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VAN DE REDACTIE

Jean-Jacques Vrij

Verdrongen realiteiten

Benjamin Franklin liet, 230 jaar geleden, in een satirisch
stukje een personage de volgende woorden spreken: In my
youth I travelled much, and I observed in different coun-
tries, thatthe morepublicprovisions were madefor thepoor
the less theypravidedfor themselves, and of cour se became
poorer. And on the contrary, the less was donefor them, the
more they didfor themselves, and became richer.

Deze ijzeren wet is in de verzorgingsstaten in de vergetelheid
geraakt, omdat zij lange tijd aan het oog onttrokken is ge-
worden. Integendeel roemt menigeen hier de openbare
faciliteiten, die de schrijnende armoede juist weggenomen
zouden hebben. Dit laatste is een vertekening van de werke-
lijkheid. Het feit dat ellendige levensomstandigheden in de
moderne sociaal-democratieën lange tijd een gepasseerd
station leken, is in laatste instantie natuurlijk niet te danken
aan herverdeling, maar aan de ongebroken energie van
produktieve krachten; laat de produktiviteit het afweten, dan
is het resultaat van nivellering louter gedeelde armoede. De
ontkenning van deze harde werkelijkheid wordt wel moei-
lijker nu de herverdeling de produktieve krachten flagrant
in de wielen dreigt te rijden en daarom op diverse terreinen
"de kraan wordt dicht gedraaid". Tegelijkertijd wordt zicht-
baarwelkeenhulpeloosheidenpotentiële armoede middeler-
wijl gecreëerd is.

De armoede openbaart zich ondertussen het eerst in haar
geestelijke vorm. De rol die de staat speelt, heeft niet alleen
op het vermogen om voor zichzelf te zorgen, maar ook op
het vermogen om voor zichzelf te denken een demoralise-
rende invloed. Dankzij het openbaar onderwijs kan zo goed
als iedereen lezen en schrijven, en aardig rationaliseren
buitendien. Maar omdat scholen slechts in beperkte mate
mogen afwijken van de door de overheid bepaalde norm, is
er waar het gaat om aanbod van opinies en ander gedachten-
goedveelteweinigvrijeconcurrentie.Hierdoorworden con-
formisme en intellectuele luiheid in de hand gewerkt. In een
land als Nederland waar mensen, voor radio en televisie, te

RECTIFICATIE
In het verslag van het internationale libertarische seminar van 25
februari \.\.(Verslag Seminar,'The vision ofpurplepoliticians on the
libertarian society', in Vrijbrief 1995/2, p.23) is tot spijt van de re-
dactie een vervelende fout geslopen. De spreker die namens de VVD
op het seminar aanwezig was, heet niet meneer Cheraby, maar is
Tweede Kamer-lid meneer 0. Cherribi.
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pas en te onpas naar hun mening worden gevraagd,
wordt men regelmatig getroffen door mankgaande re-
deneringen. Nog teleurstellender is wel dat deze maar
al te vaak onweersproken blijven.

Eén van de moeilijkst verteerbare uitingen van de laat-
ste tijdvind ikhet klagen over bevoordelingvanbuiten-
landers, door mensen die het overduidelijk geen bez-
waar vinden omze//voorgetrokken te worden. Ikbedoel
klachten in de trant van: "ik sta al tien jaar op een
wachtlijst voor een woning en zo'n asielzoeker is hier
net twee maanden of hij heeft al een vierkamerappar-
tement."

Ongelijke behandeling op deelgebieden is echter één
van de saillante kenmerken van de verzorgingsstaat.
Er zijn weinig mensen in Nederland die niet door
staatsinterventie één of ander voordeel hebben genoten
waarvan een ander, wiens omstandighedennauwelijks
anders hoeven te zijn geweest, verstoken is gebleven.
De éénwoont in een gesubsidieerde woningvoor ƒ250,-
per maand, terwijl de andervoor hetzelfde woonopper-
vlakiederemaandSOO guldens aan eenhuisbaasbetaalt.
Deze studeerde met een volledige beurs, terwijl gene;,
wiens ouders een iets groter inkomen hadden maar
daarmee nog niet in staat waren voor zijn studie te
betalen, veel minder kreeg en een baantje erbij moest
nemen. Etcetera, etcetera. Indien de verontwaardiging
zuiver is, dan moet men ook dit alles afkeuren.
Of is men van mening dat free riding acceptabel is,
zolang het maar beperkt blijft tot landgenoten ?

Het was meen ik Ludwig von Mises die schreef dat
socialisme onvermijdelijk tot nationaal socialisme
wordt. Bij het huidige niveau van migratie-stromen in
de wereld wordt deze kwestie ook bij ons acuut. In
vorige eeuwen ging het eenvoudig zo: was er werk dan
bleef demigrant, was er geen werk danreisde hij verder
of kwam hij om te beginnen al niet. Niemand kon
denken dat hij een bedreiging vormde voor "sociale
verworvenheden". Er doemen echter problemen op als
in een land de overheid zich garant stelt voor de
ondersteuning van hen dié geen werk hebben of wier
middelen van bestaan ontoereikend zijn. Althans wan-
neer dat zo onkritisch gebeurt als bijvoorbeeld hier,
zonder onderscheid te maken tussen hen die buiten hun
schuld in noodzitten en gewiekste parasieten, en zonder
dat termijnen en voorwaarden worden gesteld. Dan
vestigen zich in een land migranten die anders nooit
zouden zijn gekomen of gebleven en wordt de spoe-
ling dun. Vanzelf komt men dan voor de keus te staan:
èf men sluit de grenzen en opteert dus voor tribalisme,
of menkiestvoor een open tolerante samenleving!Maar
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dan moethet gedaan zijnmet de privileges, met allerlei
aanspraken op bijzondere zorg. Dan mag de overheid
zich niet langer als een voogd over kinderen gedragen,
maar moet zij iedereen, zij die hier geboren zijn zowel
als degenen die hier een andere toekomst komen
zoeken, op eigen benen laten staan.

Er is bij mijn weten geen politicus die in het debat over
immigratie het electoraat de alternatieven aldus voor-
spiegelt. Niemand kijkt de kiezers recht in de ogen en
vërteltzewaarhetop staat. Hetdromenlandkartelhoudt
zo vooralsnog de waarheid buiten de deur.: IW1
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Vergoeding van Nucleaire Schade:

Verzekeringskartels of Pooling van Risico's via

de Markt?

Prof. Dr. M.G. Faure, LL.M'

§ 1. Inleiding

1 Wellicht wordt bij geen ander risico als dat van de
l kernongevallen aangevoeld dat de grenzen van het

rechtinzake onrechtmatige daadmedeworden bepaald
door de grenzen van de verzekerbaarheid van een
bepaald risico. Onmiskenbaar beïnvloedt de
beschikbaarheid van verzekering voor het nucleaire
risico de omvang van de aansprakelijkheid van de
exploitant van een kerncentrale. In deze bijdrage wil ik
wat nader ingaan op enkele actuele problemen bij de
verzekering van het nupleaire risico en meer bepaald
de vraag stellen ofhetklassieke aansprakelijkheidsrecht
en vooral de wijze waarop verzekering daarin thans
een rol vervult de meest aangewezen mechanismen zijn
omeenoptimaleschadeloosstellingtegaranderen.Ook
bij nucleaire verzekering kan de vraag worden gesteld
of niet veeleer andere mechanismen aangewezen zijn
om een optimale schadeloosstelling aan slachtoffers te
kunnen garanderen, zoals rïsicoverdeling tussen de
exploitanten van een centrale.2

Een basisprobleem bij de toepassing yan klassieke
verzekeringstechnieken op het nucleaire risico is dat
het nucleaire risico verzekeringstechnisch gezien
gecompliceerd is. Normalerwijze vereist een goede
actliariëlp er4ia/1ciU<M.,»I,~~-—j-xi . • - • - • - --

Prof. Or. Michael G. Faure LL.M. is advocaat te Antwerpen
en wetenschappelijk directeur van METRO, het instituut voor
transnationaal rechtswetenschappelijk onderzoek van de
Rijksuniversiteit Limburg; hij is eveneens hoogleraar Verge-
lijkend en Internationaal Milieurecht aan diezelfde universiteit.
Dit artikel is een bewerkte versie van zijn bijdrage aan In volle
verzekerdheid, de afscheidsbundel aangeboden aan Prof. Mr.
A.J.O. baron van Wassenaar van Catwijck (Zwolle: Tjeenk
Willink, 1993).

2. Deze vraag stond ook centraal tijdens het symposium: "De
aansprakelijkheid voor het nucleaire risico" dat op 22 okto-
ber 1993 werd gehouden (zie aankondiging in de Vrijbrief 175,
augustus 1993, p.23) en in het gelijknamige boek dat bij Maklu
werd uitgegeven. i >
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hoog is. Bij een hoge frequentie kan het risico beter
gespreid worden en kunnen de verwachte schade-
bedragen door de statistiek nauwkeuriger worden
ingeschat. Het probleem bij het nucleaire risico is dat
de schade-omvang bijzonder groot is, terwijl deproba-
biliteit van een ongeval uiterst klem is, danwei mins-
tens bijzonder moeilijk in te schatten. In de zeventiger
jaren werd nogal optimistisch gedacht over de proba-
biliteit dat een groot ongeval met een kernreactor zich
zou voordoen, maar het ongeval bij Three Miles Island
op 28 maart 1979 en nadien te Tsjernobyl op 26 april
1986 hebben tot een heroverweging van de bestaande
statistieken geleid. Overigens publiceerden Islam en
Lindgrennetin 1986mhetwetenschappelijknjdschrift
Nature een bijdrage waarin zij schatten dat met het
toenmalig arsenaal aan kerncentrales (374 in de gehele
wereld) er een 86% waarschijnlijkheid was dat binnen
de volgende 10 jaren zich weer een kernongeval zou
voordoen (of een 70% kans dat het binnen de volgende
5,4 jaren zou plaatsgrijpen, ervan uitgaande dat vanaf"
1986 geen nieuwe kerncentrale meer zou worden
gebouwd.3 De ervaringen met de ongevallen die zich
reedshebbenvoorgedaan en deze nieuwe wetenschappe-

lijke studie rechtvaardigen een grondig onderzoeknaar
de vraag of de thans beschikbare bedragen voldoende
zouden zijn ter dekking van een ongeval van gemid-
delde grootte dat zich in Europa zou voordoen.

Hierna zal eerst kort worden stilgestaan bij het.
bestaande aansprakelijkheidssysteem (par. 2), daarn
zal de structuur van de markt voor nucleaire Ve^6*."
ring worden beschreven (par. 3), zal op enkelenade^
vanhetbestaandesysteemwordengewezen(paiw

zal een alternatief model worden geschetst (par, :>;•

Aansprakelijkheid voor en verzekering van hetnuc^
risico zijn in essentie grensoverschrijdend van kar /
Derhalve zal slechts summier bij de

3. S. Islam en K. Lindgren, "How many reactoraccidents \
there be?", Nature, 21 augustus 1986-



situatie zowel qua aansprakelijkheids-
regeling als qua verzekering worden
stilgestaan, doch zal veeleer op abstrac-
ter en internationaal niveau worden
nagegaan hoe de schadeloosstelling van
slachtoffers van een kernongeval zou
kunnen worden verbeterd.

§ 2. De aansprakelijkheid voor het
nucleaire risico

^ De aansprakelijkheid van de ex-
^ploitantvaneenkerninstallatiewordt
beheerst door verschillende internatio-
nale verdragen die in de jaren vijftig tot
stand zijn gekomen. De oorspronkelijke
bedoeling bij deze verdragen was duide-
lijk de omvang van de aansprakelijkheid
te beperken. Men was zich ervan bewust
dat een onbeperkte aansprakelijkheid de
verdere uitbouw van onderzoek met
kernenergie zou kunnen remmen en in
een euforischgeloof in deze nieuwe ener-
giebron kwamen de eerste belangrijke
internationale regelingen waarbij de
aansprakelijkheid van de exploitant werd
beperkttot stand. Een volledig overzicht
van deze regulering kan inhet kader van
dezebijdrage uiteraardnietworden gegeven. Daarvoor
kan worden verwezen naar andere literatuur.4

Een eerste verdrag dat daarbij vermelding verdient is
het Verdrag van Parijs inzake de wettelijke aanspra-
kelijkheid op het gebied van de kernenergie van 29 juli
1960.5 Blijkens art. 3 van dit Verdrag van Parijs is de
exploitant van een kerninstallatie objectief aansprake-
lijk voor elke schade toegebracht aan personen en aan
goederen of vermogen, met uitzondering van de kern-
installatie zelf. Ingevolge art. 6 kanhetrechtop schade-
vergoeding ontstaan door een kernongeval slechts
worden uitgeoefend tegen de exploitant. Dit is de
zogenaamde "kanalisatie" van de aansprakelijkheid,
hetgeen betekent dat de aansprakelijkheid bij de

4. Zie onder meer E.P.M.W. Domsdorf, Internationaal
Atoomenergierecht,DebetrokkenheidvanNederlandbijmeer
dan WO verdragen, Zwolle: Tjeenk Willink, 1993, p.664 e.v.;
M. Faure en R. van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid,
verplichte verzekeringen veiffgfieidsregu/erfngtMtviefpen:
MAKLU, 1989, p.284 e.v. en G.E. van Maanen, "Pleidooi voor
verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van kernon-
gevallen", NJB, 1986, pp.1342-1345.

5. Trb.1961,27,Trb.1962,64

exploitant wordt geconcentreerd en geen vordering
overeenkomstig het gemeenrecht tegen derden kan
worden ingesteld. Een derde essentieel kenmerk van
dit Verdrag van Parijs kan worden gevonden in art. 7
van dit verdrag, dat bepaalt dat de exploitant slechts
aansprakelijk is voor een maximaal bedrag van 15
miljoenbijzondere trekkingsrechten vanhetIMF(uiter-
nationaal Monetair Fonds). De aansprakelijkheid werd
volgens de preambule van het verdragjbeperkt omdat
onbeperkte aansprakelijkheid "de ontwikkeling van de
kemindustrie ernstig in gevaar kan brengen" en de bouw
en verdere exploitatie van kerninstallaties belemmerd
zou hebben.* Dit maximumbedrag mocht door de
nationale lidstaten worden verhoogd, doch daarbij dient
rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
dekking te verkrijgen. Inderdaad, overeenkomstig art. l O
vanhet Verdrag vanParijs is de exploitant verplichtter
dekking van zijn aansprakelijkheid krachtens dit
verdrag een verzekering of andere financiële zekerheid
te hebben en in stand te houden. Art. 7b bepaalt
uitdrukkelijk dat een verdragsluitende partij het recht
heeft om bij wet een hoger of lager bedrag vast te
stellen (doch nooit lager dan 5 miljoen bijzondere

6. Aldus eveneens E.P.W.M. Domsdorf, op. cit., p.666.
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trekkingsrechten) en dit "met inachtneming van de
mogelijkheden, welke de exploitant heeft om de
ingevolge art. 10 vereiste verzekering af te sluiten of
andere financiële zekerheid te verkrijgen".

Dit Verdrag van Parijs is aangevuld door een Verdrag
van Brussel van 31 januari 19637 waarbij eveneens werd
gestipuleerd dat een aansprakelijkheid bestaat voor de
Staatop wiens grondgebied dekerninstallatieisgelegen
tot een bedrag van 70 miljoen bijzondere trekkings-
rechten en dat bovendien yoor het bedrag tussen de
70 miljoen en 120 miljoen bijzondere trekkingsrech-
ten de schadevergoeding dient te worden gedekt door
de openbare middelen van de verdragsluitende staten
in functie van het bruto nationaal produkt en de
thermische kracht van dekerninstallatiesophun grond-
gebied.

Het Verdrag van Parijs werd in Nederland oor-
spronkelijk uitgevoerd bij Wet van 27 oktober 1965
waarin werd bepaald dat het maximum-bedrag
waarvoor de exploitant aansprakelijk was 430 miljoen
gulden bedroeg, terwijl de dekkingsverplichtihg slechts
ten belope van 50 miljoen bestond. De Staat zou dan
hetverschilbijleggen.8IndeWAKOvanl7maartl979
werd het maximum-bedrag waarvoor de exploitant
aansprakelijk is, vastgesteld op 100 miljoen gulden,
hetgeen krachtens art. 3, lid 2 kon worden verhoogd
"gelet óp de mogelijkheden tot het krijgen van
dekking". De laatste verhoging bij KB (Koninklijk
Besluit) van;27 april 19879 stelde het bedrag van
de aansprakelijkheid vast op 400 miljoen gulden. Dit
werd evenwel wederom Verhoogd tot 500 miljoen
gulden door de Wet van 26 juni 1991.10 Bovendien werd
bij deze Wet eveneens het bedrag dat de Staat uit
de openbare middelen ter beschikking zou stel-
len, verhoogd van l miljard gulden tot 5 miljard gul-
den. ' :"' " : : • • • • • • • • • ' . • • : • •

Vermelding verdient tenslotte nog dat deze nieuwe Wet
van 26 juni 1991 eveneens het Nederlandse recht aan-
paste aan twee aanvullende Protocols van 16 januari
l982bijhetVérdragvanParijsdatdemonetairereken-
eenhedén omzette in bijzondere trekkingsrechten van
het IMF. Wel dient men zich te realiseren dat deze
Verdragen van Parijs en Brussel, die de grondslag
vormden van de huidige Nederlandse regeling in de
WAKO, tot stand zijn gekomen in de schoot van de

7. Trb. 1963,l71,Trb,1964,176. <
8; Aldus E.P.W.M. Domsdürf, op.cit., p.717
9. Stb.,\W.m.'
10. Zie Stb. 1991; 369 en 373. '
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European Nuclear Energy Agency," een bijzondere
organisatie van de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Naast
deze initiatieven zijn evenwel ook verdragen ontstaan
op initiatief van het Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie, een gespecialiseerde instelling bij de
Verenigde Naties. In dit kader hebben de zogenaamde
Weense Conventies het daglicht gezien en kwam ook
het Verdrag van Wenen inzake wettelijke aansprake-
lijkheid voor kernschade van 21 mei 1963 tot stand.
Wel dient vermeld te worden dat het aantal landen dat
aangesloten is bij de Weense Conventie veel kleiner is
danhet aantal landen dat aangesloten is bij het Verdrag
van Parijs. Von Busekist meldde dat in 1989 van het
totaal aantal kerncentrales in de wereld van 414 er
slechts 3 gedekt werden door de Weense Conventie,
139 door deParijse Conventie, terwijl Voor 272 instal-
laties geen van beide Verdragen van toepassing was.lz

Mede geïnspireerd door het ongeval te Tsjernobyl
kwam een gezamenlijk Protocol tot stand op21 septem-
ber 1988 betreffende de toepassing van het Verdrag
van Wenen en het Verdrag van Parijs.13 Door dit geza-
menlijkProtocolwerdeenverbindingtotstandgebracht
waardoor de exploitanten van kerninstallaties op het
grondgebied van een staat die partij is bij het ene Ver-
drag aansprakelijk worden voor schade geleden op het
grondgebied van een staat die partij is bij het andere
Verdrag. In concreto betekent dit dat het toepas-
singsgebied van elk der Verdragen wordt uitgebreid
met het grondgebied van de partijen bij het andere
Verdrag.

Sinds de recente wetswijzigingen van 26 juni 1991 heeft
Nederland zijn verdragsrechtelijke verplichtingen uit-
gevoerd en is de aansprakelijkheid van de exploitant
dus bepaald op een grens van 500 miljoen gulden, ter-
wijl het bedrag dat de Staat vanuit de openbare midde-
len ter beschikking stelt, werd vastgelegd op 5 miljara
gulden.

11. Deze ENE A werd op 20 april 1972 vervangen door de Nuclear
Energy Agency (NEA), toen ook Japan was toegetreden (zie
het woord vooraf in het boek Nuclear Third Party LiaWY
and Insurance, Munich Symposium, Status and Prospect
Parijs, OESO, 1985).

•12. Zie 0. von Busekist, "A bridge between two Conventions
civil liability for nuclear damage: the joint protocol relat'
to the application of the Vienna Convention and the ra
Convention", Nuclear Law Bulletin, nr. 43, juni i a°'

13. Goedgekeurd in Nederland bij Wet van 26 juni 1991\> Stt&
blad 1991, nr. 372, met aanpassing van de WAKO DIJ
van 26 juni 1991, Staatsblad f 991, nr. 373. <



§ 3. De verzekering van het nucleaire risico

O De verzekering van het nucleaire risico wordt ver-
3 zorgd door nucleaire verzekeringspools. Gelet op
de omvang van de aansprakelijkheid werd in de vijf-
tiger jaren door belangrijke verzekeringsmaatschap-
pijen per land beslist om de beschikbare middelen
samen te brengen op een niet-concurrentiële basis ten-
einde adequate dekking te kunnen verlenen voor het
nucleaire risico.14 Het resultaat van dergelijke "pool-
ing arrangements" is dat de
deelnemende verzekerings-
maatschappijen vooraf afspre-
ken tot welk bedrag zij verzeke-
ringsdekking kunnen verlenen
voor het nucleaire risico. Het
geheel van deze verbintenissen
vormt het vermogen van de
betrokken nucleaire pool per
land. In beginsel zijn de nucleaire
pools per land georganiseerd.
Elke nationale pool kan wel op zijn beurt beroep doen
op andere pook om herverzekering te bekomen. Er zijn
thans wereldwijd28 pools.1S Door deze organisatie van
herverzekering bij de andere pools is de gehele nucle-
aire verzekering over de wereld onderling verbonden.16

Daarom waren, via deze herverzekering, bijvoorbeeld
ook Belgische verzekeringsmaatschappijen die bij de
Belgische nucleaire pool SYBAN zijn aangesloten,
betrokken bij de betaling van schade die werd geleden
tengevolge van het nucleaire ongeval bij three Miles
Island in de Verenigde Staten.

makelaars stelden dat door

het uitschakelen van de

concurrentie de premies bij

pooling te hoog worden.

Deze pools leveren doorgaans niet alleen de aanspra-
kelijkheidsverzekering voor schade aan derden, maar
ook verzekeringsdekking voor de eigen schade aan de
installatie (schadeverzekering). Dit aspect is bijzon-
der belangrijk omdat de beschikbaarheid van verze-
keringsdekking ter vergoeding van schade aan derden
wordt beperkt doordat met de beschikbare bedragen
ook de eigen schade aan de installatie dient te worden
gedekt. In sommige verzekeringsliteratuur wordt zelfs
geargumenteerd dat de bedragen die beschikbaar
moeten zijn voor de eigen schade aan de installatie veel
hoger zijn dan de bedragen die beschikbaar moeten

worden gesteld voor de aanspra-
kelijkheid van de exploitanttegen-
over derden.17 Schadeverzekering
heeftvolgens sommigenzelfs prio-
riteit boven dé aansprakelijkheids-
verzekering omdat een nucleair
ongeval waarsqhijnlijkeerst schade
toebrengt aan de installatie zelf en
daarna slechts aan de omgeving.18

Deze combinatie van schade- en
aansprakehjkheidsverzekering via

de pools leidt dus tot een beperking van het beschik-
bare bedrag in aansprakelijkheidsverzekering. Opval-
lend is eveneens dat tijdens het congres van de OESO
te München in 1984 makelaars ervoor pleitten de
schadeverzekering uit de verzekeringspools te halen;
zij stelden dat dopr het uitschakelen van de concurrentie
depremiesbij pooling te hoog worden. Eveneens werd
opgemerkt dat de uitsluiting van concurrentie 30 jaar
geleden, aan het begin van het nucleaire tijdperk,
wellichtte verantwoorden was, doch heden niet meer
kan worden gerechtvaardigd,19 Juist vanwege de hoge

14. Zie verder M. Faure en R. van den Bergh, op. c/f., p.320 e.v.
15. Aldus S.M.S. Reitsma, "Nuclear Insurance Pools: History and Development", paper gepresenteerd op het OESO Symposium over:

Nuclear Accidents -Liabilities and Guarantees, Helsinki, Finland, September 1992.
16. Zie daarover J. Dow, "The organisation and development of international liability capacity and national market pools, with special

reference to new 'nuclear countries'", in: Nuclear Third Party Liability and Insurance, Munich Symposium, Status and Prospects,
Parijs, OESO, 1985, pp.172-182.

17.J.Dow,/.c.,p.180. ,
18. Muller merkt dienaangaande op: "In view of the rising cost of erecting nuclear energy plants, nuclear property insurance, which

is likewise borne by the nuclear pools, is under consideratie pressure and, in turn, represents an involvement by the insurance
industry to the machinery insurance which, in the case of a nuclear power plant, also goes into the billions. Both forms of cover
have priority over liability insurance, since a theoretical large scale nuclear occurrence would probably first affect the material
assets within the plant, then the surrounding area. It is naive to consider pnly the third party suffering loss or damage -as occa-
sionally happens- and to regard property insurance as an unnecessary appendage which only absorbs capacity. Every reasonable
person knows that a nuclear power plant requires a heavy investment and that not only the operators, but also their creditors,
should be protected. It is quite simply foolish to regard the loss of this investment as a sort of "punishment" for having brought
about a nuclear occurrence and to ignore the interests of the power supply company and the investors in safeguarding their
material assets." (W. Muller, "The role of insurance industry in covering nuclear third party liability risks", in: Nuclear Third Party
Liability and Insurance, Munich Symposium, Status and Prospects, Parijs, OESO, 1985, p.171.)

1995/3 de Vrijbrief 7



concentratie op de nucleaire verzekeringsmarkt zijn in
sommige landen reeds initiatieven genomen door de
energie-sector om, in samenwerking met makelaars,
de eigen schade aan de nucleaire pool te onttrekken en
deze te laten dekken via een fonds dat op mutualis-
tische basis opereert.20

In Nederland wordt de nucleaire verzekering gedekt
door de in 1958 opgerichte "Nederlandse Pool voor
Verzekering van Atoomrisico's", kortweg aangeduid
als de Atoompool. Het nucleaire risico in Nederland
wordt quasHuitsluitend via deze Atoompool gedekt,
die een vereniging is van ongeveer 60 in Nederland
werkzame verzekeringsmaatschappijen.21

§ 4. Enkele nadelen van het bestaande
verzekeringsmodel

A Een eerste nadeel van de verzekering van de kern-
Hrinstallaties via één Atöompool per land is dat via
een dergelijkpooling-arrangement de normale concur-
rentie op de verzekeringsmarkt wordt uitgesloten.22 Op
zichzelf is pooling van risico's uiteraard verantwoord
omdat juist bij catastrofe-risico's pooling het Ook voor
kleine maatschappijen mogelijk maakt m deze markt
te opereren. Bij gebrek aan pooling zouden alleen
enkele grotere maatschappijen verzekerihgsdekking
kunnen verschaffen voor grote catastrofe-risico's.
Pooling zou dus in beginsel tot een toename van het
aantal marktdeelnemers dienen te leiden.23 Indien
daarentegen de pooling niet tot een verhoging van de

19. Zie de discussie in: Nuclear ThirdParty Liability and Insurance,
Munich Symposium, Status and Prospects,^.\QÏ-\%.

20. Zo bestaat sedert 1978 de European Mutual Association f or
Nuclear Insurance (EMANI) met zetel aan de Ravestijn Gal-
lerie 4 te 1000 Brussel in België, die in 1984 reeds tot 1,4
miljard Belgische Frank van de eigen schade per kerninstallatie
verzekerde(aldushetJaarverslagvandezeEMANI,1985,p.11).

21. Zie E.P.M.W. Domsdorf, op.c/t., p.717, voetnoot 189.
22. De monopoliepositie van de pool werd door de Nederlandse

wetgever onderkend en was de reden om ook de Staat als
verzekeraar te laten optreden. Zie M. Hamburger, "De
aansprakelijkheidsverzekering in Nederland voor schade door
kernongevallen in West-Europa",yiMff, 1986, p.1340.

23. Zie daarover C.W. Havens, III en R.M. Theisen, "The applica-
tion of United States and EEC antitrust laws to reinsurance
and insurance pooling arrangements", The Antitrust Bulletin,
1986,1301; M. Faure en R. van den Bergh, "Het toelaten van
kartels op de Europese verzekeringsmarkt: Hogere premies,
lagerekwaliteitenmeerongevaIlen",in:/K/5,25februari1993,
pp.261-267; J. Finsinger, Verbraucherschutz auf Versiche-
rungsmarkten, München, Florenz: 1988, pp.70-72.
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concurrentie leidt, is zij uiteindelijk inefficiënt. Eerder
besteedde ik in dit tijdschrift reeds aandacht aan con-
currentiebeperkingen op de Europese Verzekerings-
markt.24 Ook bij de verzekering van het nucleaire risi-
co blijken ernstige concurrentiebeperkingen te bestaan.
Inderdaad, in het geval van de nucleaire verzekering
vormen de Atoompools duidelijk een monopolie die
geen verdere concurrentie toelaat. De nationale nucle-
airepools verzekeren immers alleen dekerhinstallaties
op hun eigen grondgebied; er bestaat dus geen concur-
rentie tussen de nationale pools onderling. Overigens
heeft ook de Europese Commissie de concurrentie-
beperkende werking van pooling arrangements gezien.
Verordening 3932N9225 laat immers in art. 11 de
groepsvrijstelling voor afspraken in de verzekerings-
sector uitsluitend toe indien de verzekeringsgroep bij
catastrofale risico'sgeen marktaandeel heeft vanmeer
dan 15%.

Aangezien de verordening geen uitzondering voor de
nucleaire sector voorschrijft, rijst de vraag hoe de
Nederlandse Atoompool met deze bepaling zal, om-
springen nu zij principieel onder het kartelverbod van
art. 85 EEG-Verdrag valt. Het feit dat de nucleaire
verzekeringsmarkt niet competitiefis, zaluiteraard een
verwacht effect op de premiehoogte hebben.26 Overi-
gens hangt het nog maar van de structuur van de vraag-
zijde van de verzekeringsmarkt af of de monopolis-
tische verzekeraar erin zal slagen zijn voorwaarden op
te leggen. Indien namelijk de energiesector ook sterk
geconcentreerd is, hetgeen in vele landen het geval is,
zal er veeleer sprake zijn van een bilateraal monopolie,
waardoor de verzekeraar de monopolie-winsten niet
volledig zal kunnearealiseren.27 Nochtans dient in dit
verband aan de opmerking van enkele makelaars te
worden herinnerd, dat zij pogen de schadeverzekering
uit de nucleaire pools te halen omdat de premies aldaar
te hoog zouden zijn, hetgeen dan weer met hè
verwachte gedrag van een monopolistische verzekeraar
overeenstemt.

Vanuit wetgevingstechnisch oogpunt is een groter
bezwaar van de concentratie op de nucleair

24. M. Faure, "Regulering en concurrentie op verzekeringsmark-
ten in Europa", de Vrijbrief, 174, juni 1993, pp.12-20-

25. Publikatieblad L 398/7 van 31 december 1992.
26. Zie over de gevolgen van concurrentiebeperkingen H

verzekeringsmarkten in het algemeen M. Faure en R. van
Bergh, NJB. 1993, pp.261-267.

27. Zie over het bilateraal monopolie verder bij: F.M. ww»
Industrial market structure and economie perfonaan <
Chicago: MacNally, 1970, pp.242-245.



verzekeringsmarkt, dat de wetgever wat betreft de
beoordeling van de beschikbaarheid van verzeke-
ringsdekking volledig afhankelijk wordt van de
mededelingen van een monopolistische verzekeraar.
Er werd reeds op gewezen dat juist
bij het nucleaire risico de band tus-
sen aansprakelijkheid en beschik-
baarheid van verzekering bijzonder
sterk is. Vaak wordt geargumen-
teerd dat de hoogte van de aanspra-
kelijkheid dientte worden beperkt,
rekeninghoudendemetde beschik-
baarheid van verzekering. De
beoordeling van de beschikbaarheid
vanverzekeringsdekkingvindteven-
wel doorgaans niet plaats op basis
van een objectieve actuariële studie,
maar op basis van de bereidheid van
een monopolistische verzekeraar
een bepaald risico te dekken.28 De
informatie die op deze wijze wordt
verkregen over de beschikbaarheid
van verzekeringsdekking is, tenge-
volge van een gecombineerd lobbyen
door verzekeraar en exploitanten, niet altijd even be-
trouwbaar. De effecten van lobbyen zijn in dit tijd-
schrift regelmatig aan de orde geweest.2' Ook de wet-
geving inzake de vergoeding van nucleaire schade blijkt
daaraan niet te kunnen ontsnappen. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de totstandkoming van de Belgische Wet van
22 juli 1985 betreffende de aansprakelijkheid Van de
exploitant van een kerncentrale.'0 Tijdens de
commissiewerkzaamheden werd regelmatig met de
Belgische nucleaire verzekeringspool, SYBAN, con-
tact opgenomen om te informeren of er verzekerings-
dekking voor een bedrag van meer dan 4 miljard Bel-
gische Frank beschikbaar zou zijn, hetgeen door
SYBAN steeds werd ontkend. Het blijkt evenwel dat
de nucleaire installatie zelf voor meer dan 40 miljard
Belgische Frank wordt verzekerd. Onduidelijk is

28. Zie daarover R. van den Berghen M. Faure, "Invloed van
verzekering op de civiele aansprakelijkheid: een rechtsecqno-
mische analyse", in: De invloed van verzekering op de civiele
aansprakelijkheid, preadviezen uitgebracht voor de
Vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad: Vermande, 1990,
pp.20-24. , • !

29. Zie de verscheidene bijdragen van F. Naert en recent nog A.
in 't Veld, "Euro-lobby's, smeergeld of smeerolie?", de Vrij-
brief, 1995/1, pp.3-12. i

30. Daarover M. Faure en R. van den Bergh, "Liability f or nuclear
accidents in Belgium from an interest group perspective",
InternationalReviewofLawandEconomics, 1990, pp.241 -254.

...ook de Nederlandse

wetgever heeft quasi-

blindelings vertrouwd

pp de mededelingen vaii

deNederlandseAtoompppl

over de beschikbaarheid

van dekking voor de

verzekering van aan-

spr^kelijkheid...

waarom voor aansprakelijkheid tegenover derden
slechts een bedrag van 4 miljard Frank beschikbaar
zou zijn, terwijl de schade aan de installatie zelf wel
voor 40 miljard kan worden verzekerd. Daarommeen

ik dat men de beschikbaarheid van
verzekeringsdekking niet alleen kan
afleiden uit beweringen van verze-
keraars over de beschikbaarheid van
verzekering, indien er sprake is van
concentratie op de verzekerings-
markt.31 Ook in Nederland bestaat
een sterke concentratie op de nucle-
aire verzekeringsmarkt, waar het
risico in beginsel uitsluitend door de
Atoompool wordt gedekt. Nochtans
blijkt uit de Parlementaire debatten
voorafgaand aan de Wet van 26 juni
1991 dat ook de Nederlandse wet-
gever quasi-blindelings heeft ver-
trouwd op de mededelingen van de
Nederlandse Atoompool over de
beschikbaarheid van dekking voor
de verzekering van aansprakelijkheid
tegeriöverderden.ToenmaligMinis-

ter van Financiën Kok verklaarde tijdens hetparlemen-
taire debat dat "in het gehele traject van voorbereiding
vanhetwetsvoorsteloverleg is gevoerdmetde Atoom-
pool. In alle gevallen kon de Atoompool met de
voorstellen instemmen. Er is dus van een optimale
betrokkenheid sprake geweest.'!32Enkele critici stelden
wel de vraag of de aansprakelijkheidslimiet voor
de exploitant die op 500 miljoen was gebracht niet
periodiek getoetst zou moeten worden aan de voort-
schrijdende dekkingsmogelijkheden op de particuliere
markt,33 maar wat de beschikbaarheid van verze-
keringsdekking betreft, werd dus volstaan met de
mededelingen van de Atoómpool.

Weliswaar zou men voor Nederland kunnen argu-
menteren dat het toch niet zo'n drama is dat het
aansprakelijkheidsbedrag van de exploitant niet op
basis van een ernstige actuariële studie werd vast-
gesteld, omdat de Staat zelf uiteindelijk voor 5
miljard uit de openbare middelen zou dienen bij te

31. Ook F. de Vries (Wettelijke limitering van aansprakelijkheid,
Zwolle: Tjeenk Willink, 1990) wijst erop dat verzekerbaar-
heid veelal wordt bepaald door wat de verzekeraar bereid is
te verzekeren, pp.73<85.

32. Tweede Kamer 23 april 1991,72-4064.
33. Zie onder meer de vragen van mevrouw Van Rijn-Vellekoop,

TK 23 april 1991,72-4046 en van de heer De Korte, TK 23
april 1991,72-4052.
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dragen ingeval van een kernongeval, zodat de
rechten van slachtoffers toch in zekere mate
worden gevrijwaard. Maar uiteraard rijst de vraag of
de garantie die de Staat overeenkomstig art. 18 van de
huidige aangepaste versie van de WAKO verstrekt op
voldoende wijze aan de exploitant in rekening wordt
gebracht. Art; 19 bepaalt weliswaar dat een door de
Minister van Financiën te bepalen bedrag aan de
exploitantinrekeningkanwordengebracht,maar ondui-
delijk is op welke wiJze dit nu reeds gebeurt. Indien
immers de reële kosten van de potentiële schadever-
goedingnietaande exploitantenworden doorberekend
zou er geen volledige internalizering vanhetnucleaire
risico plaatsvinden en zou de nucleaire energie relatief
te goedkoop zijn, omdat de energieprijs in onvoldoende
mate het ongevalsrisico reflecteert.34 Bovendien moet
worden opgemerkt datNederlanduiteraarduniekismet
een staatsgarantie tot 5 milj ard,35 maar het risico dat de
Nederlandse bevolking looptbij een kernexplosie wórdt
uiteraard niet alleen door de relatief beperkt in aantal
en capaciteit zijndeNederlandse kerncentrales veroor-
zaakt, maar evenzeer door de buitenlandse. Er bestaan
wat dehoogteyan de beschikbare bedragen betreftnog
steeds spectaculaire verschillen russen de bij de ver-
dragen aangesloten landen. InBelgië geldt bij voorbeeld
een totale aansprakelijkheid van de exploitant van ƒ220
miljoen, met een totale financiële dekking inclusief
overheidsbijdragen van ƒ330 miljoen. Nederlandse
slachtoffers van een door een kerncentrale te België
veroorzaakt ongeval (Doel!) blijven aangewezen op
de limitaties uit de Belgische wetgeving en kunnen in
dat geval geen aanspraak maken pp de openbare mid-
delen die door Nederland ter beschikking zouden
worden gesteld.36 Dit wijst meteen op het grootste
nadeelvan dehuidige regelingen waarbij de aansprake-
lijkheidsbedragen steeds worden bepaald door de
beschikbaarheid van verzekering bij denatïonale pools.
Dit brengt met zich mee dat de beschikbare bedragen
slechts per staat worden bekeken, hetgeen leidttot grote
verschillen per land.37 Er zijn thans, mede gebaseerd
op de ervaringen van Three Miles Island en Tsjernobyl
heel wat studies gewijd aan de kosten van een gemid-
deld nucleair ongeval. Uit een studie die werd
uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse Nuclear

34. Terecht merkte Rosenmöller (GroenLinks) op dat in dit geval
sprake zou kunnen zijn van een oneigenlijke subsidiëring van
de kernenergie; zie TK 23 april 1991,72-4054.

35. E.P.M.W. Domsdorf merkt dienaangaande enthousiast op:
"waarin eeni klein land groot kan zijn!", op. cit\ pJ18,;

36. Daarover E.P.M.W. Domsdorf, pp. dl, pp.728-732,
37. Zie het mooie schematische overzicht bij E;P.M.W,Dorrisdorf

op. cit, p.682. :
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Regulatory Commission bleek dat de gemiddelde
kosten van een groot nucleair ongeval konden oplopen
tot 695 miljard U.S. dollar.38 Het moge duidelijk zijn
dat de meeste landen een veel lagere limitatie kennen
dan de reële verwachte schade. Maar ook inNederland
wordt erkend dat het bedrag van 5 miljard dat uit de
openbaremiddelen ter beschikking wordtgesteldgeen
reële vergoeding kan vormen indien werkelijk een
ernstig nucleair ongeval zich voordoet. Ooktoenmalig
Minister Kok erkende tijdens de parlementaire discussie
dat hoewel het Nederlandse bedrag hoog is in interna-
tionale vergelijking, geen enkel bedrag voldoende zal
zijn.39Kamerlid Tommel van D'66 schatte de schade
van een nucleair ongeval tussen de 14 en 30 miljard.40

Het aannemen van een aansprakelijkheidsgrens die
aanmerkelijk lager ligt dan het reële bedrag van de
verwachte schade is onwenselijk zowel vanuit het
oogpunt van een optimale ongevallenpreventie als
vanuit dat van een optimale slachtoffercompensatie.41

Deze limitaties waren klaarblijkelijk doorhetverzeke-
ringsargumentingegevenzodatdewaagrijstofergeen
alternatieven bestaan waarbij uiteinde lijk hogere
bedragen aan schadevergoeding zouden kunnen
worden gegenereerd.

§ 5. Een alternatief model van compensatie van
nucleaire schade

5Zoals hierboven geschetst, bestaat een belangrijk
nadeel van het huidige systeem in het feit dat nog

steeds de vergoedingen per land zijn georganiseerd en
dat ook de verzekeringspools nationaal opereren, het-
geen tot een te geringe beschikbaarheid van financiële
middelen ter schadeloosstelling van slachtoffers leidt.
Gedeeltelijk werd dit ook veroorzaakt doordat de
Brusselse en Parijse Verdragen in een periode tot stand
kwamen dat het er niet in de eerste plaats om ging slacht-
offers te vergoeden, maar wel het nucleaire risico (voor
deexploitant!)binnenaanvaardbareperkentehouden.
Juist vanwege de grote omvang van ditnucleaire risico
hebben verscheidene economen zich over de vraag
gebogen of er geen efficiëntere systemen bestaan van
vergoeding van schade veroorzaakt door nucleaire
ongevallen waarbij ook hogere bedragen kunnen
worden gegenereerd. Terzake werd onder meer een

38. De resultaten van dit onderzoek werden aangehaald in een
Belgisch wetsvoorstel tot verhoging van de aansj",a '̂
lijkheidsgrens; zie parlementaire stukken, Senaat, 1986-Ö /

402/1,26-7.
39. Zie TK 23 april 1991,72-4062.
40. TK 23 april 1991,72-4050.
4.1. DaarovefiR. van den Bergh en M. Faure,/.£> pp.20-24-



voorstelgefoimuleerddoorTyranenZweifel.42Ookheb
ik met de Zweedse econoom G. Skogh een voorstel
geformuleerd dat tot de beschikbaarheid van hogere
bedragen zou kunnen leiden.43 Ons idee was dat het
nucleaire risico door individuele exploitanten inder-
daadmoeilijk voor zeer grote bedragen op de commer-
ciële verzekeringsmarkt kan worden gedekt. Wij
stelden daarom voor dat de exploitanten van nucleaire
installaties ex ante een risicoverdelingsovereenkomst
zouden sluiten (risk sharing agreement) waarin van-
tevoren werd vastgelegd op welke wijze de exploitanten
zouden bijdragen indien er een ongeval gebeurt met
één van de aangesloten installaties uit de pool. In de
veronderstelling dat er 100
aangesloten kerninstallaties
zouden zijn en dat op de in-
dividuele exploitant een aan-
sprakelijkheid voor 100 miljard
US$ rust, dan zou elk potentieel
tot een miljardUS$ dienen bij te
dragen ingeval van een kern-
ongeval. Dit betekent dus dat
elke individuele kerncentrale-
exploitant als het ware een
garantie geeft ten belope van
maximaal l miljardÜS$. Een dergelijke garantie dient
uiteraard te worden gewaarborgd, waarbij eventueel,
doch niet noodzakelijk, verzekering en staatsgaranties
weer een rol kunnen spelen. Een belangrijk verschil
met het huidige systeem is dat in dit, risicpsprei-
dingsmodel alle exploitanten de kosten dragen van een
ongeval waar dit ook plaatsvindt binnen de aangesloten
landen. In de veronderstelling dat bijvoorbeeld in
Frankrijk een nucleair ongeval zich voordoet met een
totale schade van 60 miljard US$ dan zullen de in
potentie 100 aangeslotenkerncentrale-exploitantenelk
600 miljoen US$ dienen bij te dragen. Een belangrijk
voordeel van een dergelijk risicospreidingsarrange-
ment is ook dat de pool de veiligheid van de aan-
gesloten leden uiteraard zal controleren omdat de
onveiligheid bij één van de aangesloten kerncentrales
het risico dat elkeen moet bijdragen aanmerkelijk ver-
hoogt. Om dit moreel risico uitte sluiten is een behoor-
lijke controle van eikaars veiligheid vereist. Uiteraard
is een tweede voordeel dat het bedrag dat op deze wijze

42. J.-R. Tyran en P. Zweifel, "Environmental risk internalisation
through capita! markets (ERICAM): the case of nuclear pow-
er", verschenen milnternationalReview ofLaw andEconom-
/w, 1993.

43. Zie M. Faure en G. Skogh, "Compensation f or damages caused
by nuclear accidents: a convention as Insurance", The Gene-
va Papers on Risk and Insurance, 1992, pp.499-513.
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kan worden gegenereerd aanmerkelijk hoger is dan de
bedragen die thans ter beschikking staan en dat op een
dergelijke wijze een schadeloosstelling van de slacht-
offers van een potentieel nucleair ongeval tenminste
zou kunnen worden benaderd.

§ 6. De haalbaarheid van een nieuw model

/T Tenslotte dient nog de vraag gesteld te worden of
v/het hierboven geschetste model waarbij in potentie
op basis van een risicospreidingsafspraak veel hogere
bedragen gegenereerd zouden worden doordat alle
aangesloten kerncentrale-exploitanten de kosten

zouden delen, überhaupt wel
haalbaar is. In dit verband
moet er in de eerste plaats op
wordengewezen dat een verge-
lijkbaar, zij het niet helemaal
hetzelfde, systeem werd geïn-
troduceerd in de meest recente
wijziging van de Amerikaanse
Price-Anderson Act. In begin-
sel blijft, sinds de wijziging in
1988, het uitgangspunt nog
steedsdeindividueleaansprake-

lijkheid van de exploitant tot een bedrag van 200 mil-
joenUSS, waarvoor de exploitant verplichtis verzekerings-
dekking te zoeken bij de nucleaire pools. Indien de
schade hoger is dan US$ 200 miljoen zullen alle
kerncentrales in de Verenigde Staten pro rata in de
schade bijdragen tot eengezamenlijk totaalbedrag voor de
114 Amerikaanse kerncentrales van US$ 7,2 miljard.*'
Door een dergelijke spreiding van het risico over alle
kerncentrales in de Verenigde Staten kunnen dus mins-
tens aanmerkelijk hogere bedragen worden gegene-
reerd dan thans het geval is bij een aansprake-
lijkheidsbepaling waarbij de grens afhankelijk wordt
gesteld van de verzekerbaarheid van het risico op
nationaal niveau.

44. Zie voor een beschrijving van het Amerikaanse recht terzake
onder meer J. Marrons, "Closing the circle of protection for
the public -the evolution of the system in the United States",
paper gepresenteerd op het symposium: "Nuclear Accidents
•Liabilities and Guarantees" te Helsinki; F. Heimann, "The US
liability protection system for nuclear power plants", paper
gepresenteerd op het OESO-symposium over: Nuclear Acci-
dents -Liabilities and Guarantees, Helsinki, Finland, septem-
ber 1992; M. Roberin, "Aansprakelijkheid voor kernongeval-
len, ruim een jaar na Tsjernobyl", Milieu en Recht, 1987,
pp.228-229; en M. Rowden, J. Kraemer en L. Cuoco, "La
révision de 1988 de la Loi Price-Anderson ou mieux vaut tard
que jamais". Bulletin de Droit Nucléaire, no. 42, pp.79-101.
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Overigens moet er ook op worden gewezen dat zowel w»*v»^ar> sm
binnen de Nuclear Energy Agency van de OESO als llOinnieiS CH
binnen de International Atomic Energy Association j Qversloot
van de Verenigde Naties onderhandelingen tot een
eindfase lijken te komen die tot een wijziging van de In De VrijbriefNo. 2, 1995, op de pagina's 5-9, rea-
bestaande conventies zullen leiden. Uiteraard is terzake geert Frank van Dun onder de titel "Machtig recht" op
nog geen definitieve beslissing door de verschillende een stukje van mij dat in De VrijbriefNo. l, 1995, pp.
werkgroepen genomen,maaruitdeontwerpendiethans 13-14, werd afgedrukt. Ik wil het debatproberen voort
circuleren, blijkt dat verschillende staten waaronder te zetten, maar dan moet de volumeknop lager, want
vooral Engeland en Frankrijk naast de individuele het luide getetter van "Machtig recht" maaktzo'n debat
aansprakelijkheid van de exploitant naar een tweede moeilijk en ik ben niet van plan terug te gaan
laag streven, waarbij schadeloosstelling wordt verzorgd schreeuwen,
op basis van een risk pool van exploitanten van kern-
centrales. Daaruit blijkt dat ook binnen de gremia die Frank van Dun neemt inderdaad het risico dat hij in
voor de wijziging van de verdragen bevoegd zijn, de mijn stukje, "tussen en achter de regels", leest wat er
idee dat schadevergoeding beter op basis van een risico- niet staat. Dat ik een "glad stukje" (p. 7) schreef, is een
spreidingsarrangement kan worden geregeld, ingang kwalificatie die ik hem laat. Van Duns morele oordeel
begint te vinden. dat het mij "in extremis toch aan voldoende moed

' " • • ' : ' ontbreekt o m achter [mijn] positivistische rechtsopvat-
Uitgangspunt in deze bijdrage was dat er een sterke ting te blijven staan" zou misschien begrijpelijk zijn
wisselwerking tussen aansprakelijkheid en verzekering als ik een simpele positivistische rechtsopvatting had
bestaat. Vanuit dituitgangspunt heb ik de vraag gesteld gehad en daarvanblijk had gegeven. Ik mis in elk geval
of het wel zo verstandig is om de aansprakelijk- één zekerheid die Van Dun wel heeft. Hij meent niet
heidslimitatie steeds te laten bepalen op ba$is van de alleen dat "grondidee van het natuurrecht is wat vol-
beschikbaarheid van verzekering bij nationale pools gens de natuur is" - wat ik wil accepteren als korte
zoals ditnu doorgaans gebeurt. Naar mijn mening zou omschrijving van denatuurrechtsidee- maarVanDun
een marktoplossing, namelijk eenpooling Vari risico's weet kennelijk ook, althans pretendeert te weten, wat
door de exploitanten op internationaal niveau tot een daadwerkelijk"volgensdenatuur"en"inovereenstem-
veel hogere beschikbaarheid van financiële middelen ming met de realiteit der dingen" (p. 7) w. Ik heb, an-
enbijgevolgtoteenbetereschadèloosstelhngvanslacht- ders dan Van Dun, geen geprivilegeerde toegang tot
offers van een potentieel nucleair ongeval kunnen die wetenschap. Ik heb geen zekerheid omtrent het-
leiden. Het valt te hopen dat de stemmen die thans in geen als zodanig moet worden aangeduid en ben niet
Weense middens opgaan om in die richting te denken, bereid Van Duns dictaat omtrent hetgeen "volgens de
ook gehoord zullen worden. natuur" moet worden aangenomen te accepteren -
_ , _ „ althans zolang ik recht van spreken krijg.
Prof. Dr. M.G. Faure, LL.M [jg

Van Dun overschrijdt de grens van het betamelijke -
van wat ik voor fatsoenlijk houd - als hij mij verwijt
dat ik een "nuchtere wetenschapper" ben of wil zijnen
hij de lezer vertelt wat de prijs is die "we voor acade-
mische respectabiliteit" betalen (p. 7). Wat is die prys
volgens Van Dun? "[D]e joden in Nazi-Duitsland, de
vervolgde minderheden in de Sovjetunie [enz.]." Eefl
wat'losse' of'vrijzinnige' interpretatie van wat ik heb
geschreven vindik best, maar om iemand, in casumijn
persoon, op basis van die vrijmoedige lezing via de
vileine constructie van "schuld door associatie" voor
joden-vervolger en mdianen-moordenaaruitte maken
- weet u wat u zegt meneer Van Dun? U schrijft dat u1 "geen overbodige subtiliteit [wilt] veinzen" en vindt

; daarin kennelijk mede een excuus om zo grof te ztp
Als deze wijze Van lezen en schrijven uw idee is va
'dapperheid', dan laat ik u uw dapperheiden hebtu op,
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uw manier dit debat gewonnen.

Frank van Dun vergist zich als hij meent dat ik heb
beweerd dat "In de politiek [...] alleen de machtigen
gelijk [hebben], en zij [...] altijd gelijk [hebben]." (p.5)
Dat heb ik niet beweerd en dat heb ik ook niet willen
impliceren. Duidelijker misschien dan in mijn eerste
bijdrage: Ikhoudhetvoor onwenselijk, sterker, ik vind
het beangstigend, als en wanneer de politieke macht er
naar streeft het rechten-vocabularium te usurperen. De
heb mij langere tijd beziggehouden met de studie van
het Soyjet-systeem. Als in de jaren dertig de blote
politieke macht - en dat is Ook de macht om te vernie-
tigen - gekleed gaat in de terminologie van het recht
en verweer tegen de besluiten van 'de politiek' onder
verwijzing naar een anders gedefinieerd recht niet
langer mogelijk is, is de tirannie compleet.

Omgekeerd zie ik in de dominantie van 'het recht', de
heerschappij, de monocultuur van 'het recht' een
vergelijkbare dreiging. Wat niet in - door 'de natuur'
gedicteerde? - rechtstermen kan worden gevat, dat
hoort niet, verliest het, is weg. Wat ik heb beweerd, en
wat door Van Dun met zo veel aanmatigend vertoon
wordt gegispt, is dat wat als recht in een politieke
gemeenschap wordt erkend en door die politieke
gemeenschap wordt geschapen of onderhouden inder-
daad een produkt is van die politieke gemeenschap. En
dat is niet alleen het positieve recht, maar dat is mede
de terminologie, ook de niet-rechtspositieve juridische
terminologie, waardoor kritiek op het vigerende posi-
tieve recht mede mogelijk is.

Wat ik voor alle duidelijkheid wil toevoegen is dat een
politieke gemeenschap die het recht geen afzonderlijke
positie toebedeelt naar mijn idee ophoudt een werke-
lijkpolitieke gemeenschap te zijn. Mijn oppositie tegen
althans sommiger libertarische ideaal krijgt daardoor
ook reliëf. Het recht verliest zijn conflict-oplossend
vermogen en zijn aanzien als 'hoge arbiter' als het niet
staat naast andere vocabularia, maar voor die andere
vocabularia geen plaats meer laat, als het recht verengt
en tot een gesloten systeem wordt of een gesloten sys-
teem pretendeert te zijn en aan de dwang van zijn eigen
logica is overgeleverd, of juist die logica naar wille-
keur doorbreekt.

Ik ga niet en detail op alle punten van kritiek van Van
Dun in; ook omdat zijn kritiek mijn eerste bij drage niet
raakt. Twee kwesties echter nog.
(a) Van Dun vergist zich als hij met stelligheid beweert
dat ik de reikwijdte van mijn Münchhausen metafoor
niet heb beseft (p. 6). Van Dun vergist zich ook als hij

met stelligheid beweert dat de libertarische rechtsidee
geen metafysische fundamenten nodig heeft: die gaat
verborgen in zijn interpretatie van wat "leven volgens
de natuur" is en "in overeenstemming met de realiteit
der dingen". Deze kwestie is van belang omdat telkens
door libertariërs, hier ook weer door Van Dun, op het
fïctievekaraktervan de notie vanhet''sociale contract"
wordt gewezen en hij voor het gemak maar aanneemt
dat ik - dom of slecht? Hier mag ik misschien zelf
kiezen— wel van deze "intimiderende notie van een
heilig 'sociaal contract'" (p. 6) gebruik maak. Een
minder driftige lezing van dat stukje van mij had hem
wellicht doen beseffen dat dit niet het geval is, daar ik
mij ommijneigenpositiete duiden ookvan een Münch-
hauseniconstructiebedien.Elkpolitiek en ookjuridisch
vertoog heeft, naar ik vermoed, een metafysische
bedding -maar veel libertariërs beweren, weten zeker,
geloven met een weerbarstig geloof, dat een 'funde-
ring' in de naar verluidt zo eenduidige 'natuur' een
vermijden is van alle metafysica. En zo ook, opnieuw,
en met zoveel woorden, Van Dun (p. 8). Maar als zij
daarin hun god/natuur-gegeven zekerheid vinden en
daaraan de superioriteit van hun rechtsopvatting
ontlenen, en aan liet recht zo een exclusieve positie
toebedelen, dan wordt het - heb ik in mijn "Klein
bezwaar? voorspeld - waarschijnlijk moeilijk praten.

(b) Van Dun beweert (p. 6): "Van een conventie [...]
kan alleen sprake zijn als men kan aanduiden wie die
conventie onderschreven hebben." Zo kun je een con-
ventie definiëren, maar het is niet de enig denkbare
omschrijving van conventie. Van Duns definitie van
"conventie" maakt een ander gebruik van de term niet
per se fout of zinledig. Wat de conventie is, blijkt soms
ook aan degenen die de conventie onderhouden pas als
iemand de conventie doorbreekt. Als ik in zwembroek
college kom geven blijkt vast dat ik daarmee een con-
ventie doorbreek die vele studenten graag in stand
willen houden. Zij wisten misschien niet van tevoren
dat en waarom zij aan een bepaalde kleding-conventie
hechtten. Anderen beseffen misschien dan pas dat het
hun niets uitmaakt.

Het slot van "Machtig recht" - en dit als obiter dictum
- treft mij als hypocriet. Eerst word ik, na een uiterst
vrijmoedige, zo niet kwaadaardige, lezing van mijn
stukje door Van Dun voor dom en slecht gescholden,
voor iemand die glad redeneert en toch ook heel
"'wetenschappelijk'" en "no nonsense" \veetts klinken,
enzovoort; en dan heeft Van Dun het aan het eind van
zijn bijdrage over "elkaar ontmoeten in wederzijds
respect" en over "denken in termen van ontmoetingen"
en vele zoete woorden meer: Raar. lYbl
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Socialize with the world's most exciting libertarians and
enjoy a great vacation at...

ISIL1995 European Convention
Pieces of the Liberty Puzzle:

How We Can BuildA
Free Society Now.

Athens, Greece # October 15-20,1995
Featuring representatives from business and government who have successfully
priyatized edueation, Communications, railroads, airports and many other
public services.

You'll learnhowthey did h\ and how we can take the next step: to create a 100%
tree society. You 11 alspreceive exciting news aboutanewinternationalprivatization
video, Imagine Liberty".

ISIL international conventions are a
unique opportunity to meet libertar-
ians from many different countries in
anintimate, relaxed atmosphere. An
unforgettable experience!

There will be some twenty speakers, including:

Tibor MACHAN, Professor, author and philoso-
pher
George BITROS, Athens Professor of Economics
Stefan BLANKERTZ, Sociologist, Historian
Chuck OLSON, Author and tax résister
Louk JONGEN, Investment and privacy adviser
Mary RUWART, American scientist and author
Palle Steen JENSEN, Expert on computer comrmb-
nications

ö Larry DODGE, Libertarian activist
n Alison HARLOW, Author on religious freedom
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Included is:

• 5 days and nights, breakfasts included, at the
beautifulHotelZafolia, 87-88 Alexandras Avenue,
in Athens, beguining on Sunday, October 15 with
registration and Welcoming Reception

• Access to all speakers and other convention
activities

• A city tour including a visit to the famous Acropolis
and the Parthenon

• A visit to the Temple of Poseidon to watch the sun
setandhearPoseidonhimselfspeakinginthetemple

• A closing banquet on October 19, complete witn
talent show

For more information see the brochure that we have
included with this Vrijbrief. You can use the form on
this brochure for registration.



HIER UW SOCIAAL CONTRACT
Hub Jongen

Op twee recente kringbijeenkomsten in Roosendaal werd besproken of iemand

het recht heeft, c.q. zou moeten hebben, "om de staat te verlaten". Dus om zijn

"lidmaatschap" op te zeggen.

Tevens werd de waag gesteld in hoeverre dit dan moreel
verantwoord is.
Theo Cornellissen belichtte dit onderwerp van diverse
kanten en er was een levendige discussie.

Om uw eigen positie hierin te bepalen, is het goed om
het contract dat de staatmetu gesloten heeft, weer eens
na te lezen.

Een contract is een (schriftelijk) vastgelegde
overeenkomst die de wederzijdse verplichtingen
omschrijft. In het onderhavige geval gaat het om een
"contract" dat de staatmetu als boreling, zonder datu
zich dat bewust bent, aangaat.

U wist toch dat u dit contract had?

HET SOCIALE CONTRACT

OVERWEGENDE, datu bent geboren als mens ineen
groep van andere mensen, die naar zichzelf verwijst
als "de gemeenschap" en,

OVERWEGENDE, dat u in vrede en harmonie wilt
leven met de hierboven genoemde groep, er mee wilt
delen en de vruchten wilt plukken van het maatschap-
pelijke leven en,

OVERWEGENDE, dat u maar alleen bent en zij met
velen zijn,

WORDT DAAROM HET VOLGENDE BEPAALD:

1. U dient zich te conformeren aan de zeden en
gewoontes van de gemeenschap op straffe van
verbanning.

2. U dient zich te beperken in het uitdrukken van
uw individualiteit teneinde anderen — rninder

individualistische mensen - niet te verstoren of op
hen een ongewenste invloed uit te oefenen.

3. U dient uw taken ten opzichte van de gemeenschap
uit te voeren op de wijze en op het tijdstip zoals
door de gemeenschap wordt bepaald als zijnde in
het algemene belang (soms genaamdhet "gemeen-
schappelijk belang", "algemeen nut" of "openbaar
welzijn"), inclusief de betalingen, via belastingen,
van een gedeelte van de vruchten van uw arbeid
teneinde anderen - minder begaafde, minder
nijveremensen- in hun wensen tegemoette komen...
inclusiefhetriskeren van uwleveninmilitaire dienst
indien en wanneer dit door de woordvoerders van
de gemeenschap wordt afgekondigd als in het
algemeen belang te zijn ... inclusief soortgelijke
verplichtingen die de gemeenschap van tijd tot tijd
kan afkondigen. Tekortkomingen inhetvolbrengen
van uw taken kunnen worden bestraft door middel
van geldboetes en/of gevangenisstraf tot een hoogte
en lengte die van tijd tot tijd door de gemeenschap
worden bepaald.

4. In ruil voor uw gehoorzaamheid en het volbrengen
van uw taak zoals bepaald in dit contract, biedt de
gemeenschap u het lidmaatschap aan van de
gemeenschap.

5. Indien u er voor kiest zich niet te houden aan de
voorwaarden zoals deze in dit contract staan
vermeld, bent u vrij de gemeenschap te verlaten en
elders te gaan wonen, waarbij u wel moet weten
dat alle andere gemeenschappen soortgelijke
contracten hanteren. È0
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HOEVEEL VRIJHEID BIEDT DE
INFORMATIEMAATSCHAPPIJ?

Stefan van Glabbeek

Enkele jaren geleden hield Bert Fitié een lezingen-
cyclus over de informatiemaatschappij. Naar aanlei-
ding daarvan werden enkele studiegroepen opgestart,
die uiteindelijk samen tot de conclusie zouden moeten
komen of de informatiemaatschappij meer vrijheid te
bieden heeft. Helaas heeft dit studieplan nooit een einde
gekregen. Daarom geef ik dit onderwerp hier een ver-
volg, door mijn eigen inzichten weer te geven (deze
tekst is mijn lezing van de Kring Leiden in december '94)j

De "informatisering" van de maatschappij is momen-
teel een van de meest ingrijpende wereldwijde
ontwikkelingen^ De elektronische snelweg is in aan-
bouw. De oceaan wordt vol glasvezelkabels gelegd,
om overal snel informatie naar te kunnen sturen, dan
wel informatie op te vragen. De huidige kinderen spelen
in plaats van busje-trap met hun Nintendo spelcompu-
ter. Op de lagere school krijgen zij al tekstverwerking
en eenvoudig programmeren. Als zij op de middelbare
school zijn aangekomen hoeven ze niet meer naar een
House Party om op XTC te trippen, aangezien Virtual
Reality1 tegen die tijd in ruime mate voor de consu-
mentenmarkt gereed zal zijn. Zowel in de kantoren als
op de werkvloer hebben computers en robots al lang
hun intrede gedaan. Diverse huishoud-rohots zijn al in
ontwikkeling. ;

Dit proces is niet meer te stoppen. Zelfs als een dicta-
toriale regering de informatiemaatschappij zou willen
verbieden, zou de informatiemaatschappij op de zwarte
markt blijven floreren. De zwarte markten waren
immers nergens zo groot als in de strengste communis-
tische dictaturen.

BIG BROTHERIS WATCHING YOU!

Interessant is de vraag in hoeverre de overheid de
informatiemaatschappij kan gebruiken om de vrijheid
te; verkleinen. Een van de punten waarop de overheid

1. Virtual Reality presenteert de gebruiker een drie- dimensionale
wereld waar de gebruiker zelf midden in staat, en ook in kan
bewegen. Zelfs bijpassende bewegingen en druk-op- de-huid
kunnen worden nagebootst, zodat men zich als het ware in
een andere "werkelijkheid" begeeft waarin alles mogelijk is.
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goed scoort is het in de gaten houden van haar "onder-
danen", hetgeen wel eens doet denken aan Orwells
pessimistische toekomstbeeld "1984". Hoewel dit
meestal niet legaal is, worden grote percentages vari de
telefoongesprekken in Nederland afgeluisterd door
politie en BVD. Ook fax- en modemberichten worden
afgeluisterd en ontcijferd. Ook wanneer u uw telefoon
niet gebruikt, kan de overheid luisteren welke
gesprekken u voert, doordat het microfoontje in uw
telefoon aangesloten blijft (hiertegen is beveiliging
verkrijgbaar).

Een ander gevolg van de informatiemaatschappij is dat
de overheid allerhande bestanden wil gaan koppelen,
Het ideaal is dat met een enkele druk op de knop uw
gehele fiscale boekhouding (uw inkomsten en uitgaven
door de jaren heen) tezamen met uw gehele arbeids-
verleden direct kan worden uitgeprint.

Mensen slaan allerlei gegevens over anderen op, met
name voor reclamedoeleinden. De Wet Bescherming
Privacy houdt niet alleen in dat u recht heeft op inzage
ui de gegevens die anderen over u opslaan. Ze houdt
tevens in dat de overheid erop mag toezien dat er geen
overbodige gegevens worden opgeslagen. Zodoende
heeft de overheid de mogelijkheid om inzage te krij-
gen in ALLE informatiebestanden.

BIG BROTHER TEGENWERKEN

De mensen zouden geen mensen zijn als ze niet van
alles zouden proberen om aan de regels en het toezicht
te ontsnappen. Een van de verdedigingsmethoden tei
gen afluisteren door de overheid, is het coderen van
berichten, zodat de overheid ze niet kan ontcijferen;
De overheid heeft hier op gereageerd door het coderen
van berichten te verbieden.

Eén andere vorm van verdediging is de aanschaf van
een of enkele andere paspoorten, zodat de overheid niet
weet w, ie of waar je bent

Veruit het belangrijkste wat de overheid tegenhoudt,
is echter de veelheidaan informatie. De mensen zenden
zoveel informatie naar elkaar, dat de overheden



eenvoudigweg niet het vermogen hebben om deze
informatie te verwerken. Het ambtenaren-apparaat is
er niet groot genoeg voor. Daarom is de overheid ook
niet in staat om de belasting- en arbeidsgegevens van
mensen te koppelen,,en moet ze zich beperken tot
steekproeven. Aangezien de informatiestroom met
duizelingwekkende snelheid toe-
neemt, krijgt de overheid juist steeds
minder greep op de mensen, in
plaats van meer.

DIRECTE DEMOCRATIE

Een andere interessante ontwikkeling
is dat er binnen en buiten de overheid
veel stemmen opgaan om referenda
te houden per computernetwerk. Het
idee is dat iedereen een computer
heeft en.een modem (die de compu-
ter op de telefoon aansluit). Mensen
kunnen hun mening geven op hun
computer, en de informatie naar een
bestand van de overheid zenden. De
overheid kan vervolgens de stem-
men elektronisch tellen. Dit kan
voor- en nadelen hebben. Mensen
zullen bijvoorbeeld stemmen voor
verlaging van de belastingen, het-
geen duidelijk een voordeel is. Maar i
ze zullen ook stemmen voor ver-
hoging van de uitgaven, hetgeen leidt tot grotere
staatsschulden (aan de pensioenfondsen). Daarnaast is
het maar de vraag of de overheid het referendum on-
gevoelig voor fraude kan maken. Computerkrakers
zouden gemakkelijk hun wil door middel van verkie-
zingsfraude kunnen doordrukken. Een ander groot
probleem hierbij is weer de veelheid aan informatie.
Het is niet alleen een zeer kostbare aangelegenheid om
zoveel informatie te willen verwerken, maar het lijkt
waarschijnlijk dat de overheid ook niet genoeg
ambtenaren in dienst heeft voor het realiseren van dit
project.

CULTUUR

Het informatietijdperk leidt ongetwijfeld tot een meer
eigenwijze cultuur. Dankzij CD-i en CD-rom hebben
mensen alle informatie in huis. Via Internet en andere
computernetwerken kunnen de mensen alle informatie
aanvragen die er maar bestaat. Mensen weten dus steeds
meer, en laten zich daardoor minder snelmanipuleren.

Het leidt ook tot een meer individualistische cultuur.

Mensen voelen zich steeds minder .een radertje in de
maatschappij, en steeds meer eèh spin in het web;
Iedereen kan door allerhande informatiebronnen in de
huiskamer worden geïnformeerd: Dankzij de ontwik-
kelingen van kunstmatige intelligentie, kunstmatige
creativiteit enroboticakrijgen we steeds hulpvaardiger

, ; ; hulpjes qp het werk en in
huis. De computers zijn

v eigenlijk;de vervangers
van de vroegere slaven;
zij moetenliet vervelende
werk ypprpns, gaan; doen.

, i Ieder in4iyidu: wordt: zo
•r<!.-,., eenspeyereiniheerserbin-
[';'.., ; nen zijn eigen huis.

>'.':,": • ' " ; ''.-• ' '••> ',' l "' , . '.. !•,'•: "j- :

Een zeer, interessante ont-
wikkeling .omtrent deze

. "moderne slavernij" is de
i l "kunstmatige evolutie".
;Dit;wil zeggen dat men
verschillende .compu-
terprogramma's op een
computer zet, die met
elkaar concurreren om het
bestaan. De programma's
kunnen zich voortplan-
ten, waarbij af en toe auto^

: i .; i matisch willekeurige ver-
; : ,anderingen in de software

worden -aangebracht. Willekeurige veranderingen
zuUenbijnaaltijd verslechteringen zijn, maar heel soms
juist verbeteringen. De "nakomelingen" van deze
programma's kunnen dan weer andere programma's
wegconcurreren. Dit leidt dus tot steeds kunstmatig
"intelligentere"programma's.Dezeprogramma'skun-
nen natuurlijk ook op het netwerk worden gezet. De
computers die wij nu als slaven gebruiken, zijn gepro-
grammeerd om ons te "willen" gehoorzamen. Maar met
kunstmatige evolutie kan dit best wel eens anders
worden^ Dit roept diverse ethische vragen op: Mogen
wij over computers met een "kunstmatig eigen wil"
heersen? Is de oorspronkelijke programmeur verant-
woordelijk voor de schade die dergelijke programma' s
kunnen aanrichten?

Dankzij de steeds intelligentere hulpjes die kunstmatige
evolutie ons gaat brengen, lijkt het mij dat de belang-
rijkste trend zal zijn dat de mens steeds meer alleen^
heerser zal worden in het informatietijdperk (daarbij
wel gehinderd door steeds lastiger wordende virussen).
Interventies in die heerschappij door de overheid zullen
steeds minder worden getolereerd,
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ELEKTRONISCH BANKIEREN

De meest interessante ontwikkeling is wellicht het
elektronisch bankieren. Buiten computers om bestaat
er een "ruilsysteem" buiten het geld om, dat bekend
staat onder de naam LETS (waar de actiegroep Stro-
halm in Amsterdam zich mee bezig houdt). In plaats
van de normale verkoop "geven" mensen dingen aan
elkaar. Iedereen heeft dan een "rekening" aan punten.
Bij de "koper" verdwijnen bij de transactie punten, die
er bij de "verkoper5' bijkomen. Een dergelijk punten-
stelsel kan men natuurlijk ook op Internet of een ander
netwerkzetten. Mensenkunnendanoverdehele wereld
informatie aan elkaar verkopen via een puntensysteem
op Internet. Mensen die in eikaars buurt wonen, of in
de internationale handel zitten, kunnen op deze wijze
goederen aan elkaar verkopen. Er kunnen natuurlijk
heel veel van deze puntenstelsels naast elkaar bestaan.
De betrouwbaarste, snelste en voordeligste stelsels
werken natuurlijk het beste. Het zou bijvoorbeeld een
goede service kunnen zijn als bij een levering het
geldsysteem tevens als incassobureau werkt. De punten
worden in dat geval bij eerlijke levering sowieso over-
gemaakt.

Aangezien de communicatie altijdtelefonïschgaat, kan
men geld verdienen door een elektronisch bankiersys-
teem op te zetten. Men kan hier bijvoorbeeld een 06-
nummer (voor Nederland) of een 0900-nummer(voor
België) voor openen. Om een dergelijk systeem snel
van de grond te krijgen zoumen gebruik kunnenmaken
van netwerkmarketing. Klanten van het geldsysteem
worden beloond om nieuwe klanten te werven. Voor
de klanten die deze nieuwe klanten werven, wordt men
ook nog beloond, en dat bijvoorbeeld 6 generaties
nieuwe klanten lang. Men kan zo heel veel punten
verdienen door lidtewordenvanhet systeem ennieuwe
klanten aan te brengen. De kosten in punten van deze
beloningen, kunnen worden verdeeld over de nieuwe
klanten. Enkele van de 10 grootste bedrijven van de
wereld zijn zo groot geworden door gebruik te maken
van netwerkmarketing (maar dan met "echt" geld). Bij
veel concurrentie zullen veel systemen over gaan op
gelddekking, in de vorm van goud of aandelen, om
inflatie te voorkomen. :

Allerhande pin-passen en credit cards van allerlei
systemen zullen vervolgens hun intrede doen, zodat
het geld zoals we dat nu kennen wellicht volledig zal
verdwijnen. De veelheid aan informatiestromen en
puntenstelsels zal zo groot worden dat de overheid de
stroom niet meer kan controleren. Daardoor wordt de
zwarte markt zo groot, dat iedereen er gemakkelijk

gebruik van kan maken. De overheid mist uiteindelijk
vrijwel al haar inkomsten, en gaat failliet.

In plaats van de "zekerheid" die de overheid ons nu
biedt, kan de zekerheid worden besteld via Internet.
Verzekeringsmaatschappijen bieden ons op ditmoment
al pensioenen, studieverzekering (vast te betalen voor
kleine kinderen), werkloosheidsverzekering, ziekte-
verzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Deze verzekeringen kan men dan gemakkelijk via
Internet vanuit de huiskamer sluiten. Ook hoge alimen-
tatieverzekeringenbehorentotdemogelijkheden, zodat
hetfenomeenbijstandsmoeders geheelkan verdwijnen.
Mensen kunnen tevens diefstalverzekeringen sluiten,
waarbij de verzekeraars de dief weer aansprakelijk
kunnen houden voor de schade. Een verzekeraar kan
op Internet een privé-detective bestellen, en eèri
deurwaarder voor als de dief wordt gesnapt. Voor
schadeverzekering en milieuschadeverzekering geldt
hetzelfde verhaal. Bij levensverzekeringen kan de
schade zo op de eventuele moordenaar worden ver-
haald. Ookpostbestelling van allerhande beveiligings-
produkten en wapens via Internet zal de gewoonste zaak
van de wereld worden.

De overheid \yordt dankzij deze ontwikkelingen op het
gebied van zekerheid dus volstrekt overbodig (haar
zogenaamde taak om de armen te ondersteunen heeft
zij sowieso nooit kunnen waarmaken, aangezien de
marktwerking op de arbeidsmarkt er voor zorgt dat de
overheveling elke nivellering opheft). De overbodige
overheid zal failliet gaan wegens de grootte van de
zwarte markt, als gevolg van het elektronisch bankie-
ren. Eindelijk zullen we dan verlost zijn van al haar
vrijheidsbeperkende regeltjes en geldverspilling.

Een interessant aanknopingspunt voor geïnteres^
seerden in of nieuwsgierigen naar elektronisch
bankieren is: Digicash Information, Internet-adres:
info@digicash.nl; de man die zich met deze "cyber-
bucks" bezighoudt is: David Chaum, Kruislaan 419,
1098 VA Amsterdam, tel. 020-6652611.

Stefan van Glabbeek
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ÏÏlllieiK wetenschappers komen in verzet tegen eenzijdige berichtgeving

"Het publiek wordt sinds lange tijd blootgesteld
aan een eenzijdig beeld van de risico's van milieu-
problemen, vooral met betrekking tot industriële chemi-
caliën. Slechts enkele individuen hebben getracht om
enig evenwicht aan te brengen in dit beeld. Zij werden
daarbij geconfronteerd met een formidabele, uit eigen-
belanghandelende,de#/cto alliantie van demedia, goed
bij kas zittende milieu-organisaties, overheids-
functionarissen en de advocatuur."

Zo begon het redactionele commentaar in één van
's werelds meest prestigieuze wetenschappelijke tijd-
schriften, Science, op 23 juli 1993.

De verontwaardiging die spreekt uit het redactionele
artikel in Science kwam niet uit de lucht vallen. In
wetenschappelijke kringen heerst toenemende
bezorgdheid over de manier waarop door het publiek
en de politiek wordt aangekeken tegen wetenschap,
technologie en industrie. Het evenwicht lijkt zoek te
zijn: de potentiële (én soms uiterst speculatieve) risi-
co's van wetenschappelijke, technologische en indus-
triële activiteiten voor mens en milieu worden breed
uitgemeten in de media - soms tot in het absurde toe -
terwijl tegengeluiden en nuanceringen over het hoofd
worden gezien.

In Nederland hebben drie hoogleraren en een
ondernemer het initiatief genomen tot de oprichting
vandestichtingHAN(HeidelbergAppealNederland).
De stichting HAN is -net als de redactie van Science -
vanmening daterinNederlandteveeleewzyrf/gebericht-
geving bestaat over de (milieu-)risico's van wetenschap-
pelijke, technologische en industriële activiteiten.

Het doel van de stichting HAN is om zoveel mogelijk
onderzoekers en andere geïnteresseerden bij elkaar te
brengen, teneinde het publiek en de politiek van zo
objectief mogelijke informatie te voorzien. Politieke
besluiten moeten volgens HAN worden gebaseerd op
betrouwbare, wetenschappelijke gegevens en realis-
tische risico-analyses, waarbij zowel de kosten als de
baten van maatregelen worden meegewogen.

De stichting HAN ontleent haar naam aan' het
zogeheten HeidelbergAppeal. HetHeidelbergAppeal
- een spontaan initiatief van een groepje wetenschap-
pers - is eennogal opmerkelijke verklaring die in 1992

Karel Beekman

is aangeboden aan de regeringsleiders die aanwezig
waren op de milieuconferentie in Rio de Janeiro en die
inmiddels is ondertekend door 72 Nobelprijswinnaars
en meer dan 3500 wetenschappers uit de hele wereld.
In deze verklaring wordt, gesteld dat: beleidsmakers
(vooral op terreinen als milieu, landbouw'., biotechno-
logie en dergelijke) zich tegenwoordig te vaak laten
beïnvloeden "doof psèudo-wetenschappelijke argu-
menten en onjuiste informatie?'; Volgens tiet Heidel-
berg Appedl is,het "onvermijdelijk".dat "belangrijke
menselijke activiteiten worden uitgevoerd in de
nabijheid van gevaarlijke stoffen", Vooruitgang en
ontwikkeling houden altijd risico?s in, maar die
risico's zijn beheersbaar en worden eerder kleiner dan
groter, aldus het Heidelberg AppeaL

Het HeidelbergAppeal bleek bij veel Wetenschappers
een snaar te raken. In verschillende landen zijn inmid-
dels organisaties opgezet die de boodschap van het
HeidelbergAppeal trachten uit te dragen. In Nederland
hebben* ondanks een vrij beperkte wervingscampagne,
ruim 200 wetenschappers, waaronder maar liefst 150
hoogleraren, zich tot dusver opgegeven als donateur
van de Stichting HAN. Het Comité van Aanbeveling
wordt gevormd doorinog eens 13 hoogleraren.

HAN heeft inmiddels een aantal werkgroepen
opgericht, die zich bezighouden met verschillende
onderwerpen, waaronder landbouw en milieu, toxico-
logie, straling/radon, dierproeven & biotechnologie.
Andere onderwerpen die op de agenda staan zijn
lucht- en bodemverontreiniging (verzuring), energie
en grondstoffen, va. klimaatverandering. De werk-
groepen fungeren als mini-denktanks, die kennis
verzamelen, reageren op onjuiste berichten in de media,
en voorlichting geven aan publiek en politiek.

Daarnaast zal de stichting HAN congressen en symposia
gaan organiseren en in de toekomst een nieuwsbrief
uit gaan geven.

Voor libertariërs is het werk van de stichting HAN
wellicht van belang, daar de grootste bedreiging van
de vrijheid momenteel lijkt te komen uit de hoek van
de milieubeweging en het milieudenken. Onder het
mom van het milieu wordt de vrije markt de laatste tijd
van allerlei kanten met hernieuwde furie aangevallen
(lees de Forum-pagina van de Volkskrant er maar op
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na). Verdedigers van de vrije markt en het individua-
lisme dienen daarom op de hoogte te zijn van wat wel
en wat geen reëlemilieuproblemen zijn. Daarnaastblijft
het pok van belang dat libertarische oplossingen worden
gezocht vóór werkelijke milieuproblemen. In de
Verenigde Staten wordt hier hard aan gewerkt; daar
heefthetzogenaamde'free-jnarketenvironmentalism'
de laatste jaren een hoge vlucht genomen.

Wie donateur wil worden van de stichting HAN (£25,-
per jaar) en/of informatie wil hebben over publikaties
op het gebied van 'free-market environmentalism',
kan terecht bij de schrijver van dit artikel:
telefoon 020-6372580 (overdag), fax 020-6320859.
Karel Beekman [Wl

Inwijding in het belastingrecht
,
Een goede school, wat is dat? Is het een plaats
waar kinderen en jonge mensen voor zichzelf leren
nadenken? Of is het een plaats waar zij leren wat zij
wel en wat zij niet mogen zeggen, opdat zij later niet
uit de toon zouden vallen? Onze onderwijscultuur, die
zoveel aan de idealen van de Verlichting dankt, eist
uiteraard dat we het eerste antwoord geven: de school
moet en zal mondig maken, emanciperen, de geesten
bevrijden van het slaafse juk van conformisme, obscu-
rantisme en dwingend gezag. Maar moeten we dat
antwoord geven omdat we anders uit de toon vallen en
vrome conventies schenden? Ik vrees dat dat de reden
is. Tenminste, zo lijkt het toch wanneer we de hand-
boeken openslaan en nagaan welk voer de hongerige
jongegeesten voorgeschoteldkrijgen. (We zouden wel
heel erg uit de toon vallen als we zouden zeggen dat
jonge geesten niet hongerig zijn.) Laten we dat eens
doen. Als voorbeeld neem ik een passus uit een gezag-
hebbendhandboekwaarjongefiscalisten(enzekerhun
docenten) in Nederland moeilijk omheen kunnen:
Hofsto'sInleidingtothetNederlandsBelastingrecht.

n . ., _ , , .
Destaatheftbelastingen.Datiseenfeit.Maarmetwelk
recnt?patlijkteenevidentevraagvoormensendiehet
belastingrecht bestuderen. Men mag dan ook ver-

I?v!n u f ̂  f 6en Z, d^gelijk en geleerd werk als

ook Z £ l f k°mt D£4 is h zekere zin

scS en weloppaginaéén. Dit is wat Hofstra
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Frank van Dun
is echter vooral de toestand gegroeid dat het overgrote
deel van de overheidsuitgaven in de vorm van belas-
ting moet worden opgebracht. . . De betekenis van de
belastingheffing ligt in de eerste plaats hierin dat,
zonder haar een ordelijke samenleving niet mogelijk
is. (nadruk toegevoegd door FvD)

De teneur van de passus is duidelijk: belastingheffing
is onmisbaar, onvermijdelijk, noodzakelijk -r ze moet
gewoon, ze is de basis van al het menselijke. (Neem de
belasting weg en een ordelijke samenleving is zelfs niet
meer mogelijk - oftewel: wat fijn dat er belastingen
zijn.) Devraagnaarhetrecht van de staat als belasting-
heffer lijktnuevenrelevantalsdevraagmetwelkrecht
de zwaartekracht de dingen van hemel en aarde ordent.
De vraag, zo lijkt het, is zinloos. Men begrijpt ook
waarom zij al op de eerste bladzijde begraven wordt,
nog voor ze werd gesteld: slapende honden maaktmen
nietwakker

De samenleving is dus een produkt van de staat?
Studenten moeten er zelfs niet aan denken datmensen
hun 'onderlinge verhoudingen' zoudenkunnenregelen

als er geen staat zou zijn om 'regels te stellen' en deze
regels 'zonodig door dwang, te handhaven'. Het zou
tochonverantwoordzijnalszezoudenbedenkendater
recht kan ^jn zonder overheid, samenleving zonder
staat. Dan zouden ze allicht ook nog de vraag stellen,
hoe een organisatie in de samenleving er aanspraak op
kan maken boven de regelsvanhet samenleven te staan.
Het is niet waarschijnlijk dat zij, met deze vraag m
gedachten, ooit voorbij de eerste bladzijde zouden
komen

tt'< Nee,deStudentenmoetenlievernietdenkendatdestaat
**", ** Staat als een manier is waarop mensen hun doelen proberen te

ü S Mtend tevens realiseren- Wij willen toch niet dat ze opgroeien tot
'calculerende burgers', opportunisten die misbruik
makenvandegoedjelo^eidvandeteveburger^
Zymoetenzelf'braveburgers'worden.Zuzulleng

idsuitgaven de Staat eren, zonder wie geen samenleven mogelijk

regelen, zo nodig door dwang, te hand-



is. De betekenis van de hoofdletter 'S' is nu duidelijk:
zij moet ons eraan herinneren, dat wie met de studie
van het fiscaal recht begint een hoger domein betreedt
waar gewonemensenlogicaenervaringweinig gewicht
in de schaal leggen en eerbied en ontzag de enige gepaste
houdingen zijn.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom de woorden-
schat en de stijl van deze academische inleiding tot de
grote vraag van het belastingrecht de indruk geven van
een inwijding in een geheime religie. Het volstaat uit
het citaat de enige zin te lichten die een "rationeel
argument" bevat. We vernemen dan, dat "in een geld-
economie ook de Staat geldnodigheeft om zijn uitgaven
te kunnen dekken". Dat zal wel zo zijn, maar wie heeft
in een geldeconomie geen geld nodig om zijn uitgaven
te dekken? Wat is de zin van zo'n triviale bewering?
Op een subtiele wijze bevat ze de suggestie dat de staat,
in tegenstelling met ieder ander persoon, het rechtheeft
te nemen wat hij nodig heeft. Kan u zich voorstellen
dat een vader zijn kinderen op het hart drukt dat zij
geld nodig zullen hebben om hun uitgaven te dekken,
en dat zij daarom gerechtigd zijn dat geld bij anderen
weg te nemen? Zou u zeggen dat deze man zijn kinderen
een beginsel bijbrengt 'zonder hetwelk geen ordelijke
samenleving mogelijk is' ? Zou u dat beginsel beschou-
wen als een algemeen rechtsbeginsel? Voor onze
gezaghebbende auteur is belastingheffing een rechts-

instituut, en zijn de beginselen van de belastingheffing
rechtsbeginselen.

Het kan dus niet anders dan dat belastingheffing beant-
woordt aan een 'recht' dat de menselijke samenleving
zou vernietigen als iedereen ernaar zou leven. Datrecht
moet dus wel een uitzonderlijk recht zijn, een voor-
recht, voorbehouden aan een bijzonder rechtssubject:
de Staat. Bovendien moet het ook een 'hoger recht'
zijn, want het ontkracht alle aanspraken van het gewone
mensenrecht. Dat hebben we dus geleerd: dat de Staat
een wezen is van eerijiogere soort dan wij.

Ik wil geen valse indruk wekken. Het geciteerde hand-
boek is op vele plaatsen heel kritisch over de geldende
belastingpraktijken. Belastingen zijn tehoog, onrecht-
vaardig verdeeld; al te zeer getekend door pressie-
groepen, ... De studenten leren al vlug dat zij wel
degelijkkritischmogenenmoetenzijn, maar dan alleen
als het gaat over bijzondere aspecten, niet over het
beginsel zelf van de belastingheffing. Die bijzondere
aspecten zijn het werk van de feilbare, menselijke
bedienaren van de Staat; het beginsel komt toe aan de
Staat zelf. Als zij dat'beseffen, dan zijn de studenten
klaar om in het leven te stappen, wel wetend wat zij
mogen en wat zij niet mogen zeggen opdat zij niet uit
de toon zouden vallen. [00

LIBERTARISCH AANPAKKEN

Hartstikke leuk, zo'n Libertarische Partij, datmeespelen
in een systeem datje onderuit wilt halen omdat je hun
het recht betwist de burger te regeren. Helaas, het lijkt
niet alleen op een negatie van de eigen theorie, het Is
het ook. i

Elk snufje macht over anderen is taboe wanneer je een
vaandel voert met de leuze "Geen dwang". Moeten
libertariërs, net als de andere partijen, het doel de
middelen laten heiligen met hun eigen interpretatie van
een "Nut voor het Algemeen"? Of is dat dan niet de
reden dat ze de democratie met democratische middelen
om zeep willen helpen? Is het doel van datpartijstreven
niethet scheppen van een samenleving die voor iedereen
uiteindelijk beter is? Om de vinger in de wond nog een
keer om te draaien: Wie zijn die libertariërs die onze
eigen gekozen vertegenwoordiging de das om willen
doen? Waar halen ze dat recht vandaan?

Natuurlijk hebben libertariërs naar de normen van het

Louis van Stekelenburg

bestaande democratisch bestel het recht om een eigen
partij te vormen, om daarna met vijftig procent van de
stemmen achter zich de gang van zaken in het land te
bepalen. Het bezwaar zit in hun eigen betwisten van
het recht om over minderheden te beslissen. Volgens
hun eigen definitie mogen ze zelfs niet over minder-
heden van één persoon regeren. U kunt mij niet wijs-
maken dat het opheffen of zelfs afbouwen van een
sociaal systeem, een systeem dat als libertarisch onrecht
wordt beschouwd, geen vorm van dwang inhoudt voor
al diegenen die daarvan profiteren of die daar voor hun
lijfelijke bestaan van afhankelijk zijn. Elke opgelegde
verandering houdt dwang in, ook als ze verbeteringen
teweeg brengt.

Deelnemen aan de politiek is niet de weg om het
libertarische gedachtengoed en de daarbij horende
superieure economische inzichten uitte dragen. Je kunt
je zelfs afvragen of organisaties als het Fraser Institute,
de Heritage Foundation of het Adam Smith Institute,
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Geen maakreae( is ooit zo
) als

mnmumloon

Louche is een protest tegen stromingen in de samenleving,

dié hét IcVen van de mens als mens ondennljnen.
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die gouvernementen adviseren, niet indirect bijdragen
aan ongevraagde veranderingen voor de burger. Uiter-
aard zijn het veranderingen ten goede, dat zijn ze in
theorie immers altijd, alle opgelegde veranderingen.
Je kunt je achter de rug van de huidige machthebber
verschuilen, maar zelfs wanneer je puur wetenschappelijk
bezig bent, kun je je niet aan een zekere verantwoor-
dingoverdetoepassingvanjouwwetenschaponttrekken.
Aan wie biedt je je kennis aan? Het heeft zin je af te
vragen of die kennis niet wordt gebruikt om dwang uit
te oefenen. Dwang ten goede en dwang ten kwade?
Beide zijn volgens de libertarische theorie taboe.

HINDERLIJK

Het aanreiken van elk machtsinstrument, elk ter
beschikking stellen van hulpmiddelen waarmee dwang
kan worden uitgeoefend, is niet bepaald een goede
methode om Iibertarisch gedachtengoeduitte dragen.
De enige toepassingsmogelijkheid van de theorie is een
zeer kleinschalige. De oorzaak hiervan is dat altijd eerst
toestemming van de individuele belanghebbende moet
worden verkregen. Deze moet zich moeiteloos te weer
kunnen stellen tegen voorgestelde wijzigingen, van
welke aard dan ook. Hij moet zelfs zijn toestemming
verlenen om hem met nieuwe of andere ideeën in
verwarring te brengen en een aantal van zijn schijn-
zekerheden door te prikken. Hij heeft immers recht op
zijn illusies. De kernvraag is zelfs of je ongevraagd een
gesprek mag beginnen. Immers je dwingt de ander in
een houding waarin hij zich moet verdedigen. Zich te
verdedigen door weg te lopen, zich te verdedigen in
een gesprek, zich te verdedigen door je te negeren
waarbij je zijn uitzicht verziekt. Iedereen weet
hoe hinderlijk vertegenwoordigers van sommige
godsdienstige sekten kunnen zijn. In het café koopje
ze af met een gulden, en thuis werp je met een smak de
deur dicht, jezelf verwijtend datje zo onaardig bent.
Ze stelen je tevredenheid over jezelf.

Het lijkt een uitzichtloos dilemma wanneer je anderen
geen ongevraagd, maar waardevol advies mag geven.
Je blijft op je adviezen zitten die zich steeds onrustiger
beginnen te roeren. Totdatje het niet meer uithoudt en
gillend de straat op rent, richting Hyde Park Corner.
Gelukkig hoeft het zover niet te komen. Er bestaan
communicatiemiddelen die vrijblijvender zijn dan een
gesprek.

ADVERTENTIE : " : V '•!:'•'.

Tot nu toe heeft adverteren in de krant weinig aan
verspreiding van de vrije markt-gedachte bijgedragen.

Niet verwonderlijk wanneer je niet veel meer te bieden
hebt dan onze babbehnedia, radio en TV. Desondanks
blijft adverteren een goed middel om in contact te
komen met mensen die wat willen doen. Die zijn er
voldoende, je hoeft alleen je oor maar even te luisteren
te leggen op welke plaats dan ook waar mensen
samenkomen. Iedereen heeft weLopmerkingen over
het vreemdelingenbeleid, over werkgelegenheid, over
uitkeringstrekkers, over slechte medische voor-
zieningen, over het optreden van de politie, over
toestanden in Jpegoslavië en in de Kaukasus, over
hongersnood in Afrika, over een treinramp in Bangla-
desh. De mens die niet geïnteresseerd is in zijn wereld,
is een echte uitzondering. De vraag is hoe je die geïn-
teresseerde mensen benadert en laat meedoen.

Tot op heden heeft de libertarische gemeenschap niet
veelmeer gedaan dan preken, en datvoornamelijkvopr
eigen parochie. Words, words, words. Om een maat-
schappij in beweging te krijgen is dat niet genoeg, het
blijkt zelfs niet genoeg om de eigen parochie bijeen te
houden. Na een paar jaar treedt de verveling op en
nemen de parochianen de benen. "We hebben het wel
gezien. De theorie spreekt ons wel aan, maar om die
iedere maand op dezelfde manier te belijden..."

AANPAKKEN

Al een paar jaar zijn er ontwikkelingen binnen het
libertarisme gaande om deze beweging uit het stadium
vanhuiskamertjesgeleerdheid te trekken. In 1982 begon
Michiel van Notten met een actie voor vrijhandelszo-
nes in Nederland en België. Wat is daarvan geworden?
Weweten dat VanNotten andere taken wachtten, maar
waarom heeft niemand zijn actie voortgezet? Eenjaar
later publiceert Frank van Dun een baanbrekend boek
over een fundamenteel rechtsbeginsel, er wordt
nauwelijks uit geciteerd in de media. Het Von Mises
Instituut werd opgericht, evenals een Libertarisch
Studie Centrum. Er werd een stichting LIFHAS in het
leven geroepen om sociale doelen te stimuleren. Helaas
horen en lezen we na de oprichting nauwelijks iets
nieuws over al deze pogingen. Er druppelt zo weinig
informatie door dat je je afvraagt of het zin heeft in
deze apathische omgevingnog metnieuwe ideeën voor
actietekomen-Beschiktdeverenigingwelovermensen
die tijd en energie hebben, niet om alleen maar mee te
praten^ maar om ook tot handelen te komen?

Handelen betekent hier libertarische actie ontplooien,
actie die niet gericht is óp het winnen van slapende
ziëltjes,noCh op aanzien of op bekendheid, maar actie
die.erop gericht is Iibertarisch aan te pakken. Om een
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misverstand weg te nemen, niet elke actie van liber-
tariërs is libertarïsch aanpakken, De meeste actie heeft
zelfs helemaal niets met aanpakken of handelen te
makenmaarveeleermetelkaarvliegenafvangen, elkaar
op een theoriefoutje betrappen. Handelen vraagt een
doelmatige actie, gericht op een concreet resultaat.
Handelen is niet in een besloten kamertje zitten en het
onderling eens worden over de moeilijkheden van het
vinden van niéuwe abonnees voor de Vrijbrief. Han-
delen is deinhoüdvan deze Vrijbriefzomaken dat ook
mensen buiten de kring van de abonnees zich willen
abonneren. Handelen is niet zitten afwachten of je de
macht ooit in handen krijgt met een politieke partij.
Handelen is ook hier ondernemen. Iets ondernemen
wat leidt tot een beter vreemdelingenbeleid. Iets
ondernemen voor vrede in Joegoslavië' en in de Kaukasus.
Iets ondernemen om een betere medische verzorging
te garanderen. Iets ondernemen tegen de hongersnood
in Afrika. Iets ondernemen tegen de werkloosheid.

INTERMENSELIJKE AtTBEÏ ' ' ' \ '

Iets ondernemen betekent iets anders dan in je leun-
stoel zitten en structuren bedenken. Je zult uit die stoel
moeten komen. Je zult de mouwen moeten oprollen, in
je handen moeten spugen en aanpakken. Hier stoten
we opnieuw op de kern van het probleem: om te
kunnen handelen heb je toestemming van alle
betrokkenen nodig.

Willen we iets aanhet vreemdelingenbeleid doen, dan
zullen we de betrokkenen moeten zoeken en hun toe-
stemming vragen. Vermoedelijkzijn we voor "beleid"
trouwens op politici aangewezen, taboe dus. Deze
mensen belijden niet voor zichzelf maar uit naam van
het algemeen. We kunnen echter wel op kleine schaal
veel doen voor etnischeminderheden of op intermense-
lijk niveau iets doen voor de slachtoffers van hun
aanwezigheid als die er echt zouden zijn. Overigens is
pogen om elkaar te begrijpen al een stap in de goede
richting. Een goede mogelijkheid zou daarom zijn Om
een alfabetiseringscursus aantebieden. De immigranten
leren onze taal te spreken en te lezen.

Voordemensenindeoorlogsgebiedenkunnen wemeer
doen dan een speechje afsteken tijdens een diner. We
kunnen aanbieden hun kinderen in veiligheid te brengen,
hun tijdelijk onderdak bieden, dat lijkt mij persoonlijk
zinvoller dan ongevraagd politieagent te spelen of de
soldaten daar brood te geven.

Optreden tegen de honger in Afrika is wat moeilijker.
Je zult het communisme daar moeten omzeilen, maar
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ook Allahs wil opnieuw en anders moeten interpreteren.
Ook Allah brengt vele narigheden over zijn volk. Bc
denk dat het hier heel moeilijk is om toestemming van
de betrokkenen te krijgen om denoodzakelijke verander-
ingen in de situatie aan te brengen. Beide godsdiensten
zijn nogal absolutistisch.

De eenvoudigste libertarische actie is mogelijk het
aanpakken van de werkloosheid. Er zijn vele werklo-
zen die willen werken, en die dus toestemming zullen
geven iets aan hun situatie te doen. Al zijn er geen banen,
er is werk genoeg voorhanden. Dit geldt ook voor werk
waarmee je wat kunt verdienen en waarmee je legaal
die te krappe uitkering kunt aanvullen. Belangrijk is
het opruimen van het misverstand datje alleen in een
reguliere baan kunt werken en geld verdienen. Het kan
beslist ook anders, maar wel zal die bewering moeten
worden aangevuld met suggesties hoe je aan een bij-
verdienste komt en hoe je die straks eventueel ombouwt
tot een eigen onderneminkje.

BUITENSTAANDERS

Door je actief op te stellen, op wat voor gebied dan
ook, kost het weinig moeite ook buiten de kring van
directe vrienden en bekenden deelname te vinden. Het
schijnt een algemeen menselijke behoefte te zijn iets
nuttigs te willen doen. Vreemd genoeg staren we ons
blind op de vraag: "Wat dan?" Het antwoord is een-
voudig: "Elkaar metterdaad helpen." Een gedeelte van
debevolkingkooptdezelfopgelegdehulpverplichtingen
met een gift af. Dat is waar, maar we vergeten te vaak
dat het om nogal verre doelen gaat en dat, wanneer je
ui een baan vastzit, een praktisch ingrijpen in deze
gevallen vrijwel onmogelijk is. Heel anders was de
situatie bij de watersnood in 1953. Duizenden kwa-
men prompt in actie en waren direct betrokken bijde
hulpverlening. Hetzelfde gold bij de olieramp in 19 /
voor de kust van Bretagne. Tal van Nederlanders en
Belgen smeten scheppen, emmers en hun kruiwagen
in de kofferbak van de auto om ter plekke te helpen de
stinkende, plakkerige oliedrek van de rotskust te
verwijderen. Ook bij de recente Maas-overstromingen
in Limburg waren er behalve hoogwaterkijkers enorm
veel mensen die een helpende hand uitstaken. Ais er
maar een concreet doel is, medestanders zijn
gevonden.

In Zeeland, Bretagne en Limburg ging het niet direct
omlibertarischebelangen.Hettoontechterwelaana

een voorstel tot concrete actie een prompte reactie ge •
Laten we maar eens wat concreets doen om op U '
tarischemaniernodente ledigen -datismetinsternmn *
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van alle partijen. Kleinschalig of uitgebreider. Zetmaar
een advertentie om te vragen naar opvanggezinnen voor
kinderen uit de genoemde oorlogsgebieden. Zetmaar
een advertentie vooreen team vrijwilligers om de lijders
aan oog- en huidkwalen in India te helpen, eventueel
voor helpers die zelf hun reis betalen, je vindt ze. Zet
maar een advertentie voor een aantal boerenechtparen
om een irrigatieproject in Senegal te bemannen en te
bekostigen. Neem contact op met de Wilde Ganzen:
"We willen wat doen, organiseren." Zet maar een
advertentie om zieken naar de kerk te brengen of zet
een advertentie om een team op te richten dat de werk-
loosheid te lijf gaat.

Of dit libertarische projecten zijn? Ja, want ze berusten
op vrijwillige overeenkomst. Verder tonen ze aan dat
je voor de realisatie geen almachtig instituut of subsi-
die nodig hebt, dat menselijk medeleven zoveel

waardevoller is dan wat politici bekokstoven. Wil je
belangstelling dan zul je belangstellenden moeten
zoeken. Alleen, dat lukt niet met woorden, de
belangstelling voor geleuter is uiterst beperkt. Aan-
pakken is geboden. Succes is het gevolg van hande-
lend ondernemen. De vraag naar de ;oorzaak van de
geringe belangstelling voor het libertarisme is
eenvoudig te beantwoorden: We verlaten de start-
blokkennietWezijnniet op wegnaar een libertarische
maatschappij, noch op een andere weg. Het is daarom
te vroeg om resultaat en belangstelling te verwachten.
Er moet eerst wat gebeuren. Actie in plaats van gezel-
lig dineren en kletskousen met libertarische en andere
politici. De hand aan de ploeg slaan is de enige manier
om succes te oogsten.

Louis van Stekelenburg IVbl

Multatuli: Geen Socialist;
Wel Libertariër?

Arie in 't Veld

De onlangs overleden schrijver Willem Frederik Herans gaf eind
vorig jaar in een tv-interview aan Multatuli ("ik heb veel geleden",
het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker) één van de grootste
Nederlandstalige schrijvers ooit te vinden. Hij verdient die kwali-
ficatie vooral op basis van zijn raeesterwerkMaxHavelaar, waarin
onder meer het wangedrag van het Nederlandse koloniale bewind
in Indië halverwege de vorige eeuw gehekeld wordt. Om die reden
hebben, ook vele jaren later nog, socialistenhem geclaimd als zijnde
één van hen, aangezien kritiek op "uit het kapitalisme voortvloei-
end kolonialisme" onder socialisten sterk weerklank vindt.

Zoals echter blijkt uit een artikel in de Telegraaf'van 6 april j.L,
past het predikaat "socialist" in het geheel niet bij Multatuli. Dit
wordtduidelijk gemaakt inhetdoor Philip Vermoortel samengestelde
öeScA/-yverA/M/tofM/i(onlangsverschenenbijSDU-Koninginne-
gracht). In 1886 schrijft Multatuli in een brief onder andere: Neen,
socialist ben ik niet! Ik kan 't program van die party nietondèr-
schryven, en dat is jammer voor my misschien, voor hen iets zeker-
der (...) Niet alleen dat ik niet socialist ben, ik ben anti-socialist
De socialisten-willen den 'Staat'almachtig maken, ikdringaanop
de meest mogelyke inkrimping der bemoeienis van 't noodzakelijk
kwaad dat men 'regeering'noemt. Zij houden zich voortdurend
"ez'gmethetvoorslaanendoordryvenvannieuwewetten, ikbeweer
datmenzich hoofdzakelijk moest bezighouden met afschaffingvan
wetten. Zyblyken te smachten naar verzwaring van juk, ikeisch,

grens van 't mogelyke: vryheid.

Eduard Douwes Dekker

De schrijver hechtte zozeer aan het bestaan
van duidelijkheid omtrentzijn opvattingen,
dathij inhetzelfdejaarinmeerdere kranten
een advertentie liet plaatsen met de vol-
gende tekst: Om misverstanden uit de -weg
te ruimen, verklaar ik dat de meningen der
sociaal-democraten over de middelen ter
verbetering van de treurige toestand,
•waarin 'n zeer groot gedeelte der bevolk-
ingvanEuropaverkeert,myvoorkomenin
hoofdzaak onjuist te zijn.

; Zeer duidelijk stelt Multatuli dat hij geen
socialist is. Wellicht dat hij nu, 175 jaar na
zijn geboorte, als libertariër kan worden
aangemerkt, ' EB
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

Prof. Murray Rothbard

Vaak hoor je de stelling datje om echt beroemd en
gewaardeerd te worden, eerst moet doodgaan. Ik wil
niet zeggen dat dit ook voor Rothbard geldt, maar het
valt me wel op dat er thans zeer veel personen zijn die
met grote waardering over hem spreken.

i ' ' '
De had bij seminars en conventies altijd grote moeite
om zijn lezingen te volgen, om zijn specifieke accent
te verstaan. Met de persoonlijke gesprekken met hem,
had ik daar geenlastvan.Maar zijngeschreven stukken,
zowel boeken als artikelen, vind ik nog steeds briljant'
Dit ondanks zijn "felheid".

Zostaaterinhetfebruari-nummervanRRR,Rothbard-
Rockwell-Repöft, iiog een analyse van hem over de
personenin de Republikeinse Partij die bij de volgende
Amerikaanse Presidentsverkiezingen een rol gaan
spelen. Van de meesten "laathij nietveelheel". Spe-
ciaal niet van NewtGingrich, de "Speaker" (voorzitter
van het Huis van Afgevaardigden) van de Conserva-
tieven. Deze man wekt de indruk dat hij tegen "big
Government" is, maar in zijn daden maakt hij de over-
heid alleen maar groter. Hij is een bewonderaar van
FranklinRoosevelts New deal, de verzorgingsstaat en
hij is op "persoonlijke macht" uit. Rothbard vindt het
gevaarlijk dat deze man een kans heeft om de Volgende
president van de Verenigde Staten te worden.
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Inhetzelfde(februari-)nummervanRRRstaateenmeer
uitgewerkte analyse over Gingrich, geschreven door
Justin Raimondo: The World According to Newt. Op
31 maart/2 april j.1. organiseerde RRR een conferentie
oyer de Republikeinse elite in Burlingame in
Californië.

Wij zouden er misschien verstandig aan doen om in
Nederland/België eens een dergelijke analyse te ma-
ken van de politici die hier onder het mom van meer
vrijheid, mogelijk de staatsmacht, en hun eigen macht,
aan het vergroten zijn. Of bestaat daarvoor hier geen
gevaar?

P.S. Er is nog geen nieuws over wat er na de dood van
Rothbard met RRR gaat gebeuren. De Vrijbrief zal u
op de hoogte houden.

Wereldconventie 1995 Athene (15-20 Oktober 1995)

Verdien uw eigen conventie

De organisatie verloopt voorspoedig. Inschrijvingen
komen al binnen,
Er is besloten dat elke deelnemer die een nieuwe deel-
nemer aanbrengt, een bedrag van $25 terugkrijgt- Meer
nog als hij/zij er 10 of meer aanbrengt: dan krijgje ae



hele conventie gratis, dus inclusief de normale hotelr
kosten.
Dit is een unieke kans. Grijp hem!

Internet

De deelnemers aan het Seminar in Amsterdam
(25 februari j.l.) hebben al een vleugje van het enthou-
siasme van enkele libertariërs voor deze "elektronische
snelweg" kunnen proeven.

Hoewel ik nog niet alle consequenties kan overzien,
nodig ik toch graag alle lezers uit om hun ideeën en
voorstellen naar de Vrijbrief op te sturen.
Hoe groot is het gevaar dat alles wat er gecommuni-
ceerd wordt door anderen, bijvoorbeeld overheden^
wordt afgetapt?

Laten we in ieder geval onderzoeken of deze fascine-
rende moderne ontwikkeling ook voor ons een hulp-
middelkan worden om ons vrijheidsideaal uitte dragen
en te verwezenlijken.

U.S. Libertarian Party

Ik heb reeds eerder geschreven over de "politieke
aardverschuiving" in Amerika. Bij de laatste verkiezingen
zijn de Republikeinen/Conservatieven zowel in de
"Senate" als in het "House of Representatives" in de
meerderheid gekomen.

Hoewel dit op een "conservatieve" overwinning lijkt,
blijkt uit steeds meer analyses dat "de kiezer" in feite
eenverandering ondergaatenmeerLibertarische ideeën
krijgt. Dit klinkt natuurlijk prettig in de oren.

Deze ontwikkeling wordt bevestigd door de groei van
de LP. Deze is in 1994 zowel in donateurs (tot 20.000)
als inleden(totll.OOO)metll%gegroeid.Peny Willis,
de directeur, maakte bekend dat de organisatie nu naar
grotere kantoorruimte toe moet. Het plan is om te
verhuizen naar het "Watergate" gebouw! Daar waar
net drama van de val van president Nixon speelde!

Libertarisch Gastcollege Universiteit Leiden

Hetdeedmegenoegen om door Hans O versloot (docent
aan de Universiteit van Leiden) uitgenodigd te worden
om een college te geven over Libertarisme. Iets wat ik
«enjaar geleden als volkomen onmogelijk Zou hebben
bestempeld!

Ditcollegevondplaatsop9maartj.l.Erwaseentiéntal

geïnteresseerde studenten aanwezig. Zij hadden al
aardig wat over lïbértarisme gelezen. Boeken van ö.a.
Nozick en Rothbard. i <

De studenten luisterden zeer aandachtig maar ook
verwonderd. Het bleek namelijk dat zij het als een
bijzonderheid ervoeren om "een levende libertariër"
te horen spreken; De (goede) gelezen boeken hadden
ze tot dan toe kennelijk alleen maar als "theorie" van
enkele buitenbeentjes gezien. Dat ook echte levende
mensen er zoover denken, ofergernog, ditalles serieus
in de maatschappij willen invoeren, was iets bijzonders.

Hier bleek dat zij nog heel ver afzijn van de realiteit;
dat hun studie opgevat wordt als een (interessante)
theorie. Maar dat ze nog geen flauw benul hebben van
wat er zich in de werkelijkheid aan het afspelen is.

De discussie was (veel) te kort. Hopelijk komt er op de
één of andere manier een vervolg.

Immigratie

Enkele aardige ideeën neem ik over uit LP-News:

• UiteenstudievanhetCATO-Instituteblijktdatvan
een groot aantal belangrijke economen 70% van
mening is dat immigratie goed is voorde economie.
Onder hen zijn zowel Milton Friedman als John
Kenneth Galbraith!

i i
• Stel u zich voor dat er een land bestaat waarin

verschillende etnische groepen leven. De rijkste en
machtigste groep verdeelt het land in etnische
regio's, en verbiedtde armere groepen om de rijkere
gebieden binnen te komen.

. ' . i . r ; . ' ' • ' ' • . ' ' . . ' ! ; . • ; • i ' , .

Zeer waarschijnlijk zou de wereld een dergelijk land
veroordelen voor schending van de mensenrechten:
vergelijk de apartheid in Zuid-Afrika.:

Maar bekijk deze situatie eens in een breder perspec-
tief. Dan is de wereld als geheel vele malen erger en
slechter dan Zuid-Afrika ooit geweest is. Rijke landen
laten arme mensen er niet in. Die moeten maar in hun
eigen land creperen.
Is dit een acceptabele moraliteit?

• , • • ' • • . , ' . ' • . • ' : ; '• • ' ' . ' ' • , i . ' . \ .

New Country Foundation

Ik schreef hjer reeds eerder oVer het "Atlantis'? of het
"Oceahea" project. Op de één of andere manier is dit
plan in het slop gelopen. - ! .r ;
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Een aantal van de oorspronkelijk erbij betrokken
personen, en enkele nieuwe, hebben de zaak weer
opgepakt. Onder hen zijn de bekenden Mike Oliver,
Prof. John Hospers, Dough Casey en de "investerings-
adviseur" Courtney Smith.
Ookzij geven eennieuwsbriefuitNew Country Report,
P.O. Box 849, West New York, NJ 07093, of E-Mail
naar Mare Joffe: 71045.142@compuserve.com.

P. S. Dit is een andere organisatie dan de Free Nation
Foundation.

De "Zwakken" in een Libertarische Maatschappij

Op veel libertarische bijeenkomsten zijn we gewend
dat er wel de één of ander komt met de vraag watje in
een libertarische maatschappij met de "zwakken" doet.

De Kring Roosendaal heeft besloten om daar eens wat
dieper op in te gaan.
Bij een eerste discussie werd al duidelijk dat het nodig
is om eerst te definiëren waar je het precies over hebt.
Wat en Wie zijn die zwakken? Hoeveel zijn het er? En
wat zou er voor hen gedaan kunnen worden?

Duidelijk moet worden dat in een echte libertarische
samenleving geen geweld of dwang (dreigen met
geweld) als oplossingen in aanmerking komen.
Een mogelijkheid voor een goede behandeling van dit
onderwerp, dat velen als een probleem zien, is om
specifieke (groepen) "zwakken" te beschouwen.
Bijvoorbeeld een te vondeling gelegde baby.

Mogelijke acties en/of oplossingen werden meteen
aangedragen. Maar de tijd was te kort om deze hele-
maal te behandelen, laat staan nog andere groepen
"zwakken" te behandelen.
De aanwezigen vonden het echter zo interessant en
belangrijk dat besloten werd om er de twee volgende
keren op door te gaan.

U bent welkom om mee te discussiëren op 20 juni a.s.
(derde dinsdag van de maand).

Institute for Objectivist Studies

Het IOS organiseert op 8-15 juli 1995 een seminar
getiteld "Individualism & Civilization" aan de Univer-
sity of Wisconsin-Madison.

Rosten voor dit seminar zijn $765, terwijl er voor logies
a $155 gezorgd kan worden, Een "Prairie School
Architectural Tour" kost $30. , .
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IOS, 82 Washington Street, Suite 207, Poughkeepsie,
NY 12601
Tel.: (914)-471-6100, fax: 471-6195.

Overleden

Op 5 maartj.l. is op 65-jarige leeftijd Roger MacBride
overleden. Hij was vooral bekend als de Republikein
die in 1972 ervoor zorgde dat via zijn stem John Hospers
de Presidentskandidaat voor de Libertarian Party kon
worden. Tegelijk daarmee werd de Vice-Presidentskan-
didaatTonieNathande eerste vrouw in de V.S. die een
"electoral vote" kreeg.

In 1976 was ik aanwezig toen Roger MacBride zelf
gekozen werd als de Presidentskandidaat voor de LP:

Vanaf 1983 was hij vooral actiefin de Republikeinse
partij om van daaruit libertarische kandidaten gekozen
te krijgen. Hij was de belangrijkste donateur van de
Republican Libertarian Caucus, de groep die een vrije
maatschappij wil bereiken vanuit de Republikeinse
Partij. Zij stellen dat werken in een bestaande oude partij
eerder resultaten kan opleveren dan werken met een
nieuwe partij.
Roger heeft veel gedaan om het libertarische ideaal te
verbreiden.

Oklahoma

Tegen de tijd dat u dit leest is er hopelijk meer klaar-
heid gekomen in de onmenselijke aanslag op een
gebouw in Oklahoma waarbij zoveel mensen, inclu-
sief kleine kinderen, werden vermoord.

Op het moment direct na de aanslag begonnen onmid-
dellijk allerlei geruchten de ronde te doen over de
daders. Er werden verbanden gelegd met Arabische
terroristen, met een reactie van de groep die in Waco
door de overheid uit een gebouw werd "gebrand", met
de aanslag op het World Trade Center, enzovoort.

Het meest verschrikkelijke verband vond ik de bewer-
ingen dat de regering er via het Bureau voor Alcohol,
Tabak en Vuurwapens, (BATF) en viadeFBIzelfachter
zouzitten-Ditonwaarschijnlijke verband werdversterkt
door een publikatie in de New York Times. Daarin
wordt een relatie genoemd tussen de FBI en de Isla-
mitische terroristische organisatie die verantwoorde-
lijk Wordt geacht voorde aanslag op het World Trade
Center.

De bekende schrijver L. Neil Smith vindt het wel een



heel gelukkig toeval voor de regering dat deze aanslag
gebeurde precies op het moment dat de nieuwe wet
gevaar loopt niet aangenomen te worden. Hij vindt het

i geval zelfs duidelijk te vergelijken met de "Reichstag
Brand" in 1933 in Duitsland waarvoor de Nazi's de
schuld gaven aan hun politieke vijanden en daardoor
een politiestaat konden invoeren.

L. Neil Smith heeft o.a. geschreven "The Probability
Broach", "The Cristal Empire", en "The Lando
Calrissian Adventures".

• • !

Hoewel onwaarschijnlijk, moeten we een dergelijke
mogelijkheid niet helemaal uitsluiten.
Het belang van de genoemde overheidsorganisaties is
het creëren van een "politiestaat" waarin hun macht
steeds groter wordt.
Zeker is dat we in een onzekere wereld leven.

Censuur in Nederland

In Nederland is een Koerdisch Parlement-in-balling-
schap opgericht dat tegen de Turkse regering is. De
huidige Turkse regering protesteert daar hevig tegen.

Echter een aantal Nederlandse ministers valt overelkaar
heen om toch maar vooral duidelijk te maken dat ze
daar niets tegen kunnen/mogen doen omdat er in Ned-
erland vrijheid van meningsuiting is.

Dat is compleet hypocriet en/of volksverlakkerij. Er is
geen vrijheid van meningsuiting! Zelfs al mag je in
Nederland meer zeggen of doen dan in een aantal andere
landen. Argumenten voor deze stelling:

O Er zijn in Nederland boeken die niet verkocht/
verspreid mogen worden.

D Bepaalde advertenties, hoe verwerpelijk op zichzelf
ook, mogen niet geplaatst worden. (Probeer maar
eens te adverteren voor een "mannelijke, heterosek-
suele, blanke, niet-joodse secretaris"!)

O Dehoofdredacteurvanhetblad Stavast, deheerEgo,
krijgt een boete omdat iemand anders in het blad
iets discriminerends schrijft!

Het gaat echter nog verder:

De Regering Licht het Volk Verkeerd voor

Sinds l april j.l. zijn leveranciers van voedingssupple-
menten verplicht een sticker op hun produkten te
Plakken met de mededeling: "Een Evenwichtige Voe-

ding Bevat Voldoende Vitamines". Deze uitspraak
blijkt niet waar te zijn. Maar de leverancier mag dat
niet op zijn produkt vermelden.

De Stichting Orthomoleculaire Educatie, SOE, toont
dit duidelijk aan in een uitgebreide studie. Daaruitblijkt
dat de zogenaamde evenwichtige voeding onvoldoende
vitamines, mineralen en spoorelementen bevat. Deze
feiten worden bevestigd en zelfs aangevuld door een
studie van TNO die al in februari 1994 aan de minister
werd uitgereikt. Het is op zich al zeer bevreemdend dat
deze studie niet naar buiten gebracht isJ In tegendeel,
door de genoemde sticker wordt het volk misleid wat
betreft zijn eetgewoonten en'loopt het daardoor een
verhoogde kans op hart- en vaatziektes en op kanker.

Het rapport van de SOE is naar de betreffende minis-
teries en bewindslieden en naar de pers gestuurd. Het
benieuwt mij wat er nu mee gedaan zal worden.

i ' l

U kunt het volledige rapport (ca. 180 blz.) bestellen
door overmaking van 35 gulden op giro 54.72.51 of
bankrekening bij de ABN/AMRO, Den Haag
51.91.49.564 van de SOE, met vermelding: "rapport
voedingstekorten no. 2". ' i

Hub Jongen 033
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DE VÏUJE MARKT

Louk Jongen

De afgelopen tijd hebben we een dollar van ƒ1,50 gezien die in een paar dagen

omhoog vloog naar de ƒ l ,62. Alsof het niets is (hetgeen waarschijnlijk de reden

van daling was?).

Wanneer dit soort grote bewegingen in zo'n korte tijd
plaatsvinden, moeten We ons afvragen waar men mee
bezig is. Per saldo verandert de waarde van Amerika
Inc. in een paar dagen met l O %, maar als dat zo maar
kan en dat terwijl de fundamentele beredeneringen op
een $ stijging duiden, moeten wij simpele beleggers
(sorry ik, u niet) niet nog eens proberen de korte ter-
mijn trend van de dollar te voorspellen. Dan is dat soort
voorspellingen van dezelfde waarde als die van zwart
ofroodbij de roulette. Hoogstens zoujekunnen zeggen:
fundamenteel op basis van de Purchase Price Parity
theorie (die in het verleden meestal werkte en die stelt
dat uiteindelijk een produkt in elk land even veel kost)
weten we dat de dollar naar ƒ2,- zou moeten, alleen
niet precies wanneer; zodra de dollar dan veel gedaald
is ineen korte tijd, kunje overwegen om dollars tekopen
in de hoop/speculatie dat die dollar dan eens begint te
stijgen. Maar ik doe het niet en ik blijf er vanaf.

Wel overwoog ik naar de VS op vakantie te gaan, of
nog beter naar Mexico omdat de peso daar nog eens
40% tov de $ is gedaald. Echter net als u heb ik al voor
de Lib. Conventie in oktober in Griekenland geboekt,
dus Mexico zal moeten wachten.

Wellicht kunt u overwegen om te beleggen in Ameri-
kaans of Australisch vastgoed: dat is namelijk flink
gedaald en u koopt het met gedaalde dollars. Ik zou
dan denken aan Amerikaanse vastgoedfondsen, want
de Europese vastgoedfondsen hebben weliswaar veel
in de VS belegd, maar je weet nooit of en wanneer zij
het valuta risico hebben ingedekt. Trouwens in Aus-
tralië zijn er vastgoedfondsen met zo', 9-10 % rende-
ment.

Dan kom ik toch ook weer met mijn metalen aan (ik
klink onderhand als een handelaar in lompen en meta-
len, maar dat is milieuvriendelijk). Mijnen die in

Canada, VS, Australië en andere dollarlanden produce-
ren, hebben geen last van een dollardaling. Integen-
deel hun kostenblij ven gelijk, terwijl de metalen op de
wereldmarkt in dollars omhoog gaan. Althans zo is de
theorie en met de meeste metalen was/is dat de afge-
lopen maanden ook gebleken. Goud is minder geste-
gen dan de $ daalde en koper verwacht ik omheel andere
redenen omlaag te zien gaan. i
i • ; ; . ' ! ' • ' ' , ': ' ! ' . ' i •

Toch, daar heb je 'm weer, blijf ik in de waardevast-
heid van goud 'geloven': de meeste redenen heb ik al
vaak genoeg genoemd, nieuw zijn dat er nu inderdaad
minder geproduceerd wordt dan er wordt gekocht én
de ontwikkelingen met 'nieuw/computer' geld. Die
laatste reden is als volgt: er ontstaan via chipcards en
ook via computernetwerken allerlei nieuwe betalings/
geldmethoden. Geloofde u nog?! ? in papieren briefjes
waar 1000,- op stond, en de winkelier nog? in een plas-
tic kaartje waar uw naam op stond, dan wordt het toch
wat moeizamer om via zeg Internet 'bits of cyberbucks
te accepteren wanneer daar niet een of andere garantie
of ultieme waarde tegenover staat.

Het zou mij niet verbazen dat een van de garanties een
of andere vorm van goud zal zijn en dat we een nieuw
(niet door overheden gecontroleerd) betalingscircmt
gaan zien. Leuker nog, verscheidene circuits die con-
curreren ten opzichte van elkaar. En dan zijn we via
Internet weer waar we zo graag naar toe willen.

In Athene op de conventie plan ik hier veel meer over
te vertellen dus ik verwacht u daar en anders modemt
u maar 50 cyberbucks naar <IM@url995#/Athens*>
en u krijgt mijn volledige speech.

Wanneer u dat laatste doet, begrijpt u meteen waa*SJ?
er een uiteindelijke waarde eenheid nodig is! EB
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INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting Libertarisch Centrum streeft de verspreiding van het libertarisme na. Het libertarisme is een poli-
tieke 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 econo-
mische 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 vrij-
willige samenwerking verbieden. Het libertarisme volgt deze principes consequent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met de International Society for Individual Liberty.

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging financieel willen steunen kunnen ƒ 150,- overmaken op stichting LIFHAS
(Libertarian Institute For Human Assistance). Dit is aftrekbaar van de belastingen. Voor die ƒ150,- krijgt men
dan tevens eenjaar lang de Vrijbrief. Het bankrekeningnummer van LIFHAS (te Schiedam) is 25.? l .53.962 bij
de bank Mees Pierson, Postbus 370, 3000 AJ Rotterdam.

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 Utrechts Libertarisch Genootschap
contactpersoon J. Otto Vrijhof, tel.&fax. 030-290241
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20.00u.

Kring Zuid-Holland
contactpersoon Stefan van Glabbeek, tel. 02159-37931
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20.00u.

CBC coördinator-
J. Otto Vrijhof, tel.&fax. 030-290241

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
16 juni Kring Utrechts L. G.

20 juni Kring Roosendaal

7 juli Kring Zuid-Holland

18 juli Kring Roosendaal

21 juli Kring Utrechts L. G.

4 augustus Kring Zuid-Holland

15 augustus Kring Roosendaal

18 augustus Kring Utrechts L. G.

l september Kring Zuid-Holland

15 september Kring Utrechts L. G.

19 september Kring Roosendaal

oktober ISIL-wereldconventie te Athene
(zie aankondiging op pagina 26)

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie kunt u terecht bij het
secretariaat van het Libertarisch Centrum of bij de
diverse contactpersonen. Zie hiervoor deze laatste
bladzijde.
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