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VAN DE REDACTIE (1)
Mike van Roosmalen

1995, een nieuwjaar,

een nieuwe eindredacteur.

Uitgave 95/1 van de Vrijbrief is het laatste nummer onder
mijn eindredactie; Arie in 't Veld heeft zich bereid verklaard
de eindredactie per l januari 1995 van mij over te nemen.
Arie in 't Veld is student politieke wetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Leiden en woonachtig in Leiderdorp. In
Vrijbrief 94/1 debuteerde hij in de Vrijbrief met een artikel
over Rothbard en Nozick, in de loop van 1994 nam hij zit-
ting in de Vrijbrief-redactie en ook dit keer wordt de nieuwe
Vrijbrief-jaargang geopend door een artikel van zijn hand.

Het nieuwe redactie-adres van de Vrijbrief luidt
per l januari 1995: De Vrijbrief

t.a.v. Arie in 't Veld
Beukenschans 62

23 52 DA Leiderdorp
tel. 071-895868

VAN DE REDACTIE (2)
Jaap van der Starre

Over het libertarische principe.

Wat is de aantrekkelijkheid van het libertarisme? Is er een
(ideeën)markt voor? Het kan een bron van ideeën zijn om
oplossingen te vinden. Schrijvers zoals Ayn Rand, Mises,
Hayek, Rothbard, enz. gebruiken een logische manier van
denken die ook de bron is van het libertarisme. Die logica
helpt onafhankelijk te denken en ideeën te vormen zonder
last te hebben van een tweedehands manier van denken die
wordt geleid door opiniemakers zoals van pers en tv.

Zo zou misschien ook het uitgangspunt van het libertarisme,
dat er geen initiatief genomen mag worden tot geweld,
logisch beredeneerd kunnen worden. In ieder geval zijn er
aanwijzingen dat dit principe waar is.

Het libertarisme zegt iets over geweld en daarmee zegt het
iets over de staat want de staat monopoliseert het geweld.
Deze monopolisering is een schending van het libertarisch
principe wanthetbetekentdatde staatmet geweld verhindert
dat mensen zich individueel verdedigen tegen misdaad. De



ongebreidelde groei van de misdaad is een aanwijzing
ervoor dat deze schending van het libertarisch principe fout is.

Er is nog iets dat steeds groeit, nl. de staatsschuld. Dit is te
wijten aan het schijnbaar onuitroeibaar begrotingstekort.
Men kan er luchthartig over doen en er op wijzen idat het
tegenwoordig makkelijk gefinancierd kan worden dankzij
het vrije kapitaalverkeer in de wereld, maar als er eenreëele
rente voor nodig is van meer dan 5% dan groeien de schulden
erg hard. Dit heeft ernstige consequenties voor de toekomst
wat betreft belastingen, inflatie en rentestand. Nog zorg-
wekkender is deze ontwikkeling voor de economische struk-
tuur. Er zijn in Frankrijk bijv. bedrijven die ophouden met
investeren in hun bedrijf en in werknemers en in plaats
daarvan hun geld in obligaties stoppen omdat die meer geld
opleveren. Hiermee wordt toekomstige productiviteit
weggegooid ten behoeve van huidige consumptie via de staat.
Hiermee is de staat de dief die steelt van volgende genera-
ties. Blijkbaargeldthier hetgezegde: "Degelegenheidmaakt
de dief." Deze onhoudbare situatie is er weer een aanwijzing
voor dat het libertarische principe geldig is.

Dit zal ook Dick Armey van mening zijn. Hij is de nieuwe
leider van de meerderheidspartij in het Amerikaanse con-
gres, die nu na 40 jaar de leiding over heeft genomen van de
democraten. Hij is een libertariër uit Texas en een aanhanger
van de econoom Ludwig von Mises. Hij en zijn partij zullen
samen metNewt Gingrich, de nieuwe "Speaker-elect", een
wijziging van de grondwet proberen aangenomen te krijgen
waarin een sluitende begroting wordt vereist, zodat er geen
begrotingstekorten meer mogen optreden. ' n
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Ten onrechte smeergeld-image, in feite smeerolie-functie Arie in ,t VeM

Inleiding: Lobby's leveren een waardevolle bijdrage aan de besluitvorming van de instituties van de Europese
Unie (EU). Deze stelling vormt het uitgangspunt van dit artikel. Het doel is de houdbaarheid van de stelling te
onderzoeken door argumenten voor (hoofdstuk drie) en tegen (hoofdstuk twee) te behandelen. Alvorens daarmee
echter een begin kan worden gemaakt, is een introductie tot het terrein van het onderwerp noodzakelijk (hoofd-
stuk één). Tenslotte zal in het vierde hoofdstuk blijken in hoeverre de stelling door de verschillende argumenten
verzwakt of verstevigd is. ; .

Voor deze stelling is gekozen aangezien deze een voor Nederlandse begrippen tegendraadse opinie vertegen-
woordigt Politici, ambtenaren en journalisten associëren lobbyen vaak met smeergeld en refereren dan aan de
in 1993 ontstane opschudding óver corruptie en schenkingen van bedrijven aan het CDA, in Limburg.

Een dergelijke negatieve benadering gaat echter volledig voorbij aan de realiteit van lobbyen in de EU, Ten eerste
is het aantal lobby-organisaties tussen 1986 en 1990 gestegen van 600 haar 3000, en het aantal lobbyisten van
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6000 naar 9500.' Het gaat hierbij onder meer om fe-
derale en internationale belangengroepen, grote bedrij-
ven, consultancy-bureaus en advocatenkantoren.2 Ten
tweede is lobbyen aan de orde van de dag in de EU
(vanaf l november 1993 is de 'Europese Gemeenschap'
overigens 'Europese Unie' gaan heten): te denken valt
aan het intensieve lobbyen in 1993 door de lidstaten
om de verschillende nieuwe EU-instellingen (het
Monetair Instituut, Europol, etc.) aan hun land toegewe-
zen te krijgen. In dit kader blijkt dat lobby' s veeleer als
smeerolie voor de EU-besluitvorming fungeren.3

Aangezien deze bewering de essentie van de stelling
weergeeft, is dit het juiste moment om de houdbaar-
heid van de stelling te beproeven.

Hoofdstuk l
Werkwijzen en Doelstellingen van Lobby's
Definitie

Het woord lobbyen zal op de volgende pagina's veel-
vuldig te lezen zijn en is ook in het voorgaande reeds
verschillende malen gebruikt. Aangezien dit werk-
woord een essentiële positie in dit betoog inneemt, is
het de moeite waard om allereerst tot een begripsaf-
bakening te komen. In navolging van Van Schende-
len4 definieer ik lobbyen minimaal als „informeel in-
formatie uitwisselen met formele gezagsdragers"
(nadruk iV) en maximaal als „informeel pogen formele
gezagsdragers te beïnvloeden" (nadruk IV). Lobbyen
speelt zich derhalve afin het gebied tussen informeren
en beïnvloeden.

Agendavorming

Inmiddels is de betekenis van het fenomeen dat cen-
traal staat verduidelijkt. Vervolgens is het van belang
globaal de werkwijzen van lobby' s te bestuderen. Deze
kunnen in het bredere kader van de agendavorming
geplaatst worden.5 Wil een lobbyist zijn doelstellingen
optimaal verwezenlijkt krijgen, dan moet zijn indivi-
duele probleem allereerst als een sociaal probleem
aanvaard worden. Vervolgens moet het sociale pro-
bleem alspo/föefcprobleem gezien worden. In de derde

1. Schendelen, M.P.C.M. van, (ed.), Nederlandse Lobby's in Eu-
ropa, 's-Gravenhage: SDU, 1993, p. 18.
Vrijsen, E., Picknicken in het Europarlement; Het omstreden
nut van een gedragscode voor lobbyisten in Brussel, in: Elsevier,
49e jrg., nr 43,30 oktober 1993, p. 28.
De termen 'smeerolie' en 'smeergeld' zijn ontleend aan: Van
Schendelen, op.cit., p. 302.

4. Schendelen, Van, op.cit., p. 11.
5. Idem, pp. 12-13.

2.

3.
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stapmoethetprobleemopdepolitiekeagendageplaatst
worden. Vervolgens moet er over de voorgestelde
oplossingen van het vraagstuk een formeel besluit
genomen worden. Tenslotte moet dit formele besluit
geïmplementeerd worden. Dit traject geheel enmethet
beoogde resultaat af te leggen, is de droom van elke
lobbyist. Het ligt echter meer voor de hand dat hij met
een mulder optimale uitkomst genoegen zal moeten
nemen, zoals het laten falen van zijn tegenstander, in
plaats van zelf te zegevieren.

Het is belangrijk om op dit punthetgezichtsveldte ver-
breden naar de ambtenaar of politicus tot wie de lob-
byist zich richt. De lobbyist biedt hem namelijk infor-
matie en politieke steun aan, waardoor de formele
beslisser rationeler en/of consensueler kan beslissen.'
Beide partijen kunnen derhalve winnen: er is sprake
van eenpositfve sum.

Strategieën

Om er voor te zorgen dat zijn wensen een plaats krij-
gen in het hierboven beschreven proces van agenda-
vormingstaan voorde lobbyistverschillendemogehjk-
heden open.7 Ten eerste kan hij rechtstreeks, indivi-
dueel, op zijn doel afgaan. Deze strategie is vrijwel
kansloos. Hij kanten tweede eennationale collectieve
actie naar regio, naar sector, over sectoren heen ot op
basis van andere kenmerken organiseren. In de derae
plaats kan hij een dergelijke collectieve actie via een
ander land (binnen of buiten de EU) arrangeren. ien
vierde is het mogelijk om op transnationaal nivedu
collectieve actie te ondernemen, met meerdere anoe
landen derhalve. Tenslotte kan hij op nationaal, mi
nationaal of transnationaal niveau collectieve a»
ondernemen in de vorm van eenpublic-privatep
nership, oftewel samenwerking tussen overnei
bedrijfsleven. Hetmoge duidelijk zijn datvoordeiu
byist vele wegen naar Brussel leiden.

De instituties van de EU

Inmiddels is een eerste indruk gegeven van de verse
lende manieren om een lobby te organiseren, v ^
gens spreekt het vanzelf aandacht te besteden a»
instituties waar lobby's zich op richten, f orroi ^
zien speelt de Raad van Ministers (byvooro ̂ ^
ministers van Financiën van alle lidstaten) ee ^
senderolindeuiteindelijke besluitvorming.^'

6. Idem, p. 14.
7. Idem, pp. 18-19.
8. Idem, pp. 20-21.



grootste deel van de dossiers wordt reeds op Coreper-
niveau (het comité van permanente vertegenwoordi-
gers in Brussel van de regeringen van de lidstaten)
afgehandeld. En in dat geval geldt weer dat een groot
deel van de voorstellen van de Europese Commissie
wordt overgenomen via Coreper door de Raad van
Ministers. Dit maakt duidelijk dat lobby' s zich juist op
de eerste fasen van de besluitvorming moeten richten.
Indien zij wachten tot het formele besluit wordt genomen
is het namelijk zeer waarschijnlijk dat het feitelijke besluit
al lang vaststaat en komen zij derhalve te laat. In de
praktijk richten lobbyisten zich dan ook voornamelijk
tot de Commissie en haar Directoraten-Generaal en in
mindere doch toenemende mate tot het Europees Par-
lement en zijn Comités.

Het lobbyen van de Raad van Ministers of van de
Europese Raad (de regeringsleiders van alle lidstaten
en het Franse staatshoofd) i's niet alleen vaak zinloos
omdat het feitelijke besluit reeds gevallen is, het is
eveneens zeer moeilijk uitvoerbaar.9 Het is namelijk
voor lobbyisten vrijwel onmogelijk om deze twee
instituties direct te benaderen. De enige manier om toch
invloed uit te oefenen op deze organen js via de
nationale regering die er in vertegenwoordigd is. Dit
gegeven laat zien dat een deel van de aandacht van
lobby' s nog steeds gericht kan en soms moet zijn op de
nationale regering. Tenslotte is er een tweedereden om
de nationale overheid te lobbyen. Een groot deel van
deEU-besluitenmoetnamelijkwordenw#gCTom/door
de nationale overheden. Zowel voor lobby's die de
eerdere slag gemist of verloren hebben als voor lob-
by's die reeds succes hebben behaald, is deze slotfase
essentieel.

Politieke zelfredzaamheid

Reeds in de inleiding is duidelijk geworden dater sprake
is van een enorme toename van het aantal lobby-or-
ganisaties en lobbyisten. Van Schendelen vat dit op als
toename van politieke zelfredzaamheid (in dit geval
met betrekking tot Nederlandse lobby's), waaronder
hij het in eigen hand nemen van de Europese
belangenbehartiging verstaat.10 Als oorzaak op
Europees niveau voor dit verschijnsel wijst hij ten
eerste de toenemende relevantie van Brussel aan. Daar
valt meer en meer te winnen en dus ook te verliezen.
Ten tweede is Brussel goed toegankelijk, ook voor

9. Nugent, l\l., The Government and Politics of the Eurppean
Community, London: MacMillan Educationlid/19.89, pp.
199-200.

10. Schendelen, Van, op.cit, pp. 313-7.

kleinere lobby's. In de derde plaats is de Brusselse
besluitvorming op een vergelijkbare wijze verkokerd
('sectoraal georganiseerd') als de Nederlandse.
Hierdoor voelen vooral Nederlandse lobby's zich snel
op hun gemak. Deze factor kan echter voor lobby's uit
andere landen juist een nadeel betekenen. Ten vierde
is Brussel hét EU-trefpunt waar het snelste contacten
gelegd kunnen worden.

Aan de andere kant bevorderen factoren op nationaal
niveau het ontwikkelen van politieke zelfredzaamheid.
In dit geval gaat het om factoren in Nederland, echter
in andere lidstaten en zelfs buiten de EU spelen deze
ontwikkelingen eveneens eenbelangrijke rol. Ten
eerste kan de Nederlandse regering niet garanderen
succesvol een veto uit te kunnen spreken in de
EU-besluitvorming ten gunste van Nederlandse lob-
by's. Ten tweede zijn lobjby-organisaties bang om pp
nationaalterrein verlies te lijden, bij voorbeeld om door
concurrenten onder de voet gelopen te worden. In de
derde plaats zijn veel lobby's afkerig van de moeizame
nationale compromisrondes. Tenslottewprdtde Haagse
besluitvorming minder belangrijk .naarmate de Brus-
selse aan belang wint.

Als afsluiting van de behandeling van het concept van
politieke zelfredzaamheid verdienen de gevolgen van
de tpename er van aandacht. Pp de eerste plaats valt
een verdere groei van het lobbyen te verwachten. Ten
tweede zal door die groei een verschuiving van indivi-
duele naar collectieve actie plaatsvinden. In het gekrioel
van de vele lobby's staan grote lobby-organisaties sterker.
Ten derde zullen lobby's proberen Brussel via kortere
routes te bereiken, onder meer door nationale overleg-
koepels tenegeren. Ten vierde zietmen in dat men zijn
lobby-tactieken constant zal moeten variëren in een
dynamische omgeving. Tenslotte zal nationale eppr-
dinatie niet meer dan een ritueel zijn: bedrijven en
departementen zitten vaak niet meer pp dezelfde
golflengte. , . . . ,

Professionalisering

De puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen: de
hierboven aangeduide groei van het lobby-circuit leidt
namelijk tot professionalisering. Daarnaast zijn er vier
andere factoren die Ipbby's stimuleren vakkundiger op
te treden.'' Het beleid van de EU is in toenemende mate
relevant voor het bedrijfsleven én voor overheden op
verschillende niveaus. De negatieve sancties waarmee
deze actoren worden geconfronteerd wanneer zij hun

11. Idem, pp. 321-2.
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belangen niet goed vertegenwoordigen, dwingen lob-
by's er toe waakzaam te blijven. Ten tweede leidt de
grote complexiteit van hét lobby-wereldje er toe dat
juist in een dergelijke omgeving alleen professioneel
optreden wordt beloond. In de derde plaats zit de con-
currentie nooit stil: de professionalisering zal steeds
hogere eisen stellen en zal zich blijven uitbreiden.
Tenslotte klinken kritische geluiden over lobby-prak-
tijken steeds luider. De beste remedie tegen die kritiek
is een professioneel optreden.

Succesvol lobbyen ,

Naast deze tendensen op geaggregeerd niveau zijn er
tevens bepaalde 'tips' te geven Voor succesvol lobbyen.
Uiteraard is het niet dé bedoeling van dit werk om een
kookboek voor lobbyisten in-de-dop te zijn, maar deze
aanwijzingen'2 kunnen desalniettemin het inzicht in het
lobbyen vergroten: Ten éérste behoort een goede lob-
by duidelijke prioriteiten te stellen, intern cohesie te
vertonen en een consistent beleid te voeren. Ten tweede
moet men góéd geïnformeerd zijn: adequate dossier-
kennis derhalve. In dé derde plaats moet men zich
voorzichtig en gematigd aan de 'buitenwereld'
presenteren. Eurocratenen Europolitici staan over het
algemeen zeer Wantrouwig tégenover aan hen aange-
boden 'werkvakanties' en dergelijke verlokkingen.Ten
vierde heeft men goede hulpmiddelen (personeel,
faciliteiten, contacten) nodig ter ondersteuning van de
lobby: Ten vijfde moét men over de juiste lobby-vaar-
digheden beschikken: het leggen van contacten, plan-
ning van een betrouwbare strategie, etcetera. Tenslotte
moet men andere partijen iets té bieden hebben in de
vorm Van een tegenprestatie. Een mogelijke maatstaf
Van het succes dat lobby's weten te behalen zijn de
subsidies en fondsen die zij in de wacht hebben
gesleept.13

Nugent onderscheidt nog een aantal andere factoren
die van invloed zijn op het succes dat lobby' s hebben. '<
Hoe groter het economische of politieke gewicht dat
lobby's in de schaal leggen, hoe groter hun invloed. Te
denken valt aan de chemische en de staalindustrie, aan
pressiegroepen dié nauwe contacten onderhouden met
politieke partijen en aan de invloed van electorale fac-
toren. Daarnaastmoeten lobby's de belangen vertegen-
woordigen van een aanzienlijk deel van de betreffende
sector, Willen'zij serieus genomen worden.

Typologie van lobby's

Een mogelijke indeling van lobby's onderscheidt vier
typen.15 Ten eerste houden regionale en lokale over-
heden zich bezig met lobbyen. Dit is waarschijnlijker
naarmate deze overheden op nationaal niveau meer
speelruimte hebben, zoals de Duitse Lander. Ten
tweede is er uiteraard de groep van particuliere en
overheidsbedrijven die zich direct tot de EU-institu-
ties richten. In de derde plaats zijn er de meer traditio-
nele nationale belangengroepen. Tenslotte verdienen
de zogenaamde Europese belangengroepen aandacht.
Zij trachten de typisch 'Europese' belangen op een
bepaald beleidsterrein te behartigen.16

Hoofdstuk 2
Het Smeergeld-Image van Lobby's

The very term - 'lobbying' - is still a

little risqué in Europe, with under-

tones ofcorruption and scandal.

12. Schendelen, Van, op.cit., pp. 326-8.

14. Nugent, op.cit., pp. 204-6.
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Nationale coördinatie

Nederlandse politici, ambtenaren, journalisten en an-
dere burgers lijken serieuze bedenkingen te hebben
wanneer het fenomeen lobbyen aan de orde is. A)
associëren lobbyisten metmafiosi, met corruptie, kort-
om met onoirbare praktijken.

Echter niet alleen de zojuist genoemde groepen staan
wantrouwig ten opzichte van lobbyen op Europees
niveau. Er zijn namelijk tevens onder andere particu-
liere bedrijven die de voorkeur geven aan.de voornen
meer conventionele nationale coördinatie,
strategie van nationale coördinatie houdt jn »
ondernemingen en overheidsorganisaties op nationa
niveau hun krachten en belangen bundelen en verv
gens als één blok in het Brusselse lobby-circuit oper
ren. Bedrijven en sectoren die bijvoorbeeld finan» ̂
problemen ondervinden, geven aan deze tactieK
de voorkeur. Daarnaast voelen zwakgeorganisee^

15. Idem, pp. 194-6.
16. Zie ook idem; pp. 196-8. „ mu.
17. Gardner, J.N., Effective Lobbying in the European MM»

nïtyi Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers,
p. 103.

18. Schendelen, Van, op.cit., p. 314.



actoren zoals het midden- en kleinbedrijf en de
ambtenarenbonden zich beter thuis op nationaal ter-
rein. Hetzelfde geldt voor single issue belangengroepen
(de milieubeweging) en voorhetministerie van Buiten-
landse Zaken (BZ) zelf. Voor wat betreft BZ vloeit dit
voort uit het eigenbelang van werkverschaffing voor
de eigen ambtenaren.

Nationale coördinatie heeft een positiever imago dan
het lobbyen dat plaatsvindt onder de noemer van poli-
tieke zelfredzaamheid (zie hoofdstuk één). Nationale
coördinatie is namelijk een vertrouwd en conventio-
neel doch achterhaald verschijnsel. Het zijn dan ook
juist de actoren die nog wel opereren vianationale coör-
dinatie die het meest kritisch zijn ten opzichtevan 'zelf-
redzame' lobby's. Zij beweren dat een verdeeld (dat
wil zeggen: niet grootschalig georganiseerd) optreden
schadelijk is voor de belangenbehartiging.19 Uit deze
bewering blijkt datzij veronderstellen dat erèenbepaald
gemeenschappelijk belang bestaat en dat zijzelf patent
op dat belang hebben. Daarnaast is het opvallend dat
juist degenen die er in geslaagd zijn hun belang gedefi-
nieerd te krijgen als het groepsbelang, politieke zelf1

redzaamheid afwijzen. • • ' • ' ; :

Lobby's in de beklaagdenbank

De stroom van klachten omtrent lobbyen zwelt aan:
Welke zijn de belangrijkste bezwaren die met deze
stroom meedrij ven? Het eerste bezwaar betreft de grote
toestroom van lobbyisten.20 Ambtenaren besteden
daardoor relatief minder en selectiever aandacht aan
lobby's. Ten tweede ondervinden ook lobby's zelf
hinder van deze toestroom. Zij gaan steeds meer over
tot bundeling van krachten, teneinde een grotere en
professionelere boom in het bos te vormen. Ten derde
ergeren Brusselse ambtenaren en politici zich aan het
amateuristische optreden van bepaalde lobby's. In de
vierde plaats maken verschillende politici zich zorgen
over de onevenwichtige samenstelling van het lobby-
aanbod: industriële belangen zijn veel sterker vertegen-
woordigd dan consumenten of vakbonden. Dit feit leidt
er -ten vijfde- toe dat sommige lobby's veel invloed-
rijker zijn dan andere. In zesde instantie zijn bepaalde
politici ongerust over de ondoorzichtigheid van het
lobby-circuit. Zij spreken van het spook van Brussel.
In de zevende plaats is men bang dat lobby's misbruik
maken van Europese regelgeving om hun eigenbelang
(bijvoorbeeld hun marktpositie) te dienen. Tevens
worden bepaalde handelwijzen van lobby's ervaren als

19. Schendelen, Van, op.cit., pp. 322-3.
20. Idem, pp. 329-331.

immoreel, vooral wanneer het uitgaansleven wordt
gebruikt als lobby-instrument. Tenslotte klinkt, zoals
reeds beschreven is, in de nationale hoofdsteden regel-
matig de klacht dat lobby's de nationale coördinatie
doorkruisen.

Opgemerkt dient te worden dat veel van deze kritiek-
punten niet zozeer fulmineren tegen het feit van Eu-
ropees lobbyen, als wel tegen bepaalde aspecten ervan.

Eurolobby's en regulering

Naar aanleiding van de Zojuist besproken klachten
omtrent lobby's klinkt vooral vanuit het Europees
Parlement de roep om regelgeving met betrekking tot
lobbyisten*21 Deze politici beweren zelfs dat in tegen-
stellingtot Washington, waar .;,de politieke lobby
tenminste nog aan regels gebonden"22 is, in Brussel
„de lobbyisten onbelemmerd tekeer" gaan. Deze visie
wekt echterten onrechte de indrukdatEurolobby's veel
agressiever te jyerkgaan dan hun Amerikaanse equiva-
lenten. Wanneer de parlementariërs de feitelijke situatie
in Washington zouden kennen, zouden zij de
Eurolobbyisten als makke lammetjes beschouwen. Juist
omdatzijbeseffëndatlobbyen,;stillalittlerisqué"(zie
ook het begin van dit hoofdstuk) is in Brussel, werken
Eurolobbyisten vele malen behoedzamer en gematigder
dan hun collega's in de VS.

Vrijsen signaleert dat lobbyen aanvankelijk in de VS
een negatieve klank had. Politici zouden met „bribes,
booze andblondes" bestookt worden. Na verloop van
tijdkreeg de term' lobby' echter een neutrale betekenis
en werdenmeer de informatieen argumentatie-aspecten
ervan ingezien: Het is derhalve des te merkwaardiger
dat Europolitici lobby's blijven beschouwen als
malafide actoren.

Een logisch gevolg van deze kritiek is de roep om
regelgeving met betrekking tot lobbyen. Vooral de
socialistische partijen in het Europees Parlement
maken zich sterk voor een accreditatieregeling en een
gedragscode. Zij laten zich daarbij inspireren door de
Amerikaanse Lobbying Act uit 1946. Vrijsen probeert
echter door dit geweeklaag heen te prikken en verdenkt
de parlementsleden van 'gewichtigdoenerij'. Door
telkenmale te jammeren over het leger van lobbyisten
dat hen aanvalt, maken zij impliciet duidelijk hoe
belangrijk zij wel niet zijn. -

21. Vrijsen, op.cit., pp. 26-28.
22. Idem, p. 26.
23. Idem, p. 27.
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Desalniettemin heeft de voorzitter van het parlement
inderdaadopdrachtgegevenregelgevingoptestellen.23

De reglementscommissie bedacht vervolgens een
lobby-register en een vrijwillige (door lobbyisten zelf
op te stellen) gedragscode. Deze maatregelen zouden
in de loop van vorig jaar van kracht moeten gaan
worden. De regelgeving zou dan tevens betrekking
moeten gaan hebben op het lobbyen van de Commis-
sie.

De vraag rijst welke argumenten precies aan deze regel-
ingen ten grondslag liggend Ten eerste denkt men dat
door een register aan te leggen, Europarlementariërs
uit die lijst kwalitatief goede lobbyisten kunnen selec-
teren als zij informatie nodig hebben. Ten tweede wil
menlobbyistendiezichmisdragen,kunnenweren,door
middel van een pasjesregeling. Lobbyisten worden
derhalve gelijk gesteld met vernielzuchtige voetbal-
supporters die met exact een zelfde regeling uit de sta-
dions gehouden moesten worden. Het pasjesplan voor
voetbalvandalen is overigens jammerlijk mislukt. Ten
derde verwacht men van de regulering dat deze de
onevenwichtigheid (zie het begin van dit hoofdstuk)
inhet lobby-aanbod zal corrigeren.?4 Tenslotte denkt
men dat regulering vooral de als hinderlijk ervaren
amateuristische lobby's zal treffen.

In hoeverre zijn deze argumenten en verwijten terecht
eninhoeverrebiedtreguleringhiervooreen oplossing?
Tegenstanders vanreguleringbeschouwen lobbyen als
een democratisch grondrecht, waarop de Europese
overheid geen inbreuk mag maken. Tevens wijzen zij
er terecht op dat bepaalde parlementsleden zélf part-
time werkzaam zijn als lobbyisten. Om die reden zou
netparlement allereerst zelf aan dergelijke praktijken
een einde moeten maken voordat het op een geloof-
waardige manier de 'overige' lobbyisten de wet kan
voorschnjyen.0okhetargumentdatreguleringtoteen
evenwichtigere vertegenwoordiging van de verschil-
lende belangen zal leiden, wijzen zij af. Van vermin-

detS?, i! anïetparlementzullenjuist
de mdrviduele burgers en de kleine middenstanders

ttlwn H 6n' enSl°utte trekken de Volksver-tegenwoordigers een overbodige conclusie uit het

*arschiJnlijk inderd*ad
' Echter

UseW * h ™ -lisenng. Er is sprake van een natuurlijke selectie: de

beste lobby's overleven, amateurs en eendagsvliegen
verdwijnen uit de arena.

Conclusie

Bovenstaande overwegingen hebben vooral duidelijk
gemaakt dat zelfs de meest kritische Europoliticus niet
tegen de aanwezigheid van lobby' s in Brussel is. Deze
persoon zal zich echter wel ergeren aan bepaalde
bijverschijnselen van lobbyen.26 Sommige van deze
kritiekpunten (vooral de kritiek op amateurisme)
snijden inderdaad hout. Het overige deel is echter zeer
overdreven (bijvoorbeeld het immorele of misbruik
makende gedrag), vooral in vergelijking met de VS, of
wordt 'bestreden' met regulering die overbodig (met
betrekking tot amateuristen) of zelfs contra-próduk-
tief (voor wat betreft het onevenwichtige aanbod) is.

Hoofdstuk 3
De Smeerolie-Functie van Lobby's
Klachten geëvalueerd

In het vorige hoofdstuk zijn onder de noemer Lobby 's
in de beklaagdenbankverschiüende kritiekpunten met
betrekking tot lobby's aan de orde gekomen. In
hoeverre zijn deze klachten terecht? Een drietal
klachten is weliswaar reëel, doch zal waarschijnlijk
vanzelf verdwijnen. Deze klachten betreffen het grote
aantal lobby's, het amateurisme van sommige lobby's
en het immorele gedrag van bepaalde lobby's.27 Naar-
matenamelijkde concurrentie tussen lobby' s toeneemt,
gaan meer en meer lobby-organisaties over tot bundel-
ing van hun gezamenlijke krachten, waardoor het
aantal afzonderlijke lobby's afneemt. Vanwege deze
hevige concurrentie wordt professioneel optreden
beloond en amateuristisch gedrag afgestraft. Lobby-
amateurs zullen derhalve worden gedwongeahun
werkzaamheden te professionaliseren of te beëindigen.
Een vakbekwaam optreden sluit immoreel gedrag per
definitie uit als het om lobbyen gaat. Onethisch gedrag
is derhalve contra-produktief voor lobbyisten. Indien
zij hun werk met succes willen voortzetten, zullen zij
dus allereerst hun gedrag moeten verbeteren*

Twee andere klachten worden ten onrechte gebruikt
als argumenten voor de regulering van lobbyen, in
verband met de ongelijke samenstelling en de'°v^'
heersing van bepaalde lobby's of lidstaten woffltf»;
invoering van regelgeving verdedigd. Zoals ecnte^
reeds in hoofdstuk twee is gebleken iS; dit een
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27. Idem.



schijnoplossing voor een schijnprobleem. Onder-
vertegenwoordigde en zwakkere lobby's kunnen hun
positie slechts versterken wanneer de toegang tot de
beleidsmakers wijd open is en wanneer zij hun organi-
satie professionaliseren.

Vervolgens duidt het bestaan van twee andere klachten
op een onjuist inzicht in de lobby-wereld. Lobby's
zouden te weinig transparant zijn. Echter aangezien
lobbyisten gedwongen zijn hun nek uit te steken qm
succes te behalen, vooral vanwege de hevige concur-
rentiestrijd, is deze bewering ongeloofwaardig. Daarr
naast worden lobby's beschuldigd van het tegenwerken
van de nationale coördinatie. Deze klacht houdt er
echter geen rekening mee dat het feit dat lobby' s Onaf-
hankelijk van nationale overwegingen opereren; juist
zeer bevorderlijk is voor een goede besluitvorming op
Europees niveau, los van enge nationale belangen.

: ' I . • • , • - ' : . •-'' :

Vier smeerolie-functies van lobby's

Aan het einde van hoofdstuk twee en aan het begin van
dit hoofdstuk is inmiddels kritiek geuit op de argumen-
ten die lobby's een smeergeld-image hebben bezorgd;
Door kritiek op deze kritiek te leveren, is duidelijk
geworden dat lobbyen onterecht een negatieve klank
heeft. Het doel van dit hoofdstuk is om een stap verder
te gaan: om aan te tonen dat lobby' s belangrijke smeer-
olie-functies vervullen en in veel gevallen als catalysa-
toren van het integratie-proces dienen. Ui het eerste
hoofdstuk is de toename van Europees lobbyen
geconstateerd en bestudeerd. Wellicht kunnen die
gegevens in combinatie met de bevindingen van dit
hoofdstuk een betere indruk geven van de verdiensten
van lobby's. ;

De eerste positieve functie die lobby's vervullen
betreft het verschaffen van kosteloze hoogwaardige
informatie aan besluitvormers.28 Door tegenstrevers
van een bepaalde lobby uit te nodigen, kunnen de
ambtenaren en politici het beeld van de verschillende
belangen completer maken. Ten tweede bieden lob-
by's politieke steun aan besluitvormers aan.
Laatstgenoemden kunnen hun stellingname kracht bij
zetten door aan te tonen dat bepaalde lpbby?s hen ste^-
unen. In de derde plaats maakt de informatie die lob-
byisten verschaffen de beslissers minder afhankelijk
van gegevens die door nationale overheden en hoger
geplaatsten zijn bewerkt. Europarlementariërs worden
op deze wijze zelfstandiger ten opzichte van de
Commissie. Tenslotte kan aangevoerd worden dat het

28. Schendelen, Van,op.cit., p.329. ; i:

kenbaar maken van opvattingen door lobby's aan de
Europese overheid een democratisch grondrecht is.
Lobbyen is in dit kader eenvoudigweg het gebruik
maken van zowel de vrijheid van meningsuiting als van
hetrechteen 'petitie' bij de overheid in te dienen. In de
opbloei van het lobby-circuitkan een opbloei van het
gebruik van grondwettelijke burgerrechten herkend
worden.

De aantrekkingskracht van EU-beleid

Zoals inmiddels duidelijk wordt, spelen lobby's een
voorname en constructieve rol in de besluitvorming
van de EU, Indien het terrein waarop sprake is van EU-
beleid wordt uitgebreid, valt derhalve een reactie van
de kant van lobby's te verwachten. Zoals Kirchner en
Schwaiger29 stellen: „The extent to which Community
policy exists in agiyen sector is often indicatiye of the
state of development of European interest groups in
that sector," Pp deze wijze valt te verklaren dat de
geringe activiteit van de gezamenlijke Europese spciale
partners voortylpeit uit het huidige ontbreken van een
omvangrijk sociaal en economisch E

In eerste instantie zal dus het ontwikkelen yan bijvoor-
beeld een EU-landbouwbeleid reacties van landbouwt
lobby's uitlokken. In tweede instantie zullen echter na
verloop van tijd pok andere lobby's pp dit beleid
reageren, zoals consumentenorganisaties in dit voor-
beeld, onder meer teneinde de prijsstijging van iand-
bpuwprodukten tegen te gaan.?0 . .'•••'

De relatie tussen EU-beleid en lobbyen moet echter
tevens van de kant van de instituties van de Unie
bekeken worden. Deze organenhebben er namelijk alle
belang bij om bij lobby's steun en expertise te zoeken
om het voorziene beleid te doen slagen. Zij zoeken met
andere woorden bondgenoten onder.de lobbyisten.
Kirchner en Schwaiger zien deze wisselwerking als „the
key tp European integration".31 Genoemde auteurs
waren in 19,81 vanmeningdatditmechanismehet beste
functioneerde in het Economisch en, Sociaal Comité
(ESC). Het ESC is een adviesorgaan waarin werkne-
mers, werkgevers en 'verschillende belangen' verteg-
enwoordigd zijn. Deze samenstelling doet denken aan
die van de Sociaal-Economische Raad (SER) in

29. Kirchner, E. en Schwaiger, K., The Role of Interest Groups in
the European Community, Hampshire: Gower Publishing
CompanyLtd,1981,p.32.

30. Idem.
31. Idem, p. 37.
32. Idem, p. 98.
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Nederland. DeauteursmenendatdeledenvanhetESC
de Europese integratie kunnen stimuleren door voor-
stellen te doen voorriieuwEU-beleid.32 In theorie is dit
juist. Er is echter sinds 1981 veel veranderd. In de
praktijk blijken de in het ESC vertegenwoordigde
belangen te uiteenlopend te zijn om duidelijke gemeen-
schappelijke standpunten in te nemen. De verschillende
leden zijn tot het inzicht gekomen dat zij hun energie
beter kunnen besteden door zelfstandig te lobbyen.

Dit neemt niet weg dat het EU-beleidsterrein zich min
ofmeergestaaguitbreidtDeEuropesePolitieke Unie-
Akte ('het Verdrag van Maastricht') betreft onder meer
defensie, justitie, sociaal en monetair beleid.33 Daar-
riaastzijn doormiddel van dit verdrag de bevoegdheden
van het Europees Parlement vergroot. Dit heeft tot
gevolg dathet parlement voor lobbyisten steeds belang-
rijker wordt, zoals hieronder zal worden uitgewerkt.

Een mooi voorbeeld van een mogelijk nieuw beleids-
terrein van de EU was te lezen in de Volkskrant.34 In
het artikel wórdtmelding gemaakt van Philips' wens
om door middel van een ronde-tafelconferentie te
komen tot „een Europees industriebeleid op het terrein
van informatietechnologie." Ditbeleidheeft vooral tot
doel de concurrentiekracht van de EU op dit gebied te
vergroten. Jan Timmer beweert:, juist die solidariteit
nebben we nodig om succes te boeken." In dit kader
mag tevens niet onvermeld blijven dat deelname aan
technologie-projecten zoals EUREKA eveneens een
vorm van lobbyen kan zijn, bijvoorbeeld om op die
manier de vaststelling van standaarden te beïnvloeden.35

Het democratisch gat:
lobby's en het Europees Parlement

„ The low importance of democratie representation and
legiümacy in the EC means that functional legitimacy,
linked to expertise, plays a key role" (cursivering in
origineel).36 Het eerste deel van dit citaat wijst op een
probleem: het zogenaamde 'democratisch gat*. Het
tweede deel duidt een oplossing aan: de expertise van
lobby's wordt gebruikt om het democratisch gat te
vullen. Dithoudt in dat in dit geval het Europees Parle-

33. Schendelen, Van/ op.cit., p. 15;
34. Philips wil 'ronde tafel' technologie in Europa, in:

de Volkskrant, vrijdag 12 november 1993, p. 13.
35. Gardner, op.cit., p. 110.
36. Andersen, S.S. en Eliassen, K.A., European Community Lob-

bying, in: European Journal of Political Research, Vol. 20
No.2, september 1991, p. 178.

37. Idem, p. 185. i

10 de Vrijbrief 1995/1

ment (EP) en de lobbyisten een gemeenschappelijk
belang hebben: het EP wil zijn positie in de besluit-
vorming versterken teneinde meer politieke invloed te
hebben en de lobby's helpen het EP daarbij teneinde
via het sterkere parlement hun verlangens beter gerea-
liseerd te krijgen.37 Dat dit redelijk lijkt te slagen, bleek
hierboven reeds toen de (langzame) uitbreiding van de
bevoegdheden van het EP aan de orde kwam.

Het feit dat lobbyisten meer en meer aandacht schenken
aan het EP kan dan ook opgevat worden als signaal dat
het EP daadwerkelijk meer politieke macht heeft ver-
worven.38 Juist om deze reden verwelkomen parlemen-
tariërs de werkzaamheden van lobbyisten. Eerstge-
noemden opereren zelf in feite als lobbyisten door
middelvan 'inter-groups'. Dit zijn officieuze comités
van parlementsleden waarin onder andere proef-
ballonnetjes worden opgelaten. Een interessant voor-
beeld is de Kangoeroe Groep, die zich sterkmaakt voor
het verwijderen van barrières tussen lidstaten en zich
vooral heeft ingezet voor de totstandkoming van de
interne markt.39 Tenslotte kan het parlement worden
gebruikt als middel om de Commissie en de Raad van
Ministers te lobbyen. Indien dit wapen in stelling wordt
gebracht, kan beweerd worden: „The Parliament is the
most powerful lobbying group in Brussels."

Protectionisme, consumentenbelangen
en Europees denken

Een lobby-tak die nog niet expliciet aan de orde is
geweest, is die van het Europees Bureau van Consu-
mentenbonden (BEUC). Deze organisatie verzet zich
vooral tegen protectionistische maatregelen die prijzen
verhogen of het keuzeaanbod verlagen, zoals import-
quota. Op deze wijze zoekt men bondgenoten onder
importeurs en eveneens onder milieu-lobby's.41 Dit
maakttegelijkertijd duidelijk dat het bedrijfsleven niet
per definitie de vijand van het BEUC is.42 Bedrijven
die belang hebben bij een minimum aan protectionisme
doen er verstandig aan het BEUC en zijn zeer goede
contacten met het EP niet uit het oog te verliezen.
Daarnaast hebben bedrijven respons van consumenten
ontdekt als een manier om hun service te verbeteren.
Tevensproberenzij in tespelenophet groeiende milieu-
bewustzijn.43 Vooral bedrijven van buiten de EU die

38. Gardner, op.cit., pp. 80 & 98.
39. Idem, pp. 48-50 & 93-4.
40. Idem, p. 98.
41. Idem, p. 41,
42. Idem, p. 104.
43. Idem, pp. 105-6.



bangzijn voor een 'Fort Europa' trachten viahetBEUC
EU-protectionisme te bestrijden. Zij kunnen alleen hun
voordeel doen met de interne markt als deze werkelijk
openblijft.44

Voor zowel bedrijven binnen als buiten de EU geldt
dat zij in hun lobby-gospel het refrein van 'het Euro-
pees belang' zullen moeten opnemen. Dat wil zeggen:
duidelijk maken dat de belangen van de lobby samen-
vallen met 'de' Europese belangen, zoals de voltpoi-
ing van de interne markt. Gafdner noemt dit: „Giving
your issue a European spui".45 Dit is het geval indien
bijvoorbeeld een Europese bedrijfstak achter een
bepaald voorgesteld beleid staat.46 Op die manier wordt
het specifiek belang vertaald in termen van het alge-
meen belang.47 De nadruk ligt al met al op Europees
denken en het delen van het Europese enthousiasme
(voor zover aanwezig) met betrekking tot de toekomst
van Europa.48

Hoofdstuk 4
Theorie, Synthese en Conclusie
Synthese en conclusie

Leveren lobby's inderdaad een waardevolle bijdrage
aan de besluitvorming van de instituties van de Eu-
ropese Unie, zoals de stelling van dit artikel aangeeft?
Inmiddels zijn verschillende algemene kenmerken van
Europees lobbyen aan de orde gekomen, en zijn
respectievelijk bezwaren tegen en verdiensten van
lobby's behandeld. In hoofdstuk één werd onder meer
de belangrijke constatering gedaan dat lobby' s informa-
tie en politieke steun aanbieden aan besluitvormers,
teneinde laatstgenoemden beter op de hoogte te bren-
gen en/of te beïnvloeden. Daarnaast is de professiona-
lisering van lobby's opgemerkt en bestudeerd. Hoofd-
stuk twee bevat de bezwaren tegen lobby's. Gebleken
is dat deze bezwaren zich deels vanzelf zullen oplos-
sen, bijvoorbeeld via genoemde professionalisering.
Een ander deel van de klachten lijkt nogal overdreven,
wellicht voorkomend uit onbekendheid met lobbyen.
Sommige klachten worden 'bestreden' metmaatregelen
die averechts zullen werken: regulering. Een laatste
groep bezwaren is echterwellegitiem.Hetderdehoofd-
stuk brengt de verdiensten van lobbyen onder de aan-
dacht. Het is duidelijk geworden dat lobby's een

44. Gardner, op.cit., pp. 126-7.
45. Idem, p. 67. Zie ook Van Schendelen, op.cit., pp. 300-1 &303

&305.
46. Gardner, op.cit., p. 74.
47. Schendelen, Van, op.cit., p. 303.
48. Gardner, op.cit., pp. 134-5.

positieve invloed op verdere Europese integratie kun-
nen hebben, bijvoorbeeld door protectionisme te be-
strijden; Lobbyisten brengen nieuwe beleidsterreinen
onder de aandacht van Europese besluitvormers. Tevens
vervullen lobby's een belangrijke democratiserende
rol: in samenwerking met het Europees Parlement
helpen zij het 'democratische gat' te dichten, door van
onder af de besluitvorming te beïnvloeden.

Afgaande op deze beknopte evaluatie van de drie hoofd-
stukken en terugverwijzend naar de voorgaande pagi-
na's^ kom ik tot de conclusie dat de stelling houdbaar
is gebleken. Na een zorgvuldige afweging van de vobrs
en tegens kan gesteld worden dat lobby's een waar^
devolle bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen
deEU.

Theoretisch kader

Algemene empirische theorieën over lobby en zijn zeer
schaars. Dit is mede te wijten aan het enorme aantal
varianten volgens welke lobby' s kunnen opereren. Een
bijkomend probleem is dat lobbyisten geen zakelijk
belang denken te hebben om mee te werken aan weten-
schappelijk onderzoek. Sterker nog: zij zijn bang dat
dat onderzoek door tegenstanders zal worden gebruikt
in de lobby-strijd.49 De uitdaging voor toekomstig
onderzoek ligt dan ook in „methodische systematise-
ring" (cursivering in origineel).50 Bestaande theorieën
die in meer of mindere mate betrekking hebben op
lobbyen zijn onder andere „het functionalisme, neo-
functionalisme, federalisme, intergquvërnementa-
lisme, agendavorming, belangenvertegenwoordiging,
coalitievorming, ruil, machtsvorming, corporatisme,
elite participatie en 'linkage politics'".51 Deze opsom-
ming duidt op een overvloed aan mogelijk interessante
theorieën. Meerdere van deze zijn hierboven impliciet
aan de orde gekomen. Andere zijn expliciet naar voren
gebracht, zoals de theorie van de agendavorming. Geen
van deze is echter ontwikkeld met betrekking tot lobby-
en. Theorievorming die wel uitdrukkelijk dat doel heeft
is derhalve essentieel om de kennis van lobbyen te
vergroten. Dit geldt te meer in het licht van twee belang-
rijke vragen over de toekomstige ontwikkeling van
lobbyen: Hoe lang zal lobbyen zich op de huidige infor-
mele en ongestructureerde manier blijven ontwikkelen
en hoe zal de groei van lobbyen het bestaande machts-
evenwicht in de EU-besluitvorming beïnvloeden?52

49. Schendelen, Van, op.cit., p. 22.
50. Idem, p. 332.
51. Idem.
52. Andersen en Eliassen, op.cit., p. 185.
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De libertarische "moraal" van dit verhaal

Hoewel deze beschouwing niet expliciet op liberta-
rische of klassiek liberale uitgangspunten gebaseerd
is, kan de praktijk van het lobbyen in de Europese Unie
niettemin door een libertarische bril bekeken worden.
Uitgaande van het gegeven dat er nu eenmaal op dit
moment een Europese Unie bestaat, kan het lobbyen
binnen die EU verdedigd worden op basis van het liber-
tarische principe van vrijheid van meningsuiting.
Mensen (lobbyisten) hebben immers het recht om hun
mening kenbaar te maken aan degenen die over hen
beslissen. Ten tweede is er bij lobbyen sprake van
vrijwillige samenwerking: && lobbyist biedt bijvoor-
beeld een ambtenaar informatie aan, in ruil waarvoor
de ambtenaar tracht met de uit die informatie voort-
vloeiende gevolgen in het beleid rekening te houden.
Ten derde de kwestie van regulering: zoals in zoveel
gevallen is regelgeving ook voor lobbyen overbodig'
Hierboven is duidelijk gemaakt hoe, via concurrentie
en zelfregulering, de lobby-prganisaties uit zichzelf de
manier waarop zij opereren zullen verbeteren. Hope-
lijk voldoen deze drie punten om de relevantie van dit
onderwerp voor het libertarisme aan te tonen.

Het is zeker niet mijn bedoeling te beweren dat de EU
de uitgekomen droom van elke klassiek liberaal-
gezinde persoon is. Daarentegen sta ik wel achter de
stelling dat, als er dan toch een EU bestaat, deze beter
wel dan niet lobbyen moet toestaan.

Ariein'tVeld n
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Klein bezwaar tegen het libertarisme
Hans Oversloot

Volgens een oudgrieks verhaal werd de aarde getorst
door Atlas. En wie droeg Atlas? Atlas stond op een
schildpad. Maar waarop rustte de schildpad?

Volgens libertariërs als MurrayRothbardenRobertNózicky
althans de Nozick van Anarchy. State, and Utopia, be-
gint de politieke filosofie (de 'goede politieke filos-
ofie')met de aannamedat'individuen rechten hebben'
en wel de volgende.... John Locke kon nog een stap
terug, die wist nog een antwoord op de vraag 'Waar
komen die rechten vandaan?'. Die komen van God. En
God, in die tijd, had het voordeel dat Hij 'het begin
zonder begin' was. (Waarop staat de schildpad? De
schildpad staat. Punt.) Ook de Amerikaanse onafhan-
kelijkheidsverklaring begint met zo een -dubbele-
'self-evidence'. In de tweede alineaheethet daar: "We
hold these truths to be self-evident, that all men are
created equal, that they are endowed by their Creator
with certain unlienable Rights, that among these are
Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

Er ontstaat een probleem als God niet meer bestaat, als
het bestaan van God geen 'gedeelde waarheid' (meer)
is. Dan lijkt het funderingsprobleem dat hier aan de
orde is te moeten worden opgelost met een 'laten we
aannemen dat individuen die en die rechten hebben'.
De fundering van wat eerder misschien vanzelf-
sprekend mocht heten, wordt daarmee niet meer, maar
ook niet minder dan, een afspraak, een conventie. En
die afspraak is hier voorwaarde en gevolg tegelijk van
de creatie van een politieke gemeenschap.

Maar wat verhindert mij om nee te zeggen tegen de
oproep 'laten wij aannemen dat'? Ik kan mij voorstel-
len dat ik wel wil 'aannemen' wat ik niet 'geloof,
omdat, bijvoorbeeld, die aanname goede gevolgen

Hans Oversloot is als universitair docent
verbonden aan de Vakgroep Politieke
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te
Leiden. Hij studeerde geschiedenis en
politieke wetenschap en promoveerde in
1990 op Sabbatswerkers in de Sovjet-Unie
(Eburon, Delft). Hij schreef verder onder-
meer artikelen over ideeën van Robert
Nozick en Herbert Spencer.

Robert Nozick

heeft. AJs we aannemen dat individuen van nature die
en die réchten hebben, dan voert dat mij (ons?) in de
richting van 'het goede leven'. Daarmee doe ik iets
bijzonders; de 'waarheid' van die axiomata is afhan-

kelijk van mijn (uw) ap-
preciatie van (een voor-
stelling van) 'het goede
leven' die zélf niet door
die axiomata wordt ge-
stuurd en in zekere zin
wordt gedefinieerd. Stel
dat ik op basis van die
waardering die liberta-
rische 'fundamenten'
afwijs. Dan kunt U;vra-
gen: Hoe weet ik datmijn
voorstelling van het
goede leven,'beter' is dan
het soort, de soorten, le-
ven die op basis van de
libertarische uitgangs-
punten voorstelbaar
zijn? Het punt hier is -en

dat is vervelend voor libertariërs- dat ik dat kan pro-
beren aan te geven, maar dat ikdatniethoef aante geven
(of liever: mijn poging u van mijn gelijk te overtuigen
denkelijk zal falen), en dat mijn positie daar inpoliticis
niet per se zwakker door wordt. Als en zolang ik (en de
mijnen) bereid zijn ons in uw ogen 'evidente ongelijk'
met inzet van (onze) middelen feitelijk te verdedigen,
hebt u een probleem. Daarmee is de politieke cohtes-
tatie gegeven. In laatste instantie is niet het 'logisch
gelijk', maar 'de wiF in de sfeer van de politiek beslis-
send.

En dit is nu precies wat het ultra-liberalisme, het liber-
tarisme, van andere politieke filosofieën—zij het niet
van alle andere politieke filosofieën- onderscheidt: het
is een anti-politieke politieke filosofie, een politieke
filosofie die 'de politiek' als onderscheiden sfeer zou
wensen op te heffen, omdat zij 'overbodig' en 'para-
sitair' zou zijn.

De politiek van de anti-politiek is in de politiek niet
vanzelfsprekend kansloos. 'Het marxisme' was -is-
óók anti-politiek. De marxistisch-socialistische droom
was ook dat een 'rationele orde' voor eens en voor al
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een einde zou kunnen maken aan 'de politiek'. gemeenschap.

Het is, naar mijn idee, door en in een politieke gemeen-
schap dat rechten aan individuen worden toebedeeld,
en soms worden 'verheven boven' en 'onaantastbaar'
worden verklaard door die politiek. Daarmee wordt of
blijft de positie van 'het recht' misschien ondraaglijk
kwetsbaar, maar bij ontstentenis van een God waarin
wij allen geloven en die buitendien de libertaire uit-
gangspuntendeelvanzijngeopenbaardewaarheidheeft
gemaakt, is -en blijft-het axiomatisch gelijk van liber-
tariërs een betwistbaar gelijk.

Ja, 'vanzelfsprekend' is het libertarische gelijk betwist-
baar -anders zou dit opstel hier niet in druk verschij-
nen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Hetpunt is dat 'ge-
lijk' of'ongelijk' voor libertariërs eerst en vooral een
kwestie is van consistentie en van dogmatische
rechtvaardiging: correct, juist, goed is wat als als het
sequeel van de libertarische axiomata 'moet' worden
aanvaard: (anti-)politieke 'juistheid' blijft aan de eigen
premissen gebonden en daarmee worden politieke con-
troverses gereduceerd tot kwesties van logica en in-
terne consistentie.

Natuurrecht is naar mijn idee (ook) een vorm van cul-
tuurrecht -ik leen hier een woord van Paul Cliteur1-,
en als zödanigniet 'gegeven aan' eenpolitieke gemeen-
schap of aan individuen (van bovenaf, zoals Mozes'
stenen tafelen), maar gecreëerd door en in ieder geval
-als het goed is- onderhouden door een politieke

De libertarische droom is, au fond, het verlangen naar
de heerschappij van 'het recht' zonder staat, van recht
zonder macht, van recht dat geen 'politieke gemeen-
schap' mede constitueert, of door een politieke gemeen-
schap, of een heerser, wordt gemaakt en onderhoudend
Het rechtsidee van libertariërs is het verhaal van de
Baron Von Münchhausen die zichzelf aan zijn staart,
zijnpaard onder zich geklemd, uit het moeras omhoog-
trok. Het libertarisme heeft een niet gering funderings-
probleem.3 Ik geloof de Baron Von Münchhausen
namelijk niet. De inrichting van die politieke gemeen-
schap -het behoud of het herstel van de republiek- is
daarom voor mensen als ik een veel belangrijker zaak,
een veel belangrijker opdracht, dan de strijd tegen 'de
staat' in willekeurig welke constitutionele gedaante.

Tenslotte een obiterdictum. Ik meen dat het de liberale
zaak schaadt, dat het bovendien onbewezen en waar-
schijnlijk onwaar is -en ik bemerk bij mijzelf irritatie
omdat ik soortgelijke aanspraak ook al in 'het marxis-
me' heb beluisterd-, te beweren dat wie niet in 'het
libertarisme'gelooft, wie het libertarisme niet als waar
erkent, ofwel slecht, ofwel misleid, ofwel dom is. Wat
dat is expliciet of bij implicatie wat veel libertariërs, of
ze nu Rothbard of Van Roosmalen heten, zeggen. Dit
ontneemtde andersdenkende eigenlijk op voorhandniet
het recht van spreken maar wel de hoop serieus geno-
men te worden.

Hans Oversloot P

Noten

1.

2.

Zie: P.B. Cliteur, Conservatisme en cultuurrecht, Amsterdam
1989 (diss. Rijksiniversiteit Leiden).
Vgl. Robert D. Putnam, MakingDemocracy Work. Civic Tradi-
tions in Modern Italy, Princeton U.P., Princeton (N.J.) 1993,
met name hoofdstuk 5.

3. Ik ken maar een poging om dit funderingsprobleem op te los-
sen. Dan heb ik het niet over F. A. Hayek -die wordt door 'ech-
te' libertariërs wel verstandig gevonden, maar niet liberaal
genoeg-, maar over Herbert Spencer, die de 'ontvouwing', de
'erkenning' van de 'libertarische uitgangspunten' in een een
evolutionair perspectief heeft trachten te plaatsen. Over
problemen daarmee verbonden heb ik kort iets gezegd in: "Hen
hert Spencer", opgenome in: P.B, Cliteur, A.A.M. Kinneging
& G.A. van der List (red.), Filosofen van het klassieke libera-
lisme, Kok Agora, Kampen 1993, pp. 269-281;: <
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AANKONDIGING

VRIJDAG 17 MAART 1995:
DERDE HAYEK-SYMPOSIUM TE GENT
Het Derde Hayek-symposium met als thema' de Welvaartstaat' wordt gehouden

op 17 maart a.s. in auditorium C van de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid,
'; ,' l ' ' 'i ' , ' ' . ' ! • • .

Universiteit Gent, Universiteitsstraat 4, 9000 Gent.

Voor meer informatie over aanmelding en
deelnameprijs, aanvangstijd en het defini-
tieve programma kunt u zich wenden tot:

Mevr.Mr.A. Godart-van der Kroon
Maaseikerweg 27,6005 AA Weert,
Nederland.
Tel. 04950-35363/Fax. 04950-44596

O f " . ' • : ' ' / , ' '

Prof.Dr.B. Bouckaert
Universiteitstraat 4,9000 Gent, België
Tel.09-2646806 of 09-2646807/
Fax. 09-2646983

De lezingen tijdens het symposium zullen hi het
engels worden gehouden. Het voorlopige programma
luidt als volgt:

n Introduction by the Dean of the Faculty of Law,
University of Ghent : ; V

n Lecture by Prof .G. Habermann, directer of the
'Unternehmer-Institut', Bonn, Germany. Topic:
Why did the Welfare State develop?

D Comment by Dr.G. Lane, lecturer of economics
at 'Université de Paris IX', Dauphine, France;

D Lecture by Prof.Dr.H. Kliemt, professor of phi-
losophy at the University of Diiisburg, Germa-
ny. Topic: Basic Social Rights versus Human
Rights,

n Comment by Dr.K. Raes, lecturer at the Faculty
of Law, Department of the General Principles of
Law, University of Ghent, Belgium.

F.A. Hayek

a Lecture by Dr. F. van Dun, lecturer atthe Facul-
ty of Law of the University of Maastricht, The
Netherlands. Topic: The Welfare State and the
Regimentation of Individual Behaviour.

D Comment by Prof.Dr.E. Schokkaert, professor
of economics atthe Catholic University of Lou-
vain, Belgiunii

D Lecture byProf.Dr. J. Theeuwes, Faculty of Law,
Department of Economics, University of Leiden,

i The Netherlands. Topic: Who Grows Rich h the
Welfare State?

n Comment by Dr.F. Naert, lecturer of micro eco-
nomics at the Erasmus School of Brussels, Bel-

. . ; . gium.'i • • • . : , • • < ' • ' • > • • . , :
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Het bedrijfsleven en de ideeënstrijd
Lawrence W. Reed

Onderstaand artikel is eerder verschenen in juli 1994 in de reeks Ideas and Consequences van het Ameri-
kaanse tijdschrift The Freeman, een uitgave van The Foundation for Economie Education. Vertaling en
bewerking: Mike van Roosmalen.

Jaren geleden was ik werkzaam als docent economie
en stelde ik ieder jaar tijdens de eerste les de volgende
vraag aan mijn nieuwe studenten: Wie of wat bepaalt
uiteindelijk of een samenleving georganiseerd wordt
volgens socialistische, centraal opgelegde regels of
volgens de vrije marktorde van vrij ondernemerschap
en privé-eigendom? Het antwoord op deze vraag is
tevens het antwoord op de hiervan af-
geleide vraag: Wat is er de oorzaak van
dat samenlevingen soms overgaan van
het ene op het andere economische sys-
teem?

Zelden kreeg ik het antwoord waarnaar
ik zocht, ondanks alle aanwijzingen die
ik gaf. De antwoorden luidden meestal
'de president', 'het parlement', 'de
pers', 'het onderwijs'. Nadat aan het
raden een einde was gekomen onthul-
de ik mijn eigen antwoord: Mensen en
instellingen spelen zeker een belangri-
jke rol doch beide antwoorden zijn niet

Victor Hugo

In deze eeuw zijn we bijvoorbeeld getuige geweest van
de opkomst van een wereldrijk dat zich verbonden had
aan de ideeën van Karl Marx en hebben we ook gezien
hoe dit rijk weer werd ontbonden door de werking van
een nog veel krachtiger idee: het idee van vrijheid en
van vrije markten!

De Britse econoom John Maynard Keynes
verwoordde het juist toen hij het vol-
gende schreef:"The ideas of econornists
and political philosophers, both when
they are right and when they are wrong,
are more powerful than is commonly
understood. Indeed, the world is ruled
by little else. Practical men, who believe
themselves to be quite exempt from any
intellectual influences, are usually the
slaves of some defunct economist. Mad-
men in authority, who hear voices in the
air, are distilling their frenzy from spme
academie scribbler of a few years back".

fundamenteel genoeg daar niet wordt aangegeven Voor veel mensen die werkzaam zijn in het bedrijfs-
waarom mensen en instellingen zich gedragen zoals ze
doen. Het juiste antwoord is hetgeen waarover Victor
Hugo eens heeft gezegd dat ze machtiger zijn dan alle
legers op aarde: Ideeën!

leven komt het als geen verrassing te lezen dat anti-
kapitalistische ideeën een dramatische invloed hebben
gehad in de twintigste eeuw. Een overheidssector die
groter is dan ooit en die nog nooit zo'n groot aandeel
van het nationaal inkomen consumeert is het duide-
lijke bewijs van deze ideeën. Een ander verontrustend
stuk bewijs komt van een onderzoek door het Media

Mensen zoals politici, activisten, geestelijken en do-
centen spelen vaak een rol bij veranderingen, maar
ideeën zijn de uiteindelijke aanstichters. Ideeën zijn taltitat^ali^
vandoorslaggevendebetekenisbijhetontwikkelenvan geleden is uitgevoerd en waarvan de uitkomsten
een overheidsbeleid en de daarmee samenhangende schokkend zijn: slechts 3% van alle zakenmensen die
kwestie van vnj ondernemerschap versus socialisme. op tv werden uitgebeeld waren sociaal nuttig bezig en
Waamenseningeloven verklaart een heleboel (zoniet vertoonden economisch produktief gedrag. Hetzelfde

ST d,? W1JTaar°P "f1* gedragen' h°e Ze onderzoek Apporteerde ook dat meer dan de helft van
ïrenenJIt toweto«^»"*ul«.Waccep- de op tv uitgebeelde zakenmensen zich bezig hield met
teren, en wat voor een politiek systeem ze nastreven. illegale actoeiten zoals fraude en moord! EenAmeri-;
Verander ideeën, en je kunt de loop van de geschiedenis
veranderen!

Ideeën, zowel de goede als de slechte, hebben vaak een
betoverende werking. Ze hebben sterke hartstochten

kaans kind heeft op 18-jarige leeftijd gemiddeld tienf:
duizend moorden gepleegd zien worden door zakenri
mensen!! !;

VergistUzichniet, deze ontwikkelingen weerspiegelen;nnoprnpnpn on w*», oo„ A • • ---,.-— '"5'oiuiiiiiuuei, uezeonwiKKeiingenwceiajjiv6««—;
opgeroepenenlagenaandewiegvanmemgerevolutie. en voeden een geheel van opinies en een samenstel van;
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ideeën die fundamenteel vijandig staan tegenover de
vrije markt en het vrije ondernemerschap. Op een sub-
tiele wijze vreten ze al tientallenjaren aan de filosofische
en institutionele pijlers van onze vrije samenleving.
Ideeën hebben consequenties!

Omdat de ideeënstrijd zo belangrijk is kan het bedrijfs-
leven zich geen afwachtende houding veroorloven en
kan het niet berusten in de rol van principiële bezwaar-
maker. Als het voor U wat uitmaakt of U leeft in een
volledig gesocialiseerde economie of in een vrije economie
dan is het zeer kortzichtig om geen tijd en middelen
beschikbaar te stellen om hethuidige opinie-klimaatte
beïnvloeden en bij te stellen.

Veel zakenmensen zullen op het bovenstaande ant-
woorden: Ja, maar ik heb me verbonden aan dit soort
zaken. Sommige politieke
kandidaten kunnen op
mijn financiële steun
rekenen en mijn bedrijf
sponsort allerlei politieke
actie-comité's. Dit is alle-
maal belangrijk, maar ze-
ker niet genoeg. Politici
geven immers slechts
meningen weer en spelen
zelden een rol bij de vor-
ming van deze meningen. En wat politici, eenmaal in
functie, kunnenbereikènwordtomlijndenbéperktdoór
de opinies van de heersende meerderheid. Als je wer-
kelijk veranderingen wil, moetje in ideeën investeren,
Als je de publieke opinie kunt veranderen, zullen de
politici automatisch volgen!

Het verschijnsel dat het bedrijfsleven wetenschappe-
lijke bureau's financieel ondersteunt die onderzoek
doen naar het overheidsbeleid is niet nieuw. Wat wel-
licht wel als een verrassing komt, is dat een belangrijk
deel van de geldelijke fondsen terechtkomt bij mensen
en instellingen die veraf staan van het idee van een vrije
markt. Veel te veel zakenmensen financieren in feite
de verkeerde kant.

In een onlangs verschenen uitgave van' Patterns of Cor-
porate Philantrophy' ( een publikatie van het Capital
Research Centre in Washington D.C.) rapporteert de
econoom James T. Bennett dat het Amerikaanse
bedrijfsleven flink tekortschiet in haar steun aan het
systeem van vrij ondernemerschap, het systeem dat aan
de basis ligt van haar eigen bestaan. Bennett schrijft
dat jaar in jaar uit het grootste deel van de donaties die
het bedrijfsleven doet wegvloeit naar politieke

Politici geven slechts meningen

weer en spelen zelden een rol bij de

vorming van deze meningen.

instellingen die gekenmerkt worden door een houding
die vijandig staat tegenover de vrije markt. In de inlei-
ding van de eerste uitgave van 'Patterns' schreef Robert
H. Malott vanFMC Corporation: "Unfortunately, most
coiporations devote only a small share of their contri-
butions to public affairs. Worse yet, even these rela-
tively small contributions often reflect a strategy of
appeasément. Put more bluntly, many corporations
actually reward the groups that most vigorously attack
them."

Financiële steun van het bedrijfsleven voor die groepen
die een grotere interveniërende rol van de overheid
voorstaan staat gelijk aan het voeden van een krokodil
in de hoop dat hij jou als laatste opeet. Als aandeel-
houder zou ik me flink bedrogen voelen, als iemand
die gelooft in het belang van een vrije samenleving ben

' ik hierover diep veront-
waardigd. Het bedrijfsle-
venmöet eens kritisch naar
zichzelf kijken en zich
afvragen of het meehelpt
de ideeën van privé-eigen-
dom, vrij óndernemer-
schap en particulier initia-
tief te bewaren en te ver-
sterken, of dat het zichzelf
economisch om zeep helpt

door die groepen te subsidiëren die streven naar meer
centrale planning en beheersing. Iedereen in het
bedrijfsleven die de illusie heeft dat ideeën te vaag zijn
om daadwerkelijk van belang te zijn, roep ik op om
wakker te worden. Ideeën spelen een doorslaggevende
rol bij de inrichting van onze samenleving, scheppen
als het ware het toneel waarop wij allen figureren.

Investeren in de juiste ideeën is een investering op lange
termijn, maar een met een zeker rendement. De hoogste
prioriteit voor iedere individuele zakenman, en trou-
wens voor iedereen die zijn vrijheid hoog acht, is zelf-
educatie. Steun de zaak van de vrijheid zo effectief
mogelijk in woord en daad!. En, als de financiële mid-
delen het toelaten, investeer in die instellingen die zich
verbonden hebben aan deze zaak, zoals de Foundation
for Economie Education. De opbrengst van deze in-
vestering-een sterkere vrije samenleving- is de enige
opbrengst die garandeert dat uw belastingen niet
omhoog gaan en dat uw kinderen zullen leven als vrije
en wel varende burgers! - D
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Harry Browne,
toekomstig president van de Verenigde Staten?

Harry Browne is de schrijver van het bekende boek"
"How I F, pund Freedom In An Unfree World", en van
een aantal boeken op het gebied van beleggingen en
investeringen. Van deze laatste serie heeft hij de meeste
naam gemaakt met het boek: "How You Can Profit
From The Coming Devaluation".

Hij is nu een van de bekendste schrijvers van finan-
ciële nieuwsbrieven. In zijn "Harry Browne's Special
Reports" js hij bijzonder realistisch en geeft hij nooit
wilde adviezen om "snel rijk" te worden. Ik lees zijn
adviezen aljaren en ik vindhem de meest consequente
en consistente libertarische schrijver op het gebied van
financiële beleggingen. '

In zijn "Freedom Book", dat twintig jaar geleden is ge-,
schreven, is Browne nog zeer voorzichtig over poli-
tieke of maatschappelijke acties. Volgens Browne is
het gevaar groot datje bezig bent tegen een muur te
vechten en dat je jezelf aan het opofferen bent. Hierom
is zijn verklaring in, zijn.Special Reports van 31 augus-
tus j 1. des te opmerkelijker. Deze verklaring is zo inter-
essant, dat ik er een aantal stukken uit zal citeren. *).

"Waarom ik me verkiesbaar stel voor president''

In tegenstelling tot de laatste 150 j aar begint er zich nu
een trend af te tekenen dat steeds meer mensen "mind-
er overheid" en "meer vrijheid" willen. De overheid
werkt niet.

Voor het keren van het tij zijn twee redenen te noemen.
De eerste is dat de overheid zo groot en onderdrukkend
is geworden dat ze niet meer een bepaalde groep kan
helpen zonder zichtbaar een andere groep te benadelen.
Overheid betekent geweld. Zij kan nooit iemand
bevoordelen zonder een ander te benadelen. Tot nu toe
kwam een (groot) voordeel bij een kleine groep terecht,
en de kosten werden over zoveel mensen verdeeld, dat
die het nauwelijks merkten. Dit is nu aan het veran-
deren. De voordelen worden kleiner en de kosten zijn

*) Als u DFL 7,50 / BF140 overmaakt op een van
de rekeningen van het Libertarisch Centrum,
ontvangt u een kopie van het volledige artikel
van Browne.

Hub Jongen

niet meer te accepteren. Het wordt steeds duidelijker
dat al de overheidsbeloften op den duur niet waar ge-
maakt kunnen worden. Tien jaar geleden moesten we
daar filosofische verklaringen voor geven. Nu hoeven
we alleen nog maar op de duidelijk zichtbare feiten te
wijzen: de veiligheid op straat, de opleiding van onze
kinderen, de strijd tegen de armoede, de strijd tegen de
drugs, de strijd tegen de werkloosheid, enz.

De tweede reden waarom het tij keert komt door de
educatieve campagnes van de laatste 20 jaar. Er zijn
Sindsdien libertarische boeken, tijdschriften, nieuws-;
brieven, leerstoelen, denktanks etc. gekomen. Er
worden nu in één jaar meer libertarische boeken gepu-
bliceerd dan in de jaren 50 en 60 bij elkaar. ;

De acties van velen gedurende de laatste 20 jaar gaan
nu resultaat opleveren. .

Kortom: onze tijd is gekomen -als we het voordeel waar,
kunnen maken. !

Hetisheelmoeilijkomdatkerendtijopbepaaldepunten

te helpen. Daarvoor zijn er te veel zaken op te veel ge-
bieden die allemaal tegelijk lopen. . !

Echter de juiste presidentskandidaat zou het centrale
focuspuntkunnen zijn. Hij kan een duidelijk standpunt
innemen yoor minder overheid op alle punten.

Daarom_ ishetpresidentschap de sleutel. Het is de enig?
positie waar al die verschillende zaken samenkomen.
Daarom heb ik op 14 augustus jl. besloten ooi aan de
presidentsverkiezingen mee te doen via de Libertarian
Party,; , ,:.'J,"-. ' '

Wat ik yvil bereiken

1. Victorie. Zelfs al is de kans van slagen maar l %»
het jis niet onmogelijk.

2, Veranderingyan het politieke, veld. De LP zaj.de
; belangrijke derde partij worden, en niet de eerste
kleme partij. :
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3. Verandering in het denken van de mensen over de
overheid. Na de campagne zuilen miljoenen mensen
weten dat als de overheid je de één of andere be-
lofte doet, dat dan de politici plannen maken om
weer wat van je vrijheid en/of je geld af te pakken.

4. Een fijne tijd. De campagne moet prettig en opwin-
dend zijn voor mezelf en iedereen die er aan deel-
neemt. Libertariërs hebben een partij van welvaart
en vreugde, niet van opoffering.

Een aantal campagne-thema's zijn reeds bekend,
waaronder:

• schaf de inkomstenbelasting af en houd 30 %
meer over.

• zorg dat we weer een vrij land worden.

In een vrij land:

n zit de overheid niet in je bankrekeningen te snuffelen.

P verbiedt de overheid geen alternatieve geneesmid-
delen of supplementen die je leven zouden kunnen
redden.

n verbiedt de overheidje niet om te werken alsje daar-
voor minder dan het minimumloon zou ontvangen.

D worden werkgevers niet gedwongen te werken als
onbetaalde belastingontvangers. '

ö pakt de overheid niet 45 % (in NL en B 75 %) van
je af om het zelf weer terug te geven nahetverdeeld
te hebben.

Niet iedereen zal het met al die punten eens zijn. Het
gaat echter om de richting waarin we moeten koersen.
Daar staan heel veel mensen achter. Bijna iedereen wil
minder betutteling door de overheid!.

De strategie

De strategie is voorlopig:

De LP-conventie waarop de nominatie van de presi-
dentskandidaat zal plaatsvinden is op 4 juli 1996, vier
maanden voor de algemene presidentsverkiezingen.
Omdat vier maanden veel te kort is, zal ik vanaf nu
doen alsof de nominatie al een feit is en campagne
voeren gedurende heel 1995 en 1996.

We zullen spreekbeurten en radio/TV gesprekken orga-
niseren. Er komt een 30-minuten videotape die door
lokale zenders uitgezonden kan worden.

Er komt een nieuw boek: "The Breakdown Of Govern-
ment", gereed in september 1995. Ook dat zal voor
publiciteit zorgen.

Vaak blijkt dat kandidaten voor of na hun verkiezing
compromissen gaan sluiten. Ik weet niet hoe ik u kan
overtuigen dat ik dat niet zal doen. Maar ik weet dat ik
dat niet zal doen omdat:

- ik niet van plan ben een nieuwe politieke carrière
te beginnen. Ik wil alleen resultaten bereiken.

- Als ik op slechts één punt voor meer overheid zou
zijn, niemand meer weet voor welke zaken ik nog
meer door de knieën zal gaan. En alle moeite zou
voor niets geweest zijn.

- ik in al mijn boeken, nieuwsbrieven en lezingen dit
standpunt steeds heb gehuldigd.

l

- ik enkele apblitiekë personen in mijn campag-
neteam heb gevraagd om in de gaten te houden of
jk ook maar ergens gevaar loop van dit standpunt
af te wijken.

•- iktenslotte een vrouw heb waarvan ik veel houd en
, die van mij houdt voor wat ik ben -en niet houdt

van een gladde politicus. Als ik zou veranderen,
zal ik debelangrijkste zaken in mijn leven verliezen-
haar liefde en respect. Dat is de grootst mogelijke
drijfveer om te blijven zoals ik ben.

Of u meedoet, hangt helemaal van uzelf afUmoetniets.
Ik hoop echter van wel, en dat kan op vele manieren.

Het gaatniettegen Clinton of welke andere figuur ook.
Het gaat tegen "overheid".

Zelfs als we niet winnen, kunnen we toch een grote
invloed hebben.

U kunt contact opnemen of geld overmaken aan:

Browne For President, 4094 Majestic Lane, Suite 240,
Fairfax, Virginia 22033, Tel: (703)-385-5377,
Fax: 591-9249."

Wel ? Wat denk u ervan ? D
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Politiek

Politieke besluiten zijn
alleen ont)e0rijpelijk voor
wie Öenfe 'öat öe politiek

l^eeft
ii Öe owlossin van

-

problemen...

Louche is een protest tegen stromingen in de samenleying,

die het leven van de mens als mens ondermijnen/

POSTBUS 2094, 5300 CB ZALTBOMMEL
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RECENSIE

Angpt, afgunst en het algemeen belang
Het Derde Burgermanifest
dóór Guy Verhofstadt

Hub Jongen

Toen ik vernam dat er een "Derde Burgermanifest" van Guy Verhofstadt zou gaan verschijnen, was ik meteen 1:
geïnteresseerd. Guy Verhofstadt, die in 1986 de Benelux Libertarian Award won, is nog steeds zeer actief in de
Belgische politiek. Hij is voorzitter en motor van de "nieuwe" partij: Vlaamse Liberalen en Democraten. Ook was
ik benieuwd of Verhofstadt zich verder ontwikkeld heeft in libertarische richting. Het woord "Algemeen Belang"
in de titel van het boek deed daar al direct enige "angst" over ontstaan.

In het "Woord vooraf' wordt meteen gesteld dat dit
werk een boodschap is voor de vele burgers die aan de
vernieuwing van de VLD zijn gaan twijfelen. De ver-
wachte successen komen niet zo vlug als verwacht.
Tevens is het een aanklacht tegen die medewerkers die
daarom nu bakzeil willen halen.

Dan wordt in het eerste hoofdstuk meteen het "alge-
meen belang" van stal gehaald. Lezers van de Vrijbrief
hebben vele malen kunnen lezen dat deze slogan een
"politieke truc" is. Immers als we het letterlijk nemen,
betekent deze uitdrukking "het belang van iedereen,
Niemand uitgezonderd!". Dat betekent dan automa-
tisch dat niemand er iets aan hoeft te doen, want het
werkt vanzelf. Politici bedoelen er échter mee "het
belang van de groep waarover we het hebben" of waar
we stemmen van willen hebben. En zij zeggen er nooit
bij dat dat betaald moet worden door degenen die niet
in die groep zitten.

En toch stelt ook Verhofstadt dat algemeen belang
centraal. Wel zegt hij (pag 132):" Ik geef toe dat ik tot
voor kort heel achterdochtig en wantrouwig stond
tegenover een begrip als 'algemeen belang'. Het leek
me een vaag, inhoudsloos, ja zelfs zinloos begrip, dat
voortdurend en op uiteenlopende wijzen werd gebruikt
en misbruikt. Onder de mantel van het 'algemeen be-
lang' ging volgens mij decennialang maar al te vaak
een groepsbelang of een eigenbelang schuil, dat zijn
Ware gezicht niet wou tonen.... In naam van het alge-
riieen belang is ons land opgezadeld met de hoogste
overheidsschuld ter wereld. Dat is erg, maar veel 'erger
is... dathet begrip werd misbruikt om terreur en ellende
goed te praten."

Daarna doet hij zijn best om het begrip een andere
inhoud te geven." Echte democratie veronderstelt...
en meewerken aan het tot stand komen van een con-
sensus". Zou dit dan een democratie zijn waarin alleen
die dingen gebeuren waar iedereen het mee eens is? Dit
zou overigens dicht bij een libertarische maatschappij
komen. En het libertarisme heeft voor dit systeem de
oplossing, in tegenstelling tot het zogenaamde
democratische uitgangspunt. ' i

Er zijn nog een aantal merkwaardige (zwakke?) punten
in dit manifest. Om nog één voorbeeld te noemen, op
blz. 156 schrijft Verhofstadt:"... en moeten we een
nieuw evenwicht tot stand trachten te brengen tussen
sociale rechtvaardigheid en economische doelmatig-
heid." Dit suggereert een contradictie tussen deze twee
begrippen. En dan zal het zeer moeilijk zijn een oplos-
sing te vinden. Los eerst de contradictie op en werk dan
aan de oplossing. !

Het is beslist niet zo dat mijn oordeel over het boekje
alleen maar negatief is. In dit manifest, samen met de
twéé eerdervérschenenmanifesten,noemt Verhofstadt
een hele serie positieve plannen om tot een grotere
vrijheid en daardoor tot een grotere welvaart te komen.
Ik kan mij vooral vinden in een van de laatste zinnen
vanhetböek:". .ver zal vooral véél informatie moeten
worden verstrekt. Correcte informatie, die de onwaar-
heden en leugens weerspreekt die thans door de diverse
pressiegroepen worden verspreid."-

Kortom, een leerzaam en zeer actueel boek, dat voor
BF790/f.39,90 tebestellen is bij: Uitgeverij Hadewych,
Vrijheidstraat 33, Antwerpen, Tel:(03)-23 8.1296. D
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Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

1995

1995 kan in libertarisch opzicht een belangrijk en in-
teressant jaar worden. Er staan veel plannen en veran-
deringen op stapel waarvan ik u graag pp de hoogte
willen houden. Ik hoop ook op uw medewerking in die
zaken die u interesseren en aanspreken. Door samen-
werking kunnen we dan grotere resultaten boeken in
ons gezamenlijkstrevennaareenbetere wereld. Dcwens
u daarin meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor
elk individu toe.

ISIL Wereldconventie Athene

In het vorige nummer hebt u al een aankondiging en
een advertentie voor deze conventie gezien.
Let wel, de prijs voor deze conventie is thans afgerond
op $ 500,-. Als u echter nu $ 100-betaalt, krijgt u een,'
korting van$25,-waardoorvoorudetotaalprijsslechts
$ 475,- bedraagt. Dit aanbod is geldig tot eind maart.
N a juli wordt d e prijs v a n $500,- verhoogd, , . . • . . .
Er zijn voor een Wereldconventie nog nooit zoveel
vroegtijdige aanmeldingen geweest als deze keer. Het
hotel heeft een conventie capaciteit tot20Q deelnemers.
Zorg dat u erbij bent!

Libertarische Trefpuntbijeenkomst op 25 Februari

Deze Trefpuntbijeenkomst (Dit heette in de vorige
Vrijbrief SEMINAR AMSTERDAM) wordt dezekeer
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bijzonder interessant. Zie aankondiging op pag. 30.

Stichting Libertarisch Centrum/Kringen

Een aantal Ubertariërs is niet tevreden over de groei
van het libertarisme in Nederland en België. Wie wel?

Het is echter mogelijk om daar wat aan te doen. Om te
beginnenzullen de bestaande organisatie en procedures
aangepast worden.

Er is een Centrale Kring Commissie, CKC ingesteld.

Deze CKC bestaat uit: Henk Jelgerhuis, Jaap van der
Starre, Arie in 't Veld en Otto Vrijhof. De CKC heelt
als doel de Kringen te ondersteunen op het gebied van
coördinatie en organisatie, en initiatieven te bevorderen
voor het oprichten van nieuwe Kringen.

De oprichting en instandhouding van een Kring is tot
nutoevpUedigafhankelijkgeweestvantpevalligplaat-

selijk aanwezig organisatorisch talent dat alles zelt
moest doen en uitzoeken, als lokatie en tijd v?n

samenkomst. Men kon daarbij niet terugvallen voor
raad of andere ondersteuning op een permanent aan-
wezige organisatie waardoor de drempel vrij hoog was;

om een Kring op te richter^ of voort te zetten nadat de
oorspronkelijke oprichter uitviel. ; :'



STOP PRESS

Prof. MURRAY ROTHBARD overleden.

Onverwacht is op zondag 8 januari Murray Rothbard
overleden. Zijn leven en zijn publicaties hebben
onvoorstelbaar veel bijgedragen tot de verbreiding van
het libertarisch ideaal.

Vooral zijn boek "FOR A NEW LIBERTY" is bekend
over de hele wereld. Hij was zeer actiefin de Ameri-
kaanse Libertarian Party en hij heeft grote stukken van
het programma voor die partij geschreven.
Hij was de "key-note speaker" op de eerste Wereld-
conventie van ISIL in Zürich in 1982.
De laatste jaren werkte hij aan de verbreiding van het
libertarisme als professor voor economie aan de
universiteit van Nevada en als hoofd Academische
Zaken van het Ludwig von Mises Instituut.

Minder dan twee weken voor zijn dood schreef hij nog
een uitmuntend artikel in de Washington Post'waarin,
hij de Republikeinse overwinning besprak. Deze over-
winning is vopr een groot deel te danken aan liberta-
rische ondertonen in de Republikeinse Partij. Maar
Hothbard toont aan, en waarschuwt ervoor dat de
Republikeinse leiders zeker niet libertarisch zijn. i

3e libertarische beweging zal zijn kennis en zijn scherpe
Jenmissen, maar de invloed die hij heeft gehad, is nooit
neeruitte wissen en zal nog jarenlang merkbaar blijven.

Het is het voornemen van de CKC om op de komende
Trefpuntbijeenkomst op 25 februari contacten te leg-
gen met diegenen die 'wat met een plaatselijke Kring
willen gaan doen' en te bepalen wat de mogelijkheden
zijn om tot nieuwe Kringen te komen.

Donaties

Een tweede actie zal zijn dat er weer meer aandacht aan
de financiering geschonken zal worden. De laatste jaren
K het instituut van "Donateurs" eigenlijk een beetje
verwaarloosd. Dit gaan we veranderen. We roepen u
°P om Donateurte worden en een bedrag overte maken
aan de Stichting Libertarisch Centrum.

(Bankrek. nr. 49.79.67.944, t.n.v. LIFHAS, bij
AMRo BANK).

Het minimum bedrag daarvoor is gesteld op' DFL. 150,-
(BR2750,-. (Meer mag ook!). In dit bedrag zit een
jaarabonnement op de Vrijbrief. ' :

Dit alles is ook bedoeld om de kwaliteit van de Tref-
punten te kunnen verhogen, i
Het bestuur van de Stichting hoopt dat vele lezers het
belang hiervan inzien en ook donateur willen worden.
Ook uw mening en ideeën worden op prijs gesteld.

Amerikaanse Libertarische Partij '

In. het vorige nummer vermeldde ik al terloops dat Harry
Browne zich beschikbaar heeft gesteld als Presidents-
kandidaat voor de LP. Zijn argumentatie vindt u elders
in dit nummer.

Harry Browne heeft een zeer lezenswaardig artikel
geschreven onder de titel:
"The^Breakdown Of Government Why Government
No Longer Protects Us, Educates our Children, or
Balances its Budget".
Eén van de conclusies in dit artikel is dat; "Het zaad
voor de tegenwoordige explosieve groei van de over-
heid werd geplant, toen men besloot dat de overheid de
mensen moest helpen die zichzelfnietkonden helpen."

Hij eihdigtmet een citaat van Alexander Solzhenitsyn:
"De eenvoudige stap van een moedig individu is om
niet deel te nemen aan het bedrog. Eén woord van
waarheid is zwaarder dan de hele wereld". En Browne
voegt daar aan toe: "En dat geldt vooral daar waar het
het belangrijkste is -in je eigen hart."

Wij sturen u graag een kopie als u DFL.5-/BF.100,-
overmaakt op op onze rekening onder vermelding van:
"Government Breakdown".
Ondertussen heeft zich een tweede serieuze kandidaat
aangemeld als Presidentskandidaat voor de LP: Irwin
Schiff.

IrwinSchiff

Schiff is een heel ander type dan Harry Browne.
Irwin SChifT is 66 jaar. Hij studeerde afin economie en
accountancy aan de Universiteit van Gonnecticut. Hij
was gedurende zijn militaire dienst onder andere in
Frankrijk en Duitsland. Daarna werkte hij in verzeker-
ingen;' " . • • • • ' • • • • ' . ; ' : ' / : ' ' ' '
In zijn eerste boek beschreef hij hoe de overheid een
Verkeerde voorstelling van zaken geeft over de staats-
schuld:
"The Biggst Con: How the Government is fleecing
you". i ' - '

i l • .

Zijn bekendsteboekuit 1982: "How AnyoneCan Stop
Paying Income Taxes", had een oplage van meer dan
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400.000 exemplaren.
Hij werd beschuldigd van belastingontwijking en ging
voor 7 jaar de gevangenis in. Dat ging over een bedrag
van $ 49.000. Schiff zegt dat hij een "Politieke gevan-
gene" was.
In zijn meest recente boek: "The Federal Maffia, How
it Illegally and Unlawfully Collects income Taxes",
probeert hij aan te tonen dat de georganiseerde
misdaad begint bij de overheid.

Schiff komt zeer regelmatig op allerlei radiopro-
gramma's. Hij denkt dat hij meer stemmen kan ver-
garen voor de LP dan wie dan ook.
Als belangrijkste verkiezingsthema wil hij aan het,
Amerikaanse publiek bewijzen dat de overheid niet
alleen een lagere levensstandaard voor henheeftveropr-
zaakt, maar ook dat ze van de burgers in strijd met de
wet eigendom hebben afgenomen en onschuldige
mensen in de gevangenis hebben gezet. "De zal de crimi-
nele natuur van de overheid aantonen; dat is veel
belangrijker dan ze de les te lezen."

Net als Harry Browne is ook Schiff zo realistisch dat
hij niet denkt dat de LP de verkiezingen in 1996 zal
winnen. "Onder andere omdat alleen al 45 miljoen
Amerikanen op de één of andere manier geld van de
overheid ontvangen -aan salarissen en uitkeringen.".

En het zal nog een lange weg zijn om die mensen aan
te tonen dat ze in een libertarische maatschappij beter
af zullen zijn.
"We hoeven niet te winnen om suksesvol onze filo-
sofie beter bekend te maken. Daarbij moeten we ons
realiseren dat we dat (jammer genoeg) moeten over-
brengen met "kreten /slogans" van 15 d 20 seconden.
Anders zijn we immers de aandacht van de kijker kwijt."

Schiff vindt dat zijn grote inbreng onder andere ook
komt doordat hij de eerste Amerikaan van joodse
afkomst, en de eerste "gevangene" zou zijn die ooit
door een nationale partij kandidaat gesteld is. Ook zijn
goede contacten in de "Christelijke gemeenschappen"
kunnen een belangrijke rol spelen.
Als het zover komt, lijkt een debat tussen Schiff en
Browne een wel een heel bijzondere happening. Mis-
schien wel op de Partij Conventie op 4 juli in 1996?.

Publiciteit

Hoewel het er in de afgelopen jaren, en ook nu nog,
sterk op leek dat "de pers" "bewust" het libertarisme
doodzweeg, is het toch een goed gevoel om te merken
dat er nu steeds meer over wordt gepubliceerd. In se-
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rieuze bladen zoals de Wall Street Journal en in de
Herald Tribune verschijnen regelmatig artikelen over
libertarisme. In een recent artikel noemt de Herald
Tribune een heel aantal namen van zittende Ameri-
kaanse parlementsleden die allemaal libertarische
ideeën willen doorvoeren.
Ook namen van libertarische/objectivistische getinte
personen zie je steeds meer: Ayn Rand, Murray Roth-
;bard, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Tibor
Machan, Thomas Sowell, Walter Williams, enz.

i
1 Langzamerhand weet ook de Nederlandse pers hoe ze
"libertarisch" en "libertariër" moeten spellen! Als het
nu nog lukt om die woorden ook in de nieuwe uitgave
van de "Dikke van Dale" te krijgen, zijn we helemaal
op de goede weg!

l ' :

P.S. Stuur een kaart om het te laten opnemen naar:
Van Dale Lexicografie, Antwoordnummer4013,3500
VB UTRECHT.
Misschien helpt het.

Objectivist Conference London

Over de reeds eerder aangekondigde Objectivist Con-
ference in Londen zijn meer definitieve gegevens
.bekend.
De Conferentie wordt gehouden in het Roy al National
Hotel op 26-29 MEI, 1995.

In die tijd worden er 25 uur besteed aan lessen, cur-
sussen en discussies. Bekende sprekers zijn: Michael
Berliner, Andrew pernstein, Harry Binswanger, Gary
Huil, John Ridpath en Peter Schwartz.
Het volledige pakket kost $ 275,-
Informatie en aanmelding bij : Lyceum International,
P.O.Box 4315,SouthColby,WA98384-0315, U.S.A.
(De Stichting Libertarisch Centrum heeft enkele bro-
chures/aanmeldingsformulieren voor u beschikbaar)

The Fountainhead

Van het Institute For Objectivist Studies vernam ik dat
de plannen en werkzaamheden voor een nieuwe film
op basis van Ayn Rand's boek The Fountainhead nog
steeds vorderen. Het is de bedoeling dat de film wordt
aangepast aan de huidige situatie en dat de karakters
van Howard Roark en Peter Keeting en anderen beter
zullen worden uitgediept.
Het moet een "grote" film worden en de producers
willen er ook mee aantonen dat het mogelijk moet zijn
om met een film over kapitalisme winst te maken.
Als het allemaal lukt, kan de film medio 1995 verschijnen.



Institute For Objectivist Studies

Dit instituut heeft thans een uitgebreide catalogus
gepubliceerd met de diverse boeken en tapes die zij
kunnen leveren.

U kunt de catalogus opvragen bij: I.O.S., 82 Washing-
ton Street, Suite 207, Poughskeepsie, NY12601, U. S. A.
Tel:(914)-471-6100,
Fax:(914)-471-6195.

Free Nation Foundation

De Free Nation Foundation wil het stichten van een
vrij land op een voorzichtige en degelijke basis aanpak-
ken. Vroegere pogingen om een vrij land te creëren
zijn gefaald omdat er niet voldoende grondwerk ver-
richt was. Eerst moeten alle principes en procedures
goed worden uitgekiend, vastgelegd en geaccepteerd,
Als dat voldoende overtuigend is, zal de financiering
vanzelf volgen.

Destichtinggeefteenkwartaalbladuit:"Formulations",
en organiseert seminars en discussiegroepen.,
U kunt lid worden voor $ 30,-, of alleen een abonne-
ment nemen op Formulations voor $ 10,-.
Free Nation Foundation, 111 West Corbin Street,
Hillsborough, NC 27278, U.S.A.

Hub Jongen n

Enquête Vrijbrief
Op het moment van dit schrijven zijn tegen de vijftig
waardevolle reacties binnengekomen. We zullen probe-
ren alle reacties te laten meewegen bij de beleidsbepa-
«ng van de Vrijbrief. Een overzicht van de belangrijkste
tendensen volgt in een volgend nummer van de Vrij-
brief. Mijn dank voor alle aan mij toegezonden kerst-
en nieuwjaarswensen.

Stefan van Glabbeek n

LIBERTARISCHE
PARTIJ

Stefan van Glabbeek

Zoals bij elke politieke partij, kent ook de LP politieke
conflicten en strijd om de macht. Dit komt volgens mij
doordat bij verschillen van mening of inzichtmen van
een samenwerkingsrelatie in een onderhandelingssit-
uatie wordt gedwongen. Op zich is dat helemaal niet
erg, zolang men de bal blijft spelen in plaats van de
man. Maar in de praktijk schiet men van een verstoorde
samenwerkingsrelatie vaak door naar een vechtrela-
tie: Men beschouwt degene met een andere mening al
snel als een "tegenstander", en ervaart het gedrag van
deze "tegenstander" als destructief. Aangezien dit
gevoel van beide kanten precies hetzelfde is nemen de
conflicten dan steeds verder toe.

DiteffecthebbenwealvanafhetbeginvandeLPmogen
meemaken, en het blijft ook steeds terugkomen. Op dit
moment beschouwt het afgetreden bestuur het nieuwe
bestuur als "illegaal" omdat er te weinig leden van de
LP bij de verkiezingen aanwezig zouden zijn. Het af-
getreden bestuur heeft daarom als demissoinair bestu-
ur een ALV gepland. Hetnieuwe bestuur claimt dat het
reglementair gekozen is mét meerderheid ;van stem-
men; het aantal aanwezigen is volgens de statuten niet
van belang. Ook het nieuwe bestuur plant een ALV.

Ondertussen is Peter van der Laan opgestapt als vopr-
zitter van het nieuwe bestuur, met het oogmerk om een
eigen partij te beginnen, samen met de presentator van
het voormalige W-programma lijn 5 (van ÜTL-5) Ton
van Royen; De partij gaat "Individualiteit en Samen-
werking" (IS) heten. Het IS baseert zich niet alleen op
de ethische grondslagen van het libertarisme, maar ook
op andere ethische grondslagen zoals dié van het neo-
marxisme.

' ' • • ' ' ' • ' • ' ' ' i ' • • : , • ' •

Ondanks al deze drukte hebben zowel de LP als IS
serieuze plannen om mee te l doen aan de provinciale
verkiezingen. n
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