zullen
worden door Mickey Kantor, de nieuwe handels-
vertegenwoordiger van de Verenigde Staten, die zijn
zwaard zwaait naar Japan en Europa - klaar om de
hoofden van Amerikaanse consumenten en export-
industrieën af te hakken, om de bedrijven te belonen
die bang zijn voor buitenlandse concurrentie.

En de minister van handel, Ron Brown, zal toezien op
de verdeling van exportvergunningen, uitzonderingen
en subsidies aan de "Wall Street financiers,

entertainmentmagnaten, tabaksondernemingen en olie-
bedrijven" die 30 miljoen dollar aan de Clinton cam-
pagne doneerden [3].

Er is een lange lijst van bedrijven, industrieën, organi-
saties en groepen, die de aanname van het economi-
sche programma gretig afwachten. Lastige concurren-
ten zullen worden verlamd, prestige zal worden ver-
hoogd, en het aantalzoethoudertjes zal sterk toenemen.
En federale geldstromen naar de steden zullen de macht
van de burgemeesters van grote steden vergroten,
waardoor zij op hun beurt de kiezers in 1996 zullen
oproepen op meneer Clinton te stemmen.

MeneerClinton'sgrootseeconomischeplan biedt geen
hoop op terugdringing van het financieringstekort of
economische stimulering. Maar het is ook niet gericht
op één van deze doelen. Haar doel is om de coalitie ten
dienste te zijn die hem in het Witte Huis bracht en
waarvan hij hoopt dat het hem daar acht jaar houdt.

De kern: belastingen

De meeste congresleden staan helemaal achter Clinton,
omdat de kern van Clinton's programma gevormd
wordt door een hele reeks nieuwe belastingen.

We weien dat dit de meeste kiezers zal schaden door
middel van een lager netto loon en een krimpende
economie. De congresleden die er als de kippen bij zijn
om voor deze nieuwe belastingen te applaudisseren
weten dit ook.

Belastingverhoging heeft in het verleden het
financieringstekort niet teruggebracht en deze keer zal
het zeker niet gebeuren. En geen enkel congreslid zal
geschokt zijn wanneer het financieringstekortovervier
jaar groter is dan nu. Ondertussen zullen de meesten
slechter af zijn - terwijl ze "bijgedragen" hebben aan
een rampspoedig programma zonder kans op succes.

Waarom zou een politicus dan zo'n programma steu-
nen? Waarom zou hij zijn kiezers tegen zich in het
harnas jagen door op een trein te springen die richting
ravijn rijdt? Wie profiteert van belastingen?

De politici zelf. De verhoogde overheidsinkomsten
zullen nieuwe bestedingsprogramma's financieren
waarmee de politici hun supporters kunnen afbetalen
en nieuwe vrienden kunnen kopen.

Sommige van de nieuwe verhogingen - zoals hogere
belastingen voor de rijken - zijn zelfvernietigend, en

24



congresleden weten dit. Opbrengsten van hogere
belastingschijven zouden zelfs kunnen dalen - terwijl
inkomen wordt verschoven naar niet-belastbare pos-
ten. Maar de politici weten dat "pak de rijken" slechts
een retorisch rookgordijn is. Het echte geld komt van
de mensen in hun geliefde "middenklasse" - waarvan
vele leden de pijn draaglijker zullen vinden als ze den-
ken dat de rijken nog meer pijn lijden.

Gongresleden zijn hongerig naar de nieuwe fondsen
die belastingverhoging zal brengen. En hun suppor-
ters zijn hongerig naar de nieuwe bestedihgs-
programma's die door die fondsen gefinancierd zullen
worden.

"Publieke steun"

Politici adoreren Bill Clinton, omdat hij desuper-ver-
koper van Amerika is. Reizend door het land vertelt hij
het verhaal dat hogere belastingen de enige oplossing
zijn voor de ergste economische crisis sinds de jaren
30. . ' • < > ! • • • : • :' :

Hoeveel mensen zijn verhaal slikken is echter moeilijk
te zeggen. Wat we horen is niet de stem van het volk,
maar een gigantische perscampagne, pin ons. te doen
geloven dat het publiek 100% achter Clinton staat -
een campagne om je te laten denken datlje de enige in
Amerika bent die niet bereid is zijn aandeel te betalen
voor het te lijf gaan van het monster van het
financieringstekort.

Interviewers ontwerpen vragen om antwoorden te
verkrijgen in de trant van "Ja, ik zou graag meer willen
betalen om het financieringstekort terug te dringen of
om de economie te stimuleren" - ook al heeft de. ge-
middelde persoon geen idee hoeveel de nieuwe belas-
tingen hem zullen kosten en heeft hij er geen idee van
(en het wordt hem ook nooit gevraagd) of het pro-
grammahet financieringstekort ztz/ terugdringen of de
economie zal stimuleren. i ,

Elke dag brengen pers en TV ondersteunende uitspra-
ken van mensen op straat tot bedrijfsleiders tot econo-
men tot Barbra Streisand - om je te laten weten datje
een onpatriottische misantroop bent indien je niet en-
thousiast bent over meneer Clinton's oplossing.

U staat echter niet alleen. Als u dat wel denkt, bekijk
dan één van C-Span's bel-in programma's of stem af
op een radio talk-show. De meeste mensen zijn boos.

Maar de vraag van publieke steun (of afwezigheid
daarvan) is slechts een afleiding, Publieke steun is ir-
relevant, omdat de politici weten dat het steunen van
meneer Clinton hen hun baan nietkost. Dus concentre-
ren ze zich op de dollartekens - de nieuwe fondsen om
mee te spelen. En ze zijn meer dan bereidwillig om Bill
Clinton te helpen met het afbetalen van'zijn politieke
schulden aan homosexueleh, feministen, vakbonden
en "burgerrëchten"-leiders - in ruil voor al dat verse
geld dat hij op het punt staat voor hun té gaan
confisceren.

Uitzonderingen

Enhet geld van de nieuwe belastingen is slechts de helft
van de aantrekkingskracht voor congresleden. ;

De andere helft is de vernietigende c.q. reddende macht
die het hen geeft om uitzonderingen te verlenen op de
belastingen aan degenen diehetmeeste daarvoor terug-
bieden. De nieuwe belastingwetten zijllen vol uitzon-
deringen zijn die ontworpen worden om politieke Steun
te arrangeren van een bepaalde groep. ;

De "algemene" ëhefgiebelasting heeft reeds veel van
zijn algemeenheid vërloren> met uitzonderingen voor
brandstoffen zoals methanol, ethanol enzovoort.

Maar dit is natuurlijk niets nieuws. Zelfs d? "belasting-
hervorming" van 198ó bevatte een veelheid aan uit-
zonderingen voor allerlei groepen (evenals de NAFTA
"vrije handels" overeenkomst, elke milieuwet en elke
andere wet diede ecpnoirn'eop enige wijze beïnvloedt).

Belasting- en reguleringswetten geven congresleden
macht over leven en dood voor specifieke industrieën
en individuele bedrijven. De macht is verslavend. Een
congreslid dat het Huis van Afgevaardigden binnen-
wandelt moet wel tegen zichzelf zeggen: "Ah, dit is
waar het allemaal om draait."

Cynisch?

Als u denkt dat mijn visie op politici cynisch is, vraag
u dan af hoe de politiek ooit anders had kunnen zijn.

Zoals PJ. O'Rourke geobserveerd heeft: "Wanneer
kopen en verkopen gereguleerd worden door wetge1

ving, dan zijn de eersten die gekocht en verkocht gaan
worden de wetgevers." i .

Verwacht u dat mensen, die geW kunnen confisceren
van degenen die het verdienen en het kunnen geven

25



aan andere mensen, engelen zullen zijn? De verwach-
ting dat politici eerlijk, gewetensgetrouw, patriottisch
of goedaardig zijn is net zoiets als verwachten dat de
maffia wordt bestuurd door Dominicaanse nonnen.

De politici vormen een bende van afpersers - onbeperkt
door politie, wetten, gewoonten of constitutie. Ik heb
vaak mensen horen zeggen dat de Amerikaanse grond-
wet een perfect instrument zou zijn - als de politici hem
maar zouden gehoorzamen. Maar van welke waarde is
een grondwet waaraan politici ongehoorzaam kunnen
zijn?

Het probleem is niet de specifieke politici; ze doen
slechts watje van mensen in hun positie zou verwach-
ten. De kern van het probleem is het instituut overheid
zelf- die "grote fictieve entiteit Waarmee iedereen
probeert ten koste van anderen te leven", zoals Frédéric
Bastiat het noemde.

Zolang wetgevers het leven gemakkelijker kunnen
maken voor sommigen ten koste van anderen, kunnen
wetgevers worden ge- en verkocht - en is ideologie
betekenisloos. Een overheid die ontworpen is om "te
doen voor het volk wat het niet voor zichzelf kan doen",
zal onvermijdelijk leiden tot één die voor degenen met
politieke connecties doet datgene waar ze bereid zijn
voor te betalen.

Het goede leven in de jaren 90

Omdat de begunstigden van Clinton'sprogrammageen
interesse hebben in het terugdringen van het
financieringstekort of economische stimulering, moe-
ten we geen ogenblik geloven dat het plan daar ooit
voor bedoeld was.

De president en het Congres willen meer belastinggeld
om uit te kunnen geven aan collaborateurs die subsidie
willen. Ieder dubbeltje door belastingverhoging opge-
bracht zal worden u itgegeven. En, net zoals een dronk-
aard niet kan stoppen bij een van te voren vastgestelde
limiet aan drank, zullen de politici meer geld uitgeven
dan de nieuwe belastingen zullen opbrengen. Dus
mogen we over vier jaar een groter financieringstekort
dan nu verwachten.

De hogere belastingen en grotere overheid zullen
waarschijnlijk de economie tot stilstand brengen. De
reactie van de Centrale Bank daarop zal van kritiek
belang zijn. Als de Centrale Bank alleen maar toekijkt,
kunnen we in een lange recessie terechtkomen. Als de
Centrale Bank probeert om de fiscale problemen door

middel van monetaire financiering te compenseren,
zullen we opnieuw inflatie zien - en misschien een hele
hoge.

Het is erg waarschijnlijkdat we een combinatie van die
twee situaties zullen zien: een stagnerende economie
en hogere inflatie - soortgelijk aan de stagflatie van de
jaren 70.

Al met al suggereert Clinton's programma dat de jaren
90 een moeilijke tijd zullen zijn voor de meeste men-
sen die zelfstandig proberen rond te komen, maar een
prachtige tijd voor belasting- en andere advocaten. Het
belooft ook een goede tijd te worden voor
beleggingsadviseurs - vooral voor degenen die profi-
teren van harde tijden, hoewel ik me niemand kan
voorstellen die zo harteloos is om winst uit een mone-
taire crisis proberen te slaan.

Quo vadis, Willie?

0f meneer Clinton in 1996 herkozen wordt hangt af
van omstandigheden zoals de mate waarin hij slaagt
zijn coalitie tevreden te stellen, hoe groot hij die coa-
litie kan maken zonder de overheid in elkaar te laten
storten, hoe goed de pers hém beschermt tegenover de
gematigde kiezer, hoe vastbesloten de Republikeinen
zijn in hun oppositie en goed ze hun oppositie kunnen
beargumenteren^ en of ze èën kandidaat kunnen vin-
den die aantrekkelijker en krachtiger is dan degenen
die zé op hét moment hebben klaarstaan.

Al deze factoren zullen vele keren veranderen voor
1996, dus is het vruchteloos om nu al de uitkomst te
voorspellen. Het enige dat we zeker weten is dat de
volgende vier jaren lang niet zo saai zullen zijn als de
vorige.

noten:

[1] National Review, 18 maart 1991, blz.34.

[2] Misschien werd de regeling doorgevoerd om de
NAASP (National Association for the Advancement
of Single People) een plezier te doen.

[3] San Fransicb Examiner, 4 maart 1993, blz. A-9.
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie Hub Jongen

Libertarische Partij Nederland

Waarschijnlijk vallen de verkiezingen voor de Tweede
Kamer net tussen het moment van het schrijven van dit
stukje en het moment dat u dit leest. U weet dan al de
uitslag.

Ik verwacht niet dat de LP deze keer al "de meerder-
heid" in de Kamer zal verwerven. Eén zetel zou al heel
wat zijn!

Een aantal activisten is thans heel druk bezig met'alles
in het werk te stellen om een zo goed mogelijk resul-
taat te halen.

Programma's, fundraising, folders, kandidaten, leden,
bekendmaking enz.

Een grote vraag is nu nog of het wel lukt om in alle
districten mee te doen en om TV-zendtijd te verwer-
ven. . . _ : . , • ; : . ; • ; . , . • . : ; ' • • . : '

De overheid, en de grotere bestaande partijen, doen
immers alles om nieuwe partijen te verhinderen aan
bodtekomen. ; r

Niet alleen moeten daarvoor 25.000 gulden worden ge-
stort, maar er moet ook een aantal handtekeningen
verzameld worden. En dat heeft men echt moeilijk
gemaakt. Er moeten namelijk in alle 19 kiesdistricten
minimaal l O handtekeningen komen van personen die
er achter staan dat de LP meedoet aan de verkiezingen.
En die handtekeningen moeten in één bepaalde week
gezet worden op het gemeentehuis onder toezicht van
een ambtenaar. Om zeker te zijn dat alles dan goed komt,
moetje eigenlijk per kiesdistrict een paar extra hand-
tekeningen hebben. Maar dat is een detail. Het echte
probleem is, hoe je dit logistiek voor elkaar krijgt als
je nog een jonge partij bent.

Hoe het ook uitvalt, ik verwacht dat de LP heel veel zal
leren. Ik hoop dat die lessen ter harte worden genomen
en de verworven kennis een goede start is om meteen
aan de volgende verkiezingen te gaan werken.

ISIL Wereldconventie

De ISIL Conventie in Mexico in oktober 1994 komt
al dichterbij. De organisatie verloopt volgens schema
en de inschrijvingen komen regelmatig binnen. Er
wordt nog onderzocht of er vanuit Europa iets te rege-
len valt met een Chartervliegtuig. Als u daarvoor inte-
resse hebt, laat dat dan zo snel mogelijk weten, (tel:
NL.01654-1695)

[

ISIL Europese Vertegenwoordigers

De "Euroréps" vergaderden in Amsterdam gedurende
het laatste weekend in februari. Er waren vertegenwoor-
digers uit twaalf verschillende landen. Een teken dat
het libertarisme een groeiende beweging is.

Contacten met libertariërs uit andere landen zijn bijna
altijd interessant en leerzaam. Onder andere om die
reden was er los van die vergadering een seminar (iriet
diner) georganiseerd om mepr Nederlanders dé'gele-
genheid te geven deze contacten te leggen,

Libertarisch Seminar Amsterdam 26 februari jl.

Omdat hierover mogelijk een uitgebreider verslag
komt, beperk ik het hier tot maar één observatie. Er
was een interessante lezing van Horia Rusu. Hij is de
leider van de"Liberale Partij" inRoemenië,. In die lezing
en in de vragen en gesprekken erna, kwam ter sprake
het verschil in Vrijheid tussen het Westen en het Oos-
ten. De twee elementen die mij opvielen waren:;

1. In veel Oost-Europese landen is in feite de oude
(communistische) kliek nog aan de macht. Ook al is
het onder een andere naam.

2. De kennis en ideeën over de echte (libertarische)
Vrijheid lijken in het Oosten verder gevorderd dan in
het Westen. Er lijkt meer kennis te zijn over de vrijheids-
fïlosofie en de libertarische schrijvers. (Hayek, Rand,
Buchanan, Röthbard, enz).

Ook staan mensen uit het Qosten stomverbaasd over
allerlei dingen die hier niet mogen. Bvb. je huis ver-
bouwen zodat je ouders bij je kunnen wonen, óf een
boórn in je tuin zónder vergunning omhakken.
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Het zou wel eens zo kunnen worden dat straks de echte
Vrijheid vanuit het Oosten naar het Westen moet wor-
den gebracht.

LINE (Liberty Network)

Uit de samenwerking tussen de Euroreps Jan
Sommerfelt Pettersen (Noorwegen) en Palle Steen
Jensen (Denemarken) is een nieuwe publikatie ontstaan.
Het blad "LINE" zal voorlopig in vier pagina's vier
onderwerpen behandelen. Een "editorjal" betreffende
een actueel onderwerp, het profiel van een libertari-
sche organisatie, nieuwe boeken, Libertarische en
Klassiek Liberale activiteiten. Vooral aan dat laatste
zal veel aandacht worden geschonken. Op die manier
moet het mogelijk worden om zoveel mogelijk
libertariërs te informeren over alles wat er in Europa
gebeurt.

Als een supplement zal ook onder de redactie van LINE
regelmatig (jaarlijks) de Index On Liberty worden
uitgegeven. , • • : : J : : . . ' • • . • , • . . • : . • • ' ! - • • . ; • • ; : . , . .

Meer inlichtingen bij: :

Jan Sommerfelt Pejtters>n, P.Q.BOX l J 34, N-500 ï
BERGEN, Üprway' '.,-,^'lC"'' ',,'','". . . ' . ,.' V

Tel: +47-5596 1825. FaxH-47-5531 8087.

LibertyFund - • ' :-v ' ; ••>•.••'>•• -(;.<:'• •• .•'•,'>

De nieuwe 1994 CATALOGUS is uitgekomen. Zoals
altijd ziet hij er niet alleen zeer verzorgd uit, maar staan
er ook weer nieuwe aanbiedingen voor libertarische
en klassiek liberale boeken in. En dat tegen zeer rede-
lijke prijzen.

Liberty Fund, Turpin Distribution Services, Blackhorse
Road,

Letchworth Herts SG6 1HN. England.

Atlantis/ Oceanea

"Oceanea" is de organisatie, en "Atlantis" is het pro-
ject van het enorme wooneiland waar men intensief
mee bezig is.

Dit nieuwe 'Tree World" project ontwikkelt zich nog
steeds positief. Allerlei nieuwe stappen worden gedaan
en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Er is nu een
Worldwide Registration Service gestart. Het is name-
lijk niet de bedoeling dat het "Bestuur" van Oceanea

"zijn burgers" gaat registreren. Omdat er echter voor
bepaalde doeleinden toch behoefte kan bestaan om een
registratiemogelijkheid te hebben, is een vrije onder-
nemer met die mogelijkheid gestart. Registratie is
mogelijk voor allerlei zaken. Bvb. voor personen, za-
ken, octrooien, contracten, enz.

Dit kost thans $ 25. Dit bedrag is goed voor perma-
nente registratie en voor het opvragen van tien gratis
informaties. Opvragen van informaties uit het register
kost thans $ 5 per geval. Meer inlichtingen bij:

World Family, 1709 S.Braddock Ave.,Pittsburg, PA
15218, U.S.A.

Institute For Objectivist Studies

Dit, reeds vaker genoemd, instituut van David Kelley
maakt een gezonde groei door. David Kelley heeft nu
ook een wekelijks radio programma waarin
Objectivistische ideeën worden uitgezonden. Het pro-
gramma kan in een groot aantal plaatsen in de Vere-
nigde Staten worden opgevangen.

Het Instituut voert ook acties tegen de nieuwe, door
Clinton voorgestelde, gezondheidswet. De nadelen en
de immoraliteit worden aangetoond aan personen die
in de medische wereld werken.

Ook is er een "Bookservice" van start gegaan, waar per
post Objectivistisch gerichte boeken besteld kunneh
worden. Op dit ogenblik kan alleen nog maar per post
WOrden besteld. Inlichtingen:

InstituteForObjectivist Studies, 82 Washington Street,

Suite 207,

Poughkeepsie, NY 12601, U.S.A.



LIBERTARISCHE PARTIJ
Beleggers en niet energieheffingen
voorzien latere generaties van energie. L.P.M. Nelen

Heffingen op energie om 'ook latere generaties,te
voorzien van energie' zijn volkomen idioot. Ook voor
energie geldt dat de vrije markt met haar beleggers,
speculanten en hamsteraars, voorkomt dat een produkt
later te schaars en dus te duur wordt.

Kijk naar de aardappeltermijnmarkt. De aardappelprijs
is nu, net na de oogst, zeer laag. Door die lage prijs
worden, net als nu met energie, veel aardappelen ver-
spild. Iemand kan dan ook uitroepen dat met de hui-
dige aardappelverspilling er in juni geen aardappelen
meer zijn en we in juni allemaal dood zullen gaan van
de honger. Daarom pleit hij voor invoering van een
aardappelheffing. Maar als we echt bang zijn dat er in
juni geen aardappelen meer zijn kopen, we voor een
paar centen per kilo een hele voorraad om onze
aardappelvoorziening veilig te stellen. Door dit beleg-
genmet aardappelen voor gebruik in de toekomstneemt
de huidige te consumeren en te verspillen hoeveelheid
af. Zonder enige bemoeienis door de overheid met een
aardappelheffing. i

Een termijnmarkt ook voor aardgas? Zo toch ook niet
energie. Als ik echt bang ben dat er in 2024 geen aard-
gas meer is, koop ik nu toch al bij mijn energiebedrijf
een enorme hoeveelheid aardgas of aardolie. Ik koop
deze nu voor een paar dubbeltjes per m? c.q. per liter.
Tegen de tijd dat deze schaars wordt stijgt ook de prijs.
Ik verkoop dan mijn aardgascontract aan een fabriek
of distributiebedrijf en ik strijk als belegger het prijs-
verschil op. Revolutionair. Ik heb met mijn idee veel
moeten uitleggen. "Maar is er in 2024 nog wel aard-
gas?". Ja? ik heb immers aardgas gelcoqht en, de Gas-
unie is immers contractueel gebonden omhet voor mij
te bewaren. Zo niet dan ga ik naar de rechter. "Maar we
verkopen alleen voor direct gebruik". Oh, maar als de
groenteboer aan mij 100 kilo aardappelen verkoopt/
komt hij ze toch ook niet gekookt aanleveren om er
zeker van te zijn dat ik die 100 kilo aardappelen van-
daag nog opeet. En "kunnen ze aardgas wel opslaan, in
een ballon of zo?". Was dat lachen. Aardgas zit al
miljoenen jaren opgeslagen. En wel onder de Friese of
Groningse bodem. Dat kan daar nog wel 30 jaar blij-

ven zitten door desnoods de kraan wat verder dicht te
draaien. In tegenstelljngtotaardappelen (koeling, kiem-
remming, gewichts- en kwaliteitsverlies) kent aardgas
in het geheel geen opslagkosten.

De gasprijs is momenteel niet vrij. Deze wordt sinds de
oliecrisis gekoppeld aan die van aardolie. Toch is aard-
gas meer waard dan aardolie.' Aan aardgas zitten im-
mers minder kosten.voor milieubeschermende 'maat-
regelen aan vast. De prijs van aardgas ligtnu dus onder
de eigenlijke marktwaarde. Bovendien is er in energie
geen echte langetermijn handel. Al deze faktoreri zul-
len tot gevolg hebben dat volgens mij; als belegger, de
prijs van aardgas zal stijgen zodra de Nederlandse staat
eigenaar af. De rentestand zal dalen, de energieprijs
daarjnee verder stijgen. Consumenten sparden bij, een
stijging van de energieprijzen ̂ indirect. ,Zij kunnen
immers bij een hogere energierekening minder uitge-
ven aan andere consumptieve uitgaven . i

Tijdens de eerste oliecrisis zwommen alle,olielanden
dan ook in het geld. Zij konden daarmee maar een ding
doen oh dat^as de oliëdollai's aanbieden aan de wes'
tersespaarbankeh. De rëhtéstahd daalde zó Ver dat er
echt gezocht móést wórden naar leners: Deze situatie
zal z;ch zelfs veel sterker herhalen als alle.energie voor-
raden nu al verkocht worden aan beleggers. Dankzij
die lage rentestand; kan het bedrijfsleven en particulie-
ren geld Jenen en investeren in energiebesparing. Eclite
geldontwaarding en dus een hogere rentestand zal niet
meer plaats vinden als de overheid zich niet meer met
het monetaire beleid van vrije valuta bemoeit. Geld is
immers niet minder waard geworden als een goed'al-
leen maar duurder wordt. Dankzij die lagere rentes-
tand neemt het beleggen, o.a. in energie, alleen maar
toe.

Kortom: beleggers en niet energieheffingen zullen de
volgende generaties van energie voorzien.



De Vrije Markt in een onvrije economie
Loek Jongen

Eindelijk werd vorige week in de VS de rente een 1/2 %
verhoogd. Dit nadat iedereen in binnen en buitenland,
alsmedezeerveel politici zich ermee had bemoeid. Allen,
inclusief veel beleggers waren bang dat als de rente niet
verhoogd werd, de inflatie zou toenemen. Die inflatie
angst zou dan beteugeld zijn, maar laten we dan ook even
naar de'normale'gang van zaken kijken: de dollar en de
aandelenbeurs.

Dan zien we onmiddellijk dat er steeds minder 'wetten'
in beleggingsland overblijven. Normaal en in het verle-
den, bleek een vaste wet te zijn dat als de rente steeg,
aandelen in prijs daalden. Omdat de (rente)kosten van
bedrijven toenemen en omdat ,er minder kopers van
bedrij fsprodukten zijn (waardoor de bedrijfsornzetten
afnemen) maken bedrijven minder winst. En als er min-
der winst verwacht wordt, gaat de prijs van de aandelen
omlaag.

Zo niet bij deze renteverhoging: de aandelenkoersen ste-
gen 'omdat' iedereen blij was dat er geen inflatie kwam;
en dat terwijl inflatie per saldo tot meer
(voorraad)winsten leidt.

Dan de dollar.
1 '

'normaal' is dat als de rente in de VS omhoog gaat en
dus ook de vergoeding op doljars, dat de $ dan stijgt. Zo
niet bij deze renteverhoging: de dollar ging omlaag.

U leest 't, oude vaste wetten bestaan niet meer. In dit
geval was de renteverhoging al zo lang verwacht dat de
markten in aandelen en dollars niet meer door de veran-
dering zelf werden beïnvloed. Reden te meer om nboit
achter iedereen en de beurs aan te lopen en te trachten
vóór er een trend ontstaat, te beleggen.

Makkelijker geschreven dan gedaan. Toch wil ikhier af
en toe wat toekomstige trends aangeven.

l. Inflatiewordtniet echt beteugeld dóór een kleine rente
verhoging en 'dus' verwacht ik op termijn nog steeds
inflatie angst (zie ook de slotbeschouwing verderop).
Tegen die angst is maar een kruid gewassen en dat is
goud of de daaraan gekoppelde goudmijn aandelen!

Een variatie hierop is dat platina vaak de bewegingen
van goud volgt. Met als voordeel dat platina ook een in-
dustrieel metaal is, dus bij stijgende economie meer ver-
bruikt wordt en dus ook daarom in prijs stijgt.

2. Dehiereerdergeschreven waarschuwingen datdeaan-
delen in het algemeen te hoog gewaardeerd stonden
kwam redelijkuit: alles is gemiddeld zo'n l O %gedaald.
Maar met de betere vooruitzichten voor veel landen,
kunnennuweer aankopen overwogen worden. Toch blijf
ik meer in het Verre Oosten zien, dan in de Westerse
aandelen. Het gemakkelijkst zijn de aandelen fondsen
die in het Verre Oosten beleggen.

3. De rente stijging in de VS is wat mij betreft de voor-
lopervan Europeserente stijgingen: u bent dus gewaar-
schuwd: veel verder zal de rente hier niet dalen, eerder
zal nu aan een stijging begonnen worden. Dus geen
obligaties kopen, (hypotheek) rente nu vopr langere tij d
vastzetten, hoedt u voor huizenprijs dalingen.

Tot slot.

Naar aanleidingvan wat gesprekken in België, bleek we-
derom dat nu toch wel wat angst voor de gigantische
overheidsschuld begint te ontstaan. Niet alleen bij
Libertariërs!0penlijkeuitsprakendatalleinwonérs(dus
ook de Nederlandse) aan een oplossing bij moeten dra-
gen'omdathetvanwegeEEG/Maastrichtverdragmoet'
hoor je steeds vaker.

Dat maakte mij extra gevoelig voor wat cijfers die de
Nederlandse belasting publiceerde;

De totale belastinginkomsten in Nederland bedroegen
over 1993 het bedragje van 229 miljard gulden. Pauze
om in te1 laten werken

Dat betekent 15.000,- per iedere Nederlander (nu met
kleine letter) ofwel gemiddeld zo'n 50.000,- per gezin
per jaar!

Übetaalt misschien dan geen 50.000,- belasting per jaar,
maar in die 50 zitten ook de indirecte belastingen op
benzine en suiker. En u weet natuurlijk ook wel dat als
een bedrijf vennootschapsbelasting of wat dan ook moet
betalen, dit altijd in de kostprijs van het produkt dat u
koopt wórdt verwerkt.

Toch eens aan wat socialisten vragen pf zij ook voor
50.000,- per jaar yan de overheid aan diensten, service
en uitkeringen krijgen. ;



INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum
De Stichting Libertarisch Centrum streeft de versprei-
ding van het libertarisme na.
Het libertarisme is een politieke filosofie die gebaseerd
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.
Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd
op vrijwilligheid. Geen wet mag vrijwillige samenwer-
king verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met
de International
Society for Individual Liberty.
Secretariaat Libertarisch Centrum:

Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp 818
3607 EB Maarssenbroek
Tel. 03465-64994
Libertarisch Centrum België:
Herentalsebaan 109
2100Deurne

Bijeenkomsten:
Kring Roosendaal:
contactpersoon Hub Jongen, tel. 01654-1695
Elke derde dinsdag van de maand van IS.OOu tot
20.00u in Hotel Central te Roosendaal
Kring Rijnmond
contactpersoon Nel van Hulten, tel. 010-4262724
Elke eerste donderdag van de maand vanaf 20.00u.
Kring Leiden
contactpersoon Stefan van Glabbeek, tel. 071-143770
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
Kring Amsterdam
contactpersoon Toine Manders, tel.020-6451176
Elke tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00u. in
Hotel IBIS,
naast het Amsterdam Centraal Station.
Libertarisch Centrum België
Elke eerste woensdag van de maand. Meer informatie
hierover bij secretariaat.
Libertarisch Studiecentrum
Om de zes weken een bijeeenkomst te Antwerpen.
Meer informatie hierover bij secretariaat.

AGENDA
l O juni Kring Amsterdam
17 juni Kring Leiden
21 juni Kring Roosendaal
7 juli Kring Rijnmond

2-7 oct De 1994 Wereldconventie van de
International Society for
Individual Liberty, Hotel Los
Aluxes, Merida, Yucatan, Mexico.

Voor meer informatie over nevenstaande acti-
viteiten of voor algemene informatie kunt u terecht bij
het secretariaat van het Libertarisch Centrum of bij de
diverse contactpersonen. Zie bovenaan deze bladzijde.


