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VAN DE REDACTIE
Arie in 't Veld

De drugsdiscussie

Bij tijd en wijle wordt de publieke opinie verlevendigd met
de drugsdiscussie, dat is de vraag of drugs niet op de één of
andere manier gelegaliseerd zouden moeten worden. Voor
libertariërs is het antwoord op deze vraag snel gegeven:
aangezien een druggebruiker niemand schade berokkent,
moet het hem volledig vrij staan drugs te nemen wanneer hij
dat wil. Het is immers zijn eigen verantwoordelijkheid om
meer of minder verdovende middelen te gebruiken, net zoals
dat het geval is bij bijvoorbeeld het roken van tabak. Wanneer
de drugsdiscussie dus op louter principiële punten gevoerd
zou worden, zouden we spoedig uitgediscussieerd zijn: een
mens behoort vrij te zijn ommet zijn lichaam en andere eigen-
dommen datgene te doen wat hij wil, zolang hij daarbij
lichaam of eigendom van anderen niet schaadt. Als ik mijn
eigendom, bijvoorbeeld een XTC-pil, aan mijn lichaam wil
toedienen, behoort dat volledig legaal te zijn, aangezien het
enkele slikken van zo'n pil anderen geen schade berokkent.
Wanneer echter de werking van deze pil zodanig is dat ik
agressief word en bijvoorbeeld personen of hun eigendom-
men beschadig, pas dan behoor ik gestraft te worden.

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande libertarische stel-
lingname ten aanzien van drugs niet overeenkomt met het
huidige drugbeleid in Nederland. Op principiële gronden
geldt dus voor libertariërs: produktie, verkoop en gebruik van
evenals handel in alle soorten drugs moeten gelegaliseerd
worden. Dit legaliseren is niet alleen qua principe juist, het
heeft ook een groot praktisch voordeel: wanneer drugs niet meer
"crimineel" zijn, zal daarmee automatisch een zeer grootdeel
van wat tegenwoordig "criminaliteit" is, verdwijnen. U weet:
hoe moeilijker iets te verkrijgen is, hoe hoger de prijs ervan
is. Door drugs te legaliseren zal hun prijs drastisch dalen,
hetgeen het voor vele "criminelen" oninteressant maakt om
zich nog langer met drugshandel bezig te houden: de gigantische
winstmarges -in de Drugsnota '95 geschat op 10 miljard
gulden per jaar in Nederland-zijn immers niet meer haalbaar.

Maar eigenlijk is het helemaal niet belangrijk wie op welke
manier de legale drugshandel zullen instappen. Veel belang-
rijker is het grote praktische voordeel van legalisering: de
politie heeft nu haar handen en handboeien vrij om zich te
concentreren op "echte" criminaliteit: die zaken waarbij
lichaam of eigendom van individuen worden geschaad.
Gevallen zoals diefstal en verkrachting kunnen dan einde-
lijk serieuzer aangepakt worden, in plaats van jaarlijks zes
miljard gulden te verspillen aan de op voorhand verloren
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oorlog tegen drugs. Ruim de helft van de nederlandse
gevangenen is achter de tralies beland wegens drugs;
het behoeft gezien het bovenstaande geen betoog dat
deze kostbare celruimte veel beter aangewend kan
worden om echte boeven in te huisvesten.

Inmiddels hebben we gezien dat het legaliseren van
drugs zowel ethisch als praktisch juist is. Stel dat de
meerderheid van de bevolking en van de politici in is
gaan zien dat legalisering ethisch gewenst is. Zijn we
er dan? Je zou zeggen van wel, maar er zit minstens één
akelige adder onder het gras. Want juist om het prak-
tische voordeel van drugslegalisering te realiseren,
zullen verraderlijk verborgen krachten overwonnen
moeten worden. Uit een vraaggesprek1 met Frits Rüter,
hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amster-
dam, blijkt dat er momenteel reeds een legale drugs-
maffïa bestaat: een belangrijk deel van het justitiële
apparaat in Nederland. De teneur van Rüters opvattin-
gen is namelijk dat Justitie er alles aan doet om stappen
richting liberalisering vanhetdrugbeleidtedwarsbomen,
om de simpele reden dat het haat prima uitkomt dat er
zoveel drugscriminaliteit bestaat. Doordat er zoveel
drugshandel in ons land is, is Justitie in slaat om regelmatig
leuk te scoren, publicitair gezien,' wel te verstaan. Het is
immers goede reclame voor Justitie als weer eens een
partij onderschepte drugs als jachttrofee aan de media
getoond kan worden. Voor de ambtenaren die bij de
succesvolle vangst betrokken zijn, betekent een derge-
lijke prestatie vaak een trapje hoger op de carrièreladder.

Het vruchteloze azen door Justitie op het onderscheppen
van drugstransporten is begonnen onder leiding van
de voormalige minister Hirsch Ballin, die in deze een
repressief en fundamentalistisch beleid nastreefde. Hij
kon daarbij redelijk ongestoord zijn gang gaan omdat de
andere minister die gewoonlijk nauw bij het drugbeleid
betrokken is, de Minister van Volksgezondheid, zich
passief opstelde. Hedy d'Anconahield zichlieverbezig
methetculturele vakje van haar portefeuille, liet"drugs"
over aan haar Staatssecretaris Hans Simons, die het op
zijn beurt echter te drukhad met zijn mislukteplan voor
hervorming van het ziektekostenstelsel.

We kennen het resultaat van dit alles: Justitie is tegen
legalisering van drugs en gebruikt als rechtvaardiging
voor haar positie het argument dat het buitenland te kri-
tisch over Nederland is. Dat is echter zwaar overdreven:
Frankrijk sputtert tegen, toegegeven, maar in Duitsland

. ^ l i .

1, Kooistra, S., 'Justitie heeft drugs nodig om te scoren'; Professor
Rüter over de 'legale drugsmaff ia', in: WG Magazine; Weekblad
VNG, jrg 49, nr 48,1 december 1995, pp.12-15.. '<
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zou Nederland juist een zeer sterke bondgenoot kunnen
hebben. Veel deelstaten in de BRD voeren momenteel
zelfs een liberaler beleid dan ons land: verlaagtde Drugs-
nota de hoeveelheid wiet die een klant per keer in een
coffeeshop mag aanschaffen van 30 naar 5 gram, in
bepaalde duitse Lander mag men 100 gram meenemen.

In Nederland kennen we de merkwaardige situatie dat
de politie onder twee ministeries tegelijk valt: Justitie
en Binnenlandse Zaken. Zoals we gezien hebben, wil
Justitie een harde aanpak van drugs en claimt zij daarom
politiemensen en middelen die Binnenlandse Zaken
wellicht voor andere criminaliteit wil inzetten. Dus
wanneer voldoende politici, aangespoord door
voldoende burgers, voor legalisering van drugs zijn,
zullen zij nog een extra daadmoeten stellen: zoals Rüter
voorstelt, de politie in haar geheel bij Binnenlandse
Zaken onderbrengen of, zoals libertariërs terecht sugge-
reren, de politiediensten volledig privatiseren! IW1
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De hervorming van de ziekteverzekering:
marktwerking via private verzekering of

overheidsinterventie via het publieke bestel?
Prof. Dr. M.G. Faure LLM.'

§ 1. Inleiding

In deze bijdrage zal worden stilgestaan bij de stelsel- in de meeste Westeuropese landen sedert de twintiger
herziening van de ziekteverzekering vanuit de vooral jaren tot stand is gekomen. Grondslagendiscussies
in de Verenigde Staten van Amerika zeer populaire worden veelal blijkbaar slechts mogelijk op hetogen-
"Law and Economics"-benadering. In Nederland wordt blik dat een systeem in een financiële crisis raakt. Het
dit vertaald als rechtseconomie. Dezerechtseconomie, is bijna een trap in de spreekwoordelijke open deur om
de term zegt het al, houdt zich bezig met de vraag welke te stellen, dat er in de ziekteverzekering in Nederland
economische effecten rechtsregels hebben2 en kreeg op dit ogenblik inderdaad een crisis heerst. Overigens
in dit tijdschrift ook al eerder aandacht.3 De aandacht staat Nederland wat dat betreft zeker niet alleen; de
gaat daarbij vooral sterkuit naar de vraag of het gedrag sociale zekerheid in België is failliet en ookdaarbezint
van mensen onder invloed van rechtsregels kan worden men zich op grote hervormingen. Hetzelfde geldt voor
gestuurd. In die zin is in rechtseconomisch onderzoek vele andere Westeuropese landen.5

aandacht besteed aan de invloed van aansprakelijk-
heidsregels op het gedrag van mensen, maar ook aan Nu is vastgesteld dat het huidige systeem niet kan
de invloed van het beschikbaar zijn van volledige worden gehandhaafd omdat het onbetaalbaar is ge-
verzekeringsdekking op het gedrag van mensen. De worden, rijst uiteraard de vraag hoe een betaalbaar
onderzoeksvragen die daarbij centraal staan vertonen systeem van ziekteverzekering vorm kan krijgen, Dat
een duidelijke relatie met de vraag of systemen van is de vraag waar velen zich thans over buigen.
private of sociale verzekering van ziektekosten de
consumptie van geneeskundige verstrekkingen kun- Daarop kan in het bestek van deze bijdrage niet diep
nen doen toenemen. worden ingegaan. Wel kan thans worden stilgestaan
T , .... bijdebijdragediederechtseconornieaandezegrondslagen-
In deze bijdrage zullen enkele kanttekeningen worden discussie zou kunnen leveren.6 Eén van de voordelen
geplaatst bij de actuele discussie over de hervorming _ _ - - - - ~~~~r~n,
van de ziekteverzekering en zal vooral worden aange- gegeven door Aaron, H., Issues Every Plan to Reform Health
gevenwelkerelevantevragendaarbijvanuitrechtseco- Care Financing must Confront, in: Journal of Econome Perspeo-
nomischeoptieknietuitdewegmogenwordengegaan.4 ^es,1994,nr3,pp.31-43;eendiscussievandevanuitopenbare
Hetbhjkttrouwensweldatdetijdgeestrijpisvooreen financiënrelevantevragenwordtgebodendoorZeckhauser.R,
herziening van de ziektekostenverzekering zoals die Public Finance Principles and National Health Care Refom, in.
" D . _ ... u " — - : - Journal of Economie Perspectives, 1994, pp.55-60.Prof;°r:D

M'ch
u
aelG-FaureLLM.is wetenschappelijk directeur 5. Eenoverzichtvanrecentehervomingenindesooialezekeme»

vanMETRO.hetMaastrichtsEuropeesinstituutvoorTransnatio- kanwordengeVondenbijPieters,D.,/rtro£/ucto*"'eS2
naalRechtswetenschappelijkOnderzoekvandeRijksunwersiteit SecurityLawoftheMemberStatesoftheEuropeanCoflimuW
L,mburg.Ditartikeliseenbewerkteversievaneeneerderebij- Antwerpen: Maklu, 1993. Zie voor de stand van de discus*
Aap K Maandblad Economie, 1995, pp.389-405. Nadeed: Goudriaan, R. en De Moor, A.P.G., Zorg, in: ***

2. DezebenadennggenietookinEuropaeenstijgendepopulariteit.
6'

*" Zwoll: , 1991. ÉtudesHmaines, 1993, pp.135-157en van VanMi
^ Een/tata^

4 n ' - , P P . 1 2 - 2 0 . Welvaartstheorie, Onderzoeksmemorandurn, Fa j** *
Skhn^ f^r? ̂ ^^eknelpuntenmetbe- EconomischeWet nschappen.Rijksuniversfteit Limburg, RM 91
trekkingtothetAmenkaanse'HealthCareReform'-debatwordt 032, inmiddels gepubliceerd in: ES0,1991,PP.H64-1'166'
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van de rechtseconomie is dat de relevante beleidsvra-
gen scherp en helder worden geformuleerd. Bij een
grondige herziening van de ziekteverzekering zou
idealiter een denkbeeldig nieuw systeem van finan-
ciering van geneeskundige verstrekkingen moeten
worden uitgedacht. Los van de vraag of een totale
hervorming politiek haalbaar en opportuun is, lijkt het
toch interessant na te gaan welke
vragen nu in een dergelijk nieuw
systeem, dat oprechtseconomische
leest zou worden geschoeid, centraal
zouden dienen te staan. In deze
bijdrage zal niet specifiek worden
ingegaan op de economische litera-
tuur over de sociale zekerheid7, doch
zal veeleer worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre
de rechtseconomische beginselen van private verze-
kering ook in de sociale zekerheid toepasselijk zijn of
daarmee juist op gespannen voet staan. Meer bepaald
zal dus de vraag aangesneden worden in hoeverre het
mogelijk is de sociale zekerheid te structureren op basis
van verzekeringsbeginselen zoals het betalen van pre-
mie voor gelopen risico en de beloning van preventie.
Derhalve zal ook niet direct worden ingegaan op de
discussie of sociale zekerheid, meer bepaald ziekte-
kostenverzekering via de private markt of van over-
heidswege dient te worden aangeboden.8 Wel zal
worden bekeken hoe, bij een terugtredende overheid,
door de private markt dekking voor ziektekosten kan
worden geboden. Tegelijk laat dit zien waar het span-
ningsveld ligt tussen private en sociale verzekering en
wat de beperkingen zijn bij het toepassen van klassieke
verzekeringsbeginselen op de sociale zekerheid.

§2. Verplichte verzekering?

Een eerste centrale vraag is of er een verplichte
verzekering voor ziektekosten dient te worden

7. Uiteraard bestaat op dit terrein een rijke economische literatuur.
Recent heeft de Amerikaanse literatuur op dit terrein weer een
"hausse" gekend, mede dankzij de plannen Van (mevrouw) Clin-
ton voor de invoering van een 'Health Gare Reform" in de Vere-
nigde Staten. Zie desbetreffend onder meerde interessante bij-
dragen in: JoumalofEconomicPerspectives, summer 1994, pp.3-
73. Deze bijdrage beoogt slechts na te gaan in hoeverre vanuit
de rechtseconomische verzekeringsbeginselen een bijdrage aan
het debat over de ziektekostenstelselherziening kan worden ge-
leverd; • ! • • • • ' • • : ' : : ' •'•'.•i'••:'"'-';,•/ : ' ' ; :

8. ZiedaaroverondermëerdebundelSoc/a/eZefrer/je/cf;PnVaafof
Publiek, Deventer: Klüwér, 1994, met bijdragen van Fase,
W.J.P.M., Van der Heijden, P.F., De Kam, C-A^Noordartv F.M.
en Scheltema, M.

Hoe kan door de private

markt dekking voor ziekte-

kosten worden geboden?

ingevoerd. Het antwoord op die vraag zal afhankelijk
zijn van verschillende factoren, waaronder de graad
van risico-aversie van de consumenten ten aanzien van
bepaalde risico's en de elasticiteit Van de vraag haai
medische zorgen.9

• ' . • : ' ! ' ' ' . : ; . • ' • V ' ' . ' ' • • . . • • . . ' • . l '

Terzake kan de klassieke verzekeringstheorie worden
toegepast die verzekering als een
nutsverhógend mechanisme ziet
omdat het risico wegneemt van
risico-averse individuen. De af-
keer van risico zal waarschijnlijk
het grootst zijn ten aanzien van
risico's met een geringe Waar-
schijnlijkheid maarmet eenpoten-

tieel hogeschade-Omvang zoals bijvoorbeeld een
ziekenhuisopname. Ook zal de graad van risico-aver-
sie afhankelijk zijn van hetinkonien van de betreffende
consument.10 Zo zal een persoon met een minimaal
inkomen vermoedelijk al een zekere aversie hebben
ten aanzien van hetrisico een huisarts te moeten betalen,
hoewel dat nog best mee kan vallen, doch hij zal zeker
sterk fisico-avers zijn ten aanzien van de kosten bij een
eventuele ziekenhuisopname. Voor een Rockefeller zal
vermoedelijk gelden dat hij zelfs voor de ziekenhuis-
opname risiconeutraal is en voorde huisartsenrekening
al helemaal. De gemiddelde burger ligt vermoedelijk
ergens in het midden. Ten aanzien van de huisartsen-
rekening zal hij wellicht risiconeutraal zijn, maar ten
aanzien van de ziekenhuisopname risico-avers.

V ' , ' ' ' ' ' • : : ' , ' i , i . ' ' ' , ' , - . ' ' , ! ' ' • ' . ! : . : ' i '

Dit is van belang voor de vraag of men ziekteverze-
kering verplicht zou moeten stellen of niet. Het crite-
rium daarbij is of de betreffende consument, indien hij
volledige informatie over hetrisico én de voordelen van
verzekeringzoühèbben, zelf een vraagnaarverzekering
zou hebben. De vraag rijst dus of verzekering zijn

9. Zie ten aanzien van de vraag voor welke risico's en onder welke
; omstandigheden verplichte verzekering zou kunnen worden in-
gevoerd, Faure, M: en Van den Bergt), R., Compulsory Insur-
ance for Professional Liability, in: Geneva Papers on Risk and
//7S£/ra/7ce,1989,pp.308-330enFaure,M.enVandenBergh,R.,
Invloed van Verzekering op de Civiele Aansprakelijkheid: Een
RechtseconömischëAnalyse, in: Delnvtoedvan Verzekeringop
de Civiele Aansprakelijkheid, Preadviezen uitgebracht voor de
VêrenigingvoorBurgeriijkRecht, Lelystad: Vermande, 1990, pp.9-

• 53. ' ': ; . • : • • • • ' . . • . • • • • ' • - . ' • ; '•••••• ' .
10. Zie de klassieke verzekeringstheorie vanuit de Expected Utility

Hypothesis, Arrow, K.* Aspectsofthe Ttieöly of Risk-Bearing,
Helsinki: Yrjö Jóhnsonirï Saatiö, 1965 en Boren, K.; The Utility
Concept Applied to the Theory of Insurance, in: The Astin Bulle-
tfn,Voi.1,ï961,pp.245-255.
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verwacht nut zou verhogen. Indien men beslist dat
verzekering inderdaad zijn verwacht nut zou verho-
gen, maar dat hij geen verzekering neemt wegens ge-
brekkige informatie, dan zou er dus ten aanzien van
dat risico een argument voor verplichte verzekering
zijn.11 Indien evenwel blijkt dat verzekering zijn nut
niet zou verhogen omdat de betreffende consument
neutraal is ten aanzien van dat risico, dan zou de
invoering van een verzekeringsplicht alleen maar
administratieve kosten meebrengen, zonder enig bij-
komend voordeel in het vlak van de nutsverhoging.

Terugkoppelend naar de verschil-
lende consumenten zou men tenta-
tiefkunnen stellen dathetzinvollijkt
een onderscheid te maken tussen
wat in België bij de particuliere
verzekering van zelfstandigen wor-
den genoemd de "kleine risico's"
enerzijds, waarvoor Jan Modaal
zich wellicht niet zou verzekeren, en de grote risico' s,
zoals ziekenhuisopname anderzijds, waarbij verplichte
verzekering wel nutsverhogend kan werken. Daarmee
wil uiteraard niet gezegd zijn dat deze zogenaamde
kleine risico's niet verzekerd dienen te worden. Daar
zou de markt kunnen werken en consumenten zouden
derhalve verzekering kunnen nemen overeenkomstig
hun geïndividualiseerde vraag naar verzekering, zonder
dat dit bij regulering verplicht dient te worden gesteld.
Dit pleit er voor om geen veralgemeende verplichte
verzekering in te voeren, maar een differentiatie toe te
passen naargelang de aard van de verstrekkingen en de
graad van risico-aversie.

Opvallend is overigens dat juist ten aanzien van deze
grote risico' s zoals ziekenhuisopname de prijselastici-
teit van de vraag gering lijkt te zijn. Ziekenhuisopnamen
zijn nu eenmaal zaken die niemand voor zijn plezier
doet, zodat het onwaarschijnlijk is dat de vraag naar
ziekenhuisopnamen of chirurgische ingrepen plotse-
ling sterk zou stijgen indien de prijs zou dalen. Bij
kleinere risico's zoals huisartsenbezoek ligt dat

11. Indienindividuenperfectgeïnformeerdzijnoverhetrisicowaaraan
zij zijn blootgesteld en over de beschikbaarheid van verzekering
zou er geen reden zijn orn de aanschaf van verzekering via reg-
ulering verplicht te. stellen. Indien er echter een informatietekort
zou zijn, bijvoorbeeld door risico-onderschatting, kan regulerend
ingrijpen het marktsysteem corrigeren. Zie daarover algemeen
Schwartz, A. en Wilde, L, Intervening in Markets on the Basis of
Imperfect Information: A Legal and Economie Analysis, in: Univer-
s/fy ofPennsylvania LawReview, 1979, pp,630-682 en Mackaay,
E., EconomicsoflnformationandtheLaw, Boston: Kluwer, 1982.
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Dit pleit er voor om geen

veralgemeende verplichte

verzekering in te voeren.

misschien anders; daar zou de prijs wellicht wel een
invloed kunnen hebben op de vraag naarde verstrekking.
Ook dit is wellicht een argument om een onderscheid
tussen beide categorieën te maken en om de grote
risico's via een systeem van collectieve of sociale
verzekering te laten financieren, terwijl de financie-
ring van de kleine risico's aan de markt zou kunnen
worden overgelaten.12

Natuurlijk ziet men hier bij het formuleren van enkele
vrije gedachten vanuit de theorie der verplichte
verzekering reeds een eerste mogelijkknelpuntmetde

beginselen van de sociale zeker-
heid. Het vermoeden dat risico-
averse individuen op basis van
accurate informatie overhetrisico
een afweging maken van hun
vraag naar verzekering zal niet
steeds opgaan voor belangrijke
groepen van de bevolking die hun

eigen risico onderschatten. Door niet-verzekering
zouden zij op verplichte bijstand van de staat terugval-
len en als free riders hun kosten van ziekenzorg op de
(verzekerde) belastingbetaler afwentelen. Ditfreerider-
gevaar ondersteunt de invoering van verplichte
verzekering voor "grote risico's", maar geldt wellicht
eveneens ten aanzien van de "kleine risico's" vooi;
onvermogenden die een doktersrekening onbetaald
zouden laten.

Een ander argument pro verplichte verzekering is
welüchthetanti-selectieprobleem.Dithangtsamenniet

het hierna te bespreken moreel risico.

Anti-selectie, ook wel averechtse selectie genoemd, is
het fenomeen dat verzekering altijd het meest
aantrekkelijk is voor de mensen die het hoogste risico
vormen. Indien de verzekeraar dit niet kan herkennen
zal averechtse selectie ontstaan. Ook b i j o e
ziekteverzekering is dit welbekend. Oude gebrekkige
mensen die veel op zorg aangewezen zijn, zullen een
grotere vraag naar volledige verzekeringsdekking
hebben dan jonge mensen die de noodzaak daarvan,
misschien ten onrechte, nog niet helemaal inzien.
Averechtse selectie wordt veroorzaakt door n
klassieke probleem dat de verzekerde over beter
informatie beschikt over het risico dandej/erzekera^.

12. OverigensisdaarvoorooksteuntevindenbijBoorsmadieeven-
eens pleit voor een verplichte verzekering voor hoge, buiteng
woneziektekosten en een particuliere bijverzekering vooroer
(huisartsendergelijke):Boorsma,P.B.,O^hareUitdaven,^ >

pp.235-243.



Dit wordt asymmetrische informatie genoemd.13 De
verzekerde zelf weet inderdaad verhoudingsgewijs
goed of hij al dan niet veel kans loopt binnen afzien-
bare tijd ziek te worden. De verzekeraar weet dateven-
wel niet. Daarom zal verzekering altijd relatief
aantrekkelijk zijn voor diegenen die vrezen binnen
afzienbare tijd op medische hulp een beroep te zullen
doen. Volgens Akerlof zou dit spiraalproces van
averechtse selectie er op termijn toe kunnen leiden dat
voor bejaarden boven de 65 jaar op de private markt
geen ziekteverzekering meer verkregen kan worden.14

Verplichte verzekering kan een remedie voor het anti-
selectieprobleem vormen. Daardoor worden zowel ,
goede als slechte risico's immers gedwongen de
verzekeringsdekking te aanvaarden en kan worden
vermeden dat de ziektekostenverzekeraar blijft zitten
met de slechte risico's.15 Deze vorm van gedwongen
solidariteit vermijdt weliswaar het anti-sèlectiepro-
bleem maar heeft natuurlijk het eerder vermelde na-
deel dat goede risico's wellicht tot verzekeringsdek-
king worden gedwongen terwijl zij daartoe geen vraag
hebben, omdat dit hun verwacht nut niet verhoogt.
Voorzichtigheid blijft dus de boodschap. Zeker indien
ten aanzien van "kleine risico's" anti-selectie door
minder radicale middelen dan verplichte verzekering
kan worden vermeden. Daarbij kan gedacht worden
aan de gebruikelijke medische keuring die onder meer
door Nederlandse zorgverzekeraars bij hun accepta-
tiebeleid wordt toegepast teneinde enige risicodif-
ferentiatie mogelijk te maken.16

. ! . : . • . .
§ 3. Verzekering via de overheid of de markt?

Een tweede gerelateerde vraag is uiteraard hoe een
dergelijk verzekerings- of financieringssysteem dient
te werken. Dient de overheid dit via collectieve

13. Zie daarover het klassieke artikel van Akertof, G., The Market for
"Lemons": Quality, Uncertainty and the Market Mechanism, in:
Quarter/y Journal of Economics, 1970, pp.488-500.

14. Akerlof, G.,/.c., pp.492-494,
15. Ook De Kam stelt een acceptatieplicht voor als remedie voorde

negatieve selectie (De Kam, C.S., Privatisering van Sociale
Zekerheid: Een werkbaar alternatief?, in: Fase, W.J.P.M., e.a„
SocialeZekerheid: Privaatof Publiek?, (36), (48), daarin gevolgd
door Fase, W.J.P.M., Privatisering of toch maar aanpassen?, in:
Fase, W. J.P.M., e.a., SocialeZekerheid: Privaat of Publiek?, (86),
8 7 . . : ' • . • . . : " . . ' • • • • • . ' ! • : : / • - . ' •••••!

16. Zie over het nut van risicodifferentiatie Faure, M., .Ongevallen-
preventie door Efficiënte Aansprakelijkheidsregels en Verze-
keringspolissen op Competitieve Verzekeringsmarkten, in; Hét
Ve/zeterin£fs-/!lfc/j/ef,VerbondvanVerzekeraars,!l993lpp.1-22.

voorzieningen van de sociale zekerheid aan te bieden
of kan de verzekering via particuliere verzekeringsin-
stellingendie op de markt functioneren, worden aange-
boden? Klassiek lijkt hier pok weer het onderscheid te
worden gemaakt tussen de kleine en grote risico's,
waarbij de grote risico's doorgaans via de sociale
verzekering worden gedekt. InNederlandis er daarenboven
nog een inkomensafhankelijk onderscheid tussen de
particuliere verzekeringsmarktenerzijds en de zieken-
fondsen anderzijds.jNochtans dienen ook de grote prijs-
inelastische risico's niet noodzakelijk altijd via
overheidsmechanismen van de sociale zekerheid te
worden gedekt. Het is bekend dat onderzoek heeft
aangetoond dat overheidsorganisaties door een gebrek
aan marktwerking dé neiging hebben bureaucratisch
op te treden en daardoor ook duurder te zijn dan parti-i
culiere instellingen. In het algemeen zou een econoom,
ervoor pleiten om een verzekering via de particuliere
verzekeringssector te laten verlopen op voorwaarde dat
op de particuliere verzekeringsmarkt voldoende vrije
concurrentie bestaat. Dan zal dit steeds tot voldoende
gedifferentieerde polisvoorwaarden en lage premies
leiden, Alleen indien de particuliere verzekeringsmarkt
niet in staat is dekking voor bepaalde risico's te bieden
of om andere redenen, bijvoorbeeld kartelvorming,
inefficiënt blijkt te zijn, dient de overheid deze kosten te
verzekeren. Een argument voor overheidsinterventie
kan ook zijn dat bepaalde risico's op de particuliere
markt onverzekerbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld
wegens een onoverkomelijk probleem van averechtse
selectie.17 Indien de overheid de informatie over
het ongevalsrisico tegen lagere kosten zou kunnen
verzamelen dan de verzekeraars, zou de overheid ook
zelf de verzekering, kunnen verstrekken, f 8

Uiteraard werd de keuze tussen verzekering via de
markt of via de overheid hier aangesneden vanuit de

17. Zie over de negatieve gevolgen van concurrentiebeperking op
de verzekeringsmarkt Faure, M. en Van den Bergh, R., Het toe-
laten van Kartels op de Europese Verzekeringsmarkt: Hogere
Premies, Lagere Kwaliteit en meer Ongevallen?, in: NJB, 1993,
pp.261-267 en Faure, M. en Van den Bergh, R., Restrictions of
Competition on Insurance Markets and the Applicability of EEC
Antitrust Law, in: Kyklos, 1995.

18. Aldus Johnson, W., Choice of Compulsory Insurance under Ad-
verse Selection, in: Public Choice, 1977, pp.23-25; Pauly, M.,
Overinsurance and the Public Provision of Insurance: The Holes
óf Moral Hazard and Adverse Selection, in: Quarterly Journal of
Economics, 1974, pp.44-62 en Rothschild, M. en Stiglitz, J., Equi-
librium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Eco-
nomics of Imperfect Information, in: Quarterly Journal of Eco-
nomics, 1976, pp.629-649.
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visie dat ziektekostenverzekering via de private markt
kan worden aangeboden, op basis van een risico-af-
hankelijke premiezetting, rekening houdend met de
genoemde verzekeringsbeginselen. In die visie is het
duidelijk dateenoverheidsinterventienietnoodzakelijk
is zolang verzekering via een competitieve markt kan
worden aangeboden en het moreel risico en anti-
selectieprobleem kunnen worden gecontroleerd. Het
probleem is echter dat in het
overheidsbeleid ook steeds
een inkomensherverdeling
wordt nagestreefd via de
sociale zekerheid. Dit is door-
gaansderedenvoordeinkömens-
afhankelijke premiezetting
hetgeen uiteraard haaks staat
op het verzekeringsbegirisel
dat de premiemethetreëlerisico
dientte corresponderen en dus via overheidsinterventie
wordt gerealiseerd. Het is juistdeze inkomenspolitieke
bedoeling die noopt tot overheidsinterventie. Als men
deze herverdelingsidee verlaat, zijn er Veel minder
argumenten voor een voorkeur voor ziektekosten-
verzekering via de Overheid in plaats van via de private
verzekeringsmarkt. Daaruit volgt dat de vraag of een
overheidsintérventienoodzakelijkis steeds beantwoord
dient te worden in hetlicht van de gehanteerde doel-
stellingen en de prioriteitsstelling daartussen, zodat
deze keuze onvermijdelijk een normatieve component
impliceert.

§ 4. Financiering van ziekteverzekering

Een derde gerelateerde vraag, die niet onmiddellijk kan
worden beantwoord, doch wel moet worden gesteld, is
hoe een systeem van verzekering van ziektekosten dient
te worden gefinancierd. Indien men binnenhetklassieke
model van derisico-averseconsumentdieeen verzeke-
ring tegen ziektekosten zoekt, blijft, lijkt het antwoord
vrij eenvoudig. Dan komt men in het Amerikaanse
systeem, althans zoals dat tot nu toe bestond, van een
particulier verzekerde die op een competitieve
verzekeringsmarkt een bij zijn particuliere vraag
horende polis zoekt en krijgt. Het nadeel is dat dit niet
geheel in ons Westers denken past, zoals zich dat sinds
Bismarck heeft ontwikkeld.19 Het idee vanide sociale
verzekering is nu juist dateen minimumpakket aan zorg
rechtstreeks beschikbaar is, ookvoor minvermogenden.
Enige vorm van overheidstussenkomst! om deze

19. ZieLeBlanc1L.J.C.M.,BismarckalsBenohmark.EnkeleRechts-
economische Beschouwingen over Publieke Sectoren Sociale
Zekerheid in Nederland, in: ArsAequi, 1990,
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Het probleem is dat in het over-

heidsbeleid steeds een inkomens-

herverdeling wordt nagestreefd

via de sociale zekerheid.

solidariteitsgedachte vorm te geven is dus onvermij-
delijk. Daarbij kan men uiteraard weereen onderscheid
maken tussen de situatie waarin de overheid de zorg
zelf rechtstreeks financiert of de terugbetaling via de
sociale zekerheid garandeert. In ieder geval is door de
solidariteitsgedachte een stuk inkomensafhankelijke
premieheffing noodzakelijk waardoor een herverde-
ling wordt gerealiseerd. Dat is nu in Nederland ook

het geval. Alleen zou deze
inkomensafhankelijke pre-
mieheffing kunnen worden
beperkt tot de dekking van
verstrekkingen die men ab-
soluut noodzakelijk acht en
die ook prijsinelastisch zijn.
Die grote risico's dus weer.

§ 5. Moreel risico

Een vierde vraag die wederom aan het voorgaande is
gekoppeld is uiteraard hoe bij het bestaan van een
verzekering, of dit nu particulier is of via de overheid,
een overconsumptie van geneeskundige verstrek-
kingen kan worden tegengegaan. In de klassieke
verzekeringstheorie werd er steeds op gewezen dat
mensen zich anders zullen gaan gedragen indien zij
volledig verzekerd zijn. De Nobelprijswinnaar Arrow
heeft er in 1968 al op gewezen dat de vraag naar
geneeskundige verstrekking altijd zal toenemen zodra
ervolledigeverzekeringsdekkingis^Ditishetbekende

probleem van de "moral hazard" ofwel moreel risico.
De omvang van het moreel risico is afhankelijk van de
elasticiteit van de vraag. Bij een volkomen inelastiscne
vraag is er geen moreel risico. Bij een elasticiteit van
de vraag wijzigt deze onder invloed van het bestaan
van de verzekering. Door verzekering dalen de
marginale kosten van het gebruik van medische hulp
en duikt het morele risico dus op.21

Hoe kan dit moreel risico nu worden bestreden? Het
klassieke antwoord dat de economen geven is dat oe
premie zoveel mogelijk moet worden aangepast aan
het individuele risico.22 Er moet, met andere woorden,
een verband worden gelegd tussen het gebruik dat van
het gezondheidszorgsysteem wordt gemaakt en o
bijdrage die men daarvoor betaalt.HeUdeejsda^

20. Arrow, K., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical
Care, in: American Economie Review, 1963, pp.941-9 -̂

21. Aldus Pauly, M., The Economics of Moral Hazard: Cornmem,».
American Economie Review, 1968, pp.531 -537. .

22. Een klassiekérop dit gebied is ShavelI,S.,On Moral Hazaro^
Insurance, in: Quarteriy Journal of Economics, 1979, PP-54 '



premie steeds geïndividualiseerd zou worden aan het
individuele risico dat men vormt en dat daardoor de
verzekerde zich precies zo zou gedragen alsof hij niet
verzekerd was. Er zijn met de toepassing van die ideaal-
typische oplossing op de ziektekostenverzekering via
de sociale zekerheid echter twee problemen:

1. Indeeersteplaatswordtnietalle
premie afhankelijk gemaakt
van het individuele risico zodat
een dergelijke aanpassing niet
steeds mogelijk is, zeker niet bij
de inkomensafhankelijke pre-
mieheffing.

2. In de tweede plaats lijkt een dergelijke sterke
individualisering ook weer haaks te staan op de
solidariteitsgedachte van de sociale verzekering.
Dit zou immers betekenen dat mensen die een hoog
risico vormen steeds meer moeten betalen en
eigenlijk willen we beleidsmatig nietdat de zieken
door het enkele feit dat zij de pech hebben ziek te
worden nu ook meer moeten betalen.

Het idee van een risicogerelateerde premie conflicteert
inderdaad met de inkomenspolitieke doeleinden.23

Een genuanceerd antwoord is dan ook op zijn plaats.
Het basisprobleem is niet dat zieken die werkelijk ziek
zijn een aanspraak maken op zorgverstrekking én op
volledige verzekeringsdekking.Hetpröblèemisdathet
gedrag van sommigen die zich niet al te ziek voelen
maar nu eenmaal graag naar een huisarts gaan tot een
overconsumptie van verstrekkingen zal leiden. Hieruit
volgt dat wederom het onderscheid moet Worden
gemaakt tussen de kleineen grote risico's. Groterisico's
die prijsinelastisch zijn, kunnen in beginsel gerust
volledige dekking genieten. Bij ziekenhuisopname of
chirurgische operaties lijkt er geen sprake té zijn van
een ernstig moreel risico. Men zal nu eenmaal niet zijn
been een tweede keer laten afzetten omdat men vol-
ledig verzekerd is. Juist bij die grote risico' s was er een
grote inkomensafhankelijkepremieenwascontrole van
het moreel risico niet mogelijk, maar daar lijkt dat dus
niet zo'n probleem te zijn. Bij de kleine risico' s daaren-
tegen zoals huisartsbezoek en geneesmiddelencon-
sumptie zou wel degelijk een moreel risico kunnen
bestaan. Het bestaan van eenmoreelrisico hangt, zoals
werd aangegeven, samen met het bestaan van de

23. OokVanMierlohéeftdeverwarringvandegelijkétoëgangtotde
gezondheidszorg met inkomenspolitieke doeleinden gekritise-
erd (Van Miério, J.G.A., ie., in: ESB, 199?; p.1Ï64.)

prijselasticiteit van de vraag. De vraag naar operaties
zal nietdoör een daling vandemarginalekostén worden
beïnvloed. De vraagelasticiteit is daarentegen bij
bijvoorbeeld routinebezoeken aan de huisarts zeer
groot. Juist voor dergelijke risico's zal men dan ook
een controle van het moreel risico inbouwen, bijvoor-

beeld door een eigen bijdrage in te

De invoering van een eigen bij-

drage lijkt dan ook vanuit rechts-

economisch oogpunt verdedigbaar.

voeren.24

Dit lijkt een extra argument om bij
die risico' s de premie wel degelijk
aan te passen aan het individuele
risico en, voorzover datnietmoge-
lijk is, een eigen bijdrage in te

voeren in 4e vorm van een echt eigen risico, een
zogenaamde vrijstelling, of een maximale dekking.
Overigens is een dergelijke controle van het moreel
risico viaeen eigen bijdrageookbijeen inkomensafhan-
kelijke premieheffing bij de sociale verzekering nog
steeds mogelijk. Daar is een aanpassing van de premie
aan het individuelerisico niet meer mogelijk, maar een
invoering van een eigen risico bij de zorgverstrekking
natuurlijk wel.

De invoering van een dergelijke eigen bijdrage, hetgeen
men in steeds meer Westeuropese landen nu aantreft,
lijkt dan ook vanuit rechtseconomisch oogpunt ver-
dedigbaar.25 Niet alleen als een middel om minder te
moeten uitgeven en dus kosten te drukken, maar vooral
als een methode om de prikkels zuiver te houden en de
vraag haar bepaalde verstrekkingen onder controle te
krijgen.26

§ 6. Regulering van de zorgverstrekkers

Totzöverwerdenenkelerechtseconomische gedachten

24. Aldus Pauly, M., l.c., pp.534-545 en Ehhïch, J. en Becker, G.,
Market Insurance, Self Insurance, and Self Protection, in: Jour-
nal of Politica! Economy, 1972, pp.623-648.

25. In dit verband kan naar het uitgebreide debat worden verwezen
over het terugdringen van het ziekteverzuim en de promotie van
preventie in de sociale zekerheid. Zie desbetreffend onder meer
de bijdragen in: Van Wijngaarden, P. J., Van den Heuvel, F.G.en
Vrooman, d.C., (red.), Preventie in de Sociale Zekerheid, Den
Haag: VUGA, 1992 en in: Van Steenberge, J., Klosse, S. en De
Leede, L.J.M., (red.), Preventie: Een Solide Basis voor Sociale
Zekerheid?, Antwerpen: Maklu, 1994.

26. Zie over het mogelijk conflict tussen het verlenen van optimale
pnkkelsÖppreventiefvlakenoptimalen'sicospreidingZeckhauser,
R., Medical Insurance: A Case Study of the frade-off between
Risk Spreading and Appropriate Incentives, in: Journal of Eco-
nomie Theoiy, 1970, nr 2, pp.10-26.
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ten beste gegeven over juridische mechanismen die
gebruikt zouden kunnen worden om de kostenexplosie
in de gezondheidszorg tegen te gaan. Nuanceren blijft
dusde boodschap. Maar totnu toe werd daarbij eenzijdig
gekeken naar de prikkels van de consumenten van zorg
en hun verzekeraars of andere financiers. De blik moet
echter ook worden gericht op de verstrekkers van de
zorgen bij wie het geld uiteindelijk terecht komt. Het
systeem mag uiteindelijk immers niet op een dergelijke
wijze gefinancierd worden dat deze
financieringsconstructietotprikkelstot
kostenexplosie bij de zorgverstrek-
kers zou leiden. Kostenexplosie in
de gezondheidszorg, die overigens
de voornaamste reden is geweest
voor de hervormingsplannen in
Nederland, wordt uiteraard niet

Geneesheren rekenden

bij volledige verzekering

veel hogere honoraria.

van de vraag een verzekeringsdekking tot stijging van
de waag naar medische zorgen zal leiden. Volledige
verzekering van medische zorgen leidt evenwel ook
tot het bijkomende probleem dat noch geneesheren,
noch patiënten prikkels krijgen om bijvoorbeeld te
zoekennaar waar medicamenten of hospitalisatie tegen
de laagste prijs te verkrijgen zijn. Vandaar datdeprijzen
van medische verstrekkingen veelal door de overheid
worden gecontroleerd.28 Derhalve moet de aandacht

ook uitgaan naar de wijze waarop
verschillende reguleringen en finan-
cieringsmechanismen de prikkels
van de aanbieders van medische
diensten beïnvloeden.

§7. Slotbedenkingen

alleen veroorzaakt door een te grote vraag naar gezond-
heidszorg, maar wellichtookdoor een verkeerd aanbod,
dat ook door regulering kan worden beïnvloed. Ook
daarvan zijn mooie voorbeelden te vinden in recent
rechtsecpnomisch onderzoek. Zo wijst Den Hertog er
op dat in de sector van de medisch specialisten al te
vaaklaboratoriumonderzoekwordtvoorgeschreventer
diagnostiseringomdatde vergoedingen daarvqor hoger
blijken te zijn dan bij een eenvoudige anamnese.27 Ook
aan de zijde van de zorgverstrekkers bestaat bijgevolg
een moreel risico-probleem. Bij volledige vergoeding
van hun kosten zouden weinig prikkels bestaan om
bijvoorbeeld overbodig onderzoek te beperken.

Indezebijdragewerdenderechtseconomische uitgangs-
punten inzake ziekteverzekering ruw geschetst. Een
belangrijke toetssteen van nieuwe ideeën zal uiteraard
de juridische haalbaarheid blijven.29 Toch is het altijd
verstandig om bij een stelselherziening enkele
grondslagenvragen niet uit de weg te gaan. De rechts-
economie biedt een instrumentarium om de correcte
vragen te formuleren en aanzetten tot oplossingen te
bieden.

Het spreekt voor zich dat in het kader van deze korte
bijdragealleenenkelerechtseconomischevragenkonden

worden gesteld, die vanuit de verzekeringseconomie
Daarom werd in België de vergoeding die in de vrije ook bij ziekteverzekering via de sociale zekerheid
hospitalisatieverzekering werd uitgekeerd geplafon- relevant lijken, zonder dat enige vorm van adequate

beantwoording kan worden gepretendeerd. De bedoe-
ling was slechts te illustreren dat een uitdieping van de
rijkerechtseconomischeliteratuurenverderonderzoeK

vanuit dit terrein een bijdrage zouden kunnen leveren
aan het debat over de stelselherziening.

neerd nadat gebleken was dat geneesheren bij volle-
dige verzekering veel hogere honoraria aanrekenden.

Hierbij mag ook niet uit het oog worden verloren dat
er een belangrijke informationele asymmetrie bestaat.
Dat wil zeggen datde zorgverstrekker door zijn specia-
lisatie over veel betere informatie beschikt over de
optimale verstrekking dan de consument van de
medische dienst. De uiteindelijk gekozen wijze van

Enkele van de rechtseconomische ideeën over verze-
kering, bij voorbeeld o ver het onderscheid tussen kleine

diagnostisering en behandeling wordt dan ook door- 28. Arrow, K., /.c., p.962. Zie ook Von der Schulenburg, J.M., Reg-
gaansdoordezorgverstrekkerzelf,zijndedeaanbieder ulaloryMeasurestoEnforceQualityProductionofSelf-Employefl

vandedienst,ennietdoordevragerbepaald.0okkan Professionals -A Theoretical Study of a Dynamic Market Proc-
hier terug worden gekoppeld naar het verhaal over het ess, in: Von derSchulenbura, J.M. en Skogh, G., (red.), W™
moreel risico waar werd gesteld dat bij prijselasticiteit Economics end the Economics of Legal Regulatlon, Boston.

27. Den Hertog, J., An Economie Analysisof the (Se|f-)Regu|ation of
Physicians in the Netherlands, in: Faure, M-, Finsinger, J., Sie-

29. bijdrage nietwordeningegaaa
1P.F.,PrivatiseringvandeSM

and the UK, Antwerpen: Maklu, 1993, pp.195-224.
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en grote risico's, afhankelijk van de prijselasticiteit van
de vraagendegraad vanrisico-aversieenhetrechtsecono-
misch pleidooi voor de invoering van een eigen bijdrage
vinden overigens ook aansluiting bij ideeën die door
anderen, zoals bijvoorbeeld door Boorsma30 zijn
verkondigd in de vorm van een modulair of comparti-
mentenstelsel en door Van Mierlo in de vorm van een
"ministelsel".31 Eén van de belangrijkste conclusies vaii
de rechtseconomische benadering lijkt te zijn dat
nuancering in zorgverstrekkingen en verzekerings-
systemen altijd beter is dan het grove borstelwerk van
algemene maatregelen en concurrentie-uitsluiting.

30. Boorsma, P.B., Openbare Uitgaven, 1991, pp.235-243 en Boors-
ma, P.B., ReorganisatieenBekostigingvandeZorgof-.Hoeverder
met Plan Dekker/Dees/Simons, ongepubliceerd manuscript.

31. Van Mierlo stelt een beperkt stelsel van sociale zekerheid voor
waarin een inkomensgerelateerde premie geldt voor beperkte
uitkeringen; daarnaast bestaat de mogelijkheid om op de vrije
verzekeringsmarkt een extra pakket in te huren (Van Mierlo,
J.G.A., Hervorming van het Nederlandse Stelsel van Sociale
Zekerheid: Financiële Consequenties en Politieke Haalbaarheid,
in: Van den Bosch, RA.J. en Peterson, C., (red.), Economie en
Arbeidsongeschiktheid: Analyse en Beleid, Deventer, 1983,
pp.215-241). Zie in dezelfde zin De Kam, C.A., /.c., pp.52-57.

Voor het overige zal het soms lastig zijn om de rechts-
economische beginselen van verzekering onverkort tóe
te passen op ziektekostenverzekering via de sociale
zekerheid; Inkomensafhankelijke premiezetting die
vanuit de solidariteitsgedachte in de sociale zekerheid
noodzakelijk lijkt', zal moeilijk te verenigen blijven met
hetverzekeringsbeginseldatdepremieafhankelijkvan
hetrisico dient te zijn. Toch kunnen deze rechtsecono-
mische gedachten enige richting geven aan het debat
over de stelselherziening in de sociale zekerheid, nu
ook daar de roep om marktgerichtheid en prikkelwer-
king vanuit de financiële noodzaak tot bezuiniging
sterker wordt.

l - , ,

In het algemeen | blijf t de boodschap dat regulerend
ingrijpen door de overheid alleen noodzakelijk is in die
situaties waar demarkt niet tot een bevredigende oplossing
zoukomen. Kan definanciering van zorgverstrekkingen net
zo goed via een competitieve verzekeringsmarkt worden
gerealiseerd, dan zou overheidsingrijpen alleen tothoge
administratieve kosten en andere inefficiënties kunhen
leiden. > ' <

Prof. Dr. M.G. Faure LL.M. GH

Het 'Sociale' -een mythe van de twintigste eeuw

Als dé grote mythen van de twintigste eeuw kunnen
twee vormen van collectivisme worden aangemerkt;
de nationale en de sociale (en de combinatie van beide).
De absurde opkomst van de nationale mythe leidde tot
de terreur van de nationaal-Socialistische en de fascis-
tische staat. De opkomst van de sociale mythe tot de
terreur van de stalinistische maatschappijen. In beide
soorten maatschappijen overwonnen de idealen van de
'hordes' het liberale idee van de individualiteit. Hoe
vreedzaam en vriendelijk lijken, achteraf beschouwd,
de achttiende en negentiende eeuw met hun naïeve
geloof in vrijheid, individualiteit, humaniteit en lais-
sez-faire! Hoe humaan zietzelfs de radicaalste liberale

Dr. Gerd Habermann
(vertaald en bewerkt door Mike van Roosmalen)

maatschappij er uit (als die er al ooit is geweest) in
vergelijking tot de stalinistische 'Sociaalstaat' waar,
uit naam van sociale rechtvaardigheid en broedersc-
hap, werd gemoord en gefolterd. Nog nooit heeft een
minderheid op zo'h terroristische wijze een land gere-
geerd én geplunderd als de socialistische Nomenclat-
üra. Nog hooit werd de mensheid in de naam van een
zogenaamde nieuwe moraal (eigenlijk een nieuwe
versie van de oude moraal van de horden), op een
dergelijk laag moreel niveau teruggeworpen. De so-
ciale, als ook de nationale*' heilsleer eindigde in niets
anders dan massamoord! '

Dr. GerdHabermannisdirecteurvanhetUnternehmerinstitutteBonn.DitinstituutisdethihktankvandeASU,
de Arbeitsgemeinschaft Selbstandige Untemehmer, de ondernemersorganisatie van ondernemer-eigenaars in
Duitsland met ongeveer 7000 leden. Naast dienstverlening op het gebied van bedrijfseconomische advisering
en training Werkt het Unternehmerinstitut de ideeën en gezichtspunten vün de ASU uit op hetgebiedvan econo-
mische en sociale politiek. Hiertoe organiseerthet instituut seminars,lezingen en verzorgthet publikaties waarin
onder meer de rol én betekenis van de zelfstandige ondernemer worden toegelicht Dr. Gerd Habermann is
onder andere auteur van het in 1994 verschenen boek 'DerWohlfahrtsstaat. Die Geschichte eines Irrwegs'
(voor meer details over dit boek zie het naschrift van de redactie), j
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De huidige sociale verzorgingsstaat in Duitsland heeft
zich aan dergelijke excessen niet schuldig gemaakt. Zij
veroorzaakt echter aanhoudende onvrede metde sociale
en economische verhoudingen en brengteen chronische
instabiliteit van de sociale orde met zich mee. In deze
staat is de burger er inmiddels aan gewend dat de
regenten in verregaande mate over zijn eigendom en
vrijheid kunnen beschikken (de 'staatsquote' bij een
modaal inkomen bedraagt bijna 50%). Marktecono-
mische vrijheidsidealen, libera-
le en conservatieve tradities
hebben tot nu toe de verzor-
gingsstaat nog in balans weten
te houden. De Leviathan van de
verzorgingsstaat lijkt, in vergelij-
king met het ontketende staats-
geweld van totalitaire regimes,
gematigd. Zij lijkt meer op een
goedmoedige melkkoe, die
ondanks haar goedmoedigheid; buitengewoon vraat-
zuchtig is. Haarweidegrondenliggen inde privé-econo-
mische sfeer, die zij dan ook volgens een bepaalde
herverdelingsnorm (de staatsquote, de begroting voor
sociale voorzieningen) afgraast en uiteindelijk ooit
volledig zal hebben kaalgevreten.

Het waanidee van de 'Sociale Gerechtigheid'

De mythe van het 'sociale' is gebaseerd op een voor-
stelling van sociale gerechtigheid die meer zou zijn dan
de gerechtigheid die hétresultaat is van hetmarktpröces
en van de privaatrechtelijke orde.

Zijdoeteen beroep op een vaag gevoel datdeeneburger
te weinig en de andere burger teveel heeft en dat het
een zaak van de regering is deze verhouding in enigerlei
mate te corrigeren. Zo voelt de regering zich in naam
van de gerechtigheid genoodzaakt zich te keren tegen
alle instituties die ongelijkheid in zich herbergen of
mogelijk maken: zij nivelleert tussen individuen (door
middel van progressieve belastingheffing, individuele
huursubsidies), tussen familie- en eenpersoonshuis-
houdens (door middel van de;kinderbijslag), tussen
gemeenten en provincies, tussen regio's, tussen
ondernemingen (door middel van subsidies, protectio-
nisme, industriepolitiek), enzovoort, enzovoort.

Hetgaathierbijomeensocialemetafysicadiein essentie
slechts de enkeling en zijn of haar aanspraken op hét
collectief erkent en honoreert en daarbij voorbijgaat
aan de sociale structuur die het gevolg is van vrije
verdragen en tradities en die onvermijdelijk 'ongelijk-
heid' metzichmeebrengt. Tegenover de overgeleverde
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... een sociale metafysica die

voorbijgaat aan de sociale

structuur die het gevolg is van

vrije verdragen en tradities ...

vrijeordeningwordteen 'nieuwe' orde gesteld waarvan
de structuren door de staat bepaald worden. Tegenover
de justitia commutativa van de marktmaatschappij
wordtdejustitiadistributivaaangebodenjhètinstrument
waarmee de politieke elite onder meer beslist over de
hoogte van het netto-inkomen en invloed uitoefent pp
het nog overgebleven deel van ieders contractvrijheid.
De sociale gevolgen van dit systeem werden in het begin
van de vorige eeuw door de Zwitser Benjamin Con-

stant doeltreffend gekarakteri-
seerd: 'De mensen, verdwaald
in onnatuurlijke vereenzaming,
van hun geboorteplaats ver-
vreemd, zonder band met de
geschiedenis in een vluchtige
tegenwoordigheid levend en,
zoals bij atomen, opeeneindeloze
en platgewalste vlakte uitge-
strooid, maken zich los van hun

geboorteland dat hun als geheel onverschillig laat,
aangezien hun liefde op geen van haar delen berust'.
Niet alleen de traditionele liberale kritiek, maar ook de
huidige kritiek van enkele Amerikaanse comnumita-
riërs richt zich op dit resultaat van sociale regulering.

De geschiedenis als 'sociaal onteigeningsproces'

Men kan de negentiende eeuw zien als een strijd van
de burgerlijke beweging tegen de sociale en politieke
voogdij-staat (de 'sociale' monarchie). Ongeveerrond
1870 bereikte deze beweging het hoogtepunt van haar
invloed. Daarnazette de reactiein. Voor eengrootdeel

van de bevolking, de arbeidersklasse, werd na de be-
roemde ommekeer van 1878 de individuele vrijheid
weer ingeperkt. Op doorslaggevende wijze werd hun
de contractvrijheid ontnomen op het gebied van de
bescherming tegen "standaardrisico's" (zoals inko-
mensverlies door ouderdom, ziekte, ongelukken en later
ookdoorwerkloosheid).Bismarcklegde een gedwon-
gen verzekeringopdieuitgevoerdwerddooroverheids-

of semi-overheidsmonopolies. Het liberale model van
de vrije concurrentie -waarbij de sociale vraagstukken
wordenopgelostdoorkapitaalvomingen besparingen,

een particulier verzekeringswezen, coöperatieve ze
hulpen vakbondsinitiatieven-werd hiermee indekiem

gesmoord. Zo begon een 'socialisering' van de parti-
culiere levensrisico's en een terugdringing van oe
particuliere sociale initiatieven; deze ontwikkeling
heeft tot op heden ononderbroken aangehouden en
wordt weerspiegeld in het almaar groeiende aanoe
vandecollectievesectorinhetBrutoNationaalProduKi.

De motieven achter Bismarcks sociale initiatieven



waren vooral politiek van aard. Doorslaggevend was
voor hem de gedachte dat hij door staatsgegarandeerde
uitkeringen de 'proletariërs' voor de status quo zou
winnen. Hiermee zouhijzowelhetsociaal-democratische
overwichtindestrijdomdearbeidersgunstalsde'voluntaT
ristische' hervormingen van de liberale burgerij de loef
afsteken. Zijn plannen op het gebied van de staatsver-
zorging gingen eigenlijk veel verder dan hetgeen hij
uiteindelijk bereikte. Dit kwam vooral door de sterke
weerstand van liberale kant. Het verbazingwekkende
van de hele ontwikkeling was dat de 'proletariërs' hun
verzorging door de staat voor hetgrootste deeluiteigen
middelen hebben bekostigd. Deze middelen werden
hun immers ten behoeve van dit doel afgenomen in de
vorm van hogere belastingen en premies. Tegenwoor-
dig wordt het nauwelijks meer als aanstootgevend
ervaren dat de staat de arbeiders,
inmiddels alle burgers geworden,
een deel van het inkomen afneemt
om ze vervolgens verplicht te
beschermen. De sociale onderdaan
mag niet eens zijn bijdrage zelf
opgeven; ditmoetimmerseen tus-
senschakel (de door de staat aan-
gewezen inhoudsplichtige) voor
hem doen, eveneens onder dwang.

Het verbazingwekkende

was dat de 'proletariërs' hun

verzorging door de staat voor

het grootste deel uit eigen

middelen hebben bekostigd;

De uitbreiding van deze verplichte sociale Verzekering
is het verbazingwekkendste sociaal-historischefeitvari
de laatste honderd jaar. Betrof het eerst alleen de arbei-
ders (zonder gezinsleden), in 1913 kwamen de
ambtenaren erbij (tot 1968 met inkomensgrenzen). Na
de Eerste Wereldoorlog waren de eerste groepen'zelf-
standigen' aan de beurt. Na de Tweede Wereldoorlog
moesten onder andere de kasteleins meedoen en tot slot
waren in 1983 de kunstenaars aan de beurt.

Vergelijkbaar was ook de zegetocht van de verplichte
en door de staat verzorgde ziektekostenverzekering
waarbij, ondanks de voortdurende uitbreiding van de
(gedwongen) clientèle, volgens 'pro; deo'-principes
gewerkt wordt: gegarandeerde levering van voorzie-
ningen zonder rekeningen en inzicht in de kosten en
met een symbolische bijdrage in de onkosten in de vorm
van premiebetalingen. Bijna de gehele bevolking is
tegenwoordig volgens de principes van deze sociale
zorg in behandeling. Om een uitholling van deze voor-
zieningen door inkomensverbetering te vporkomen, is
de inkomensgrens voor verplichte verzekeringen
'gedynamiseerd'. Vele welgestelde families maken
inmiddels vrijwillig gebruik van deze 'verzekering'.

In 1927 werd als laatste grote tak van de verzorgingsstaat

de werkloosheidsverzekering ingesteld. Intussen is ook
hier elke werkzame persoon .(inclusief zelfstandige
ondernemers en ambtenaren), ongeacht inkomen of
persoonlijkrisico, onder dwang verzekerd, veroorloven,
tot het genot hiervan toe te laten (objectsubsidies).

Het ideaal;'Het leven uit één pot'

Naar welk ideaal streeft een dergelijke maatschappij?
Het is het leven uit één geldpot waarbij de grootte .van
de pot wordt bepaald door de omvang van het
staatsaandeel inde nationale economie. In een dergelijke
maatschappij zal er geen groot onderscheid bestaan
tussen de individuele lasten die door persoonlijke risi-
co' s veroorzaakt worden. Over de staatheen heersteen
grote solidaire aansprakelijkheid van iedereen voor

alles. Het maakt nietmeeruitkin-
deren te hebben of niet, in een af-
gelegen regio te wonen of juist in
een dure agglomeratie, werkzaam
te zijn in een neergaande bedrijf-
stak of een diploma te bezitten dat
steeds minder waard wordt. Het
over de tijd,verdeelde inkomen
dat de burger gedurende het lev-
en Ye*dient is 'gehomogenise-
erd', de; toegewezen middelen

zijn altijd beschikbaar, zowel in tijden van opbou^ als
van teruggang, zowel bij ziekte als bij gezondheid,
Onderlinge concurrentie met de daarmee gepaard
gaandeeconpmischebestaansrisico'szalernietmeerzijnj
qokniet tussen de diverse staatsonderdelen. Federalis-
tische principes en communaal zelfbestuur zullen in
hetbelangvan de uniformiteit zonder betekenis worden.
Er zal nog slechts één solidariteitshand zijn: die van de
eneenondeelbarestaat, Alle minder belangrijkesoüdari-
teits- en zelfhulpverbanden zullen slechts hulporganen
zijn van deze 'nation une et indivisible' t Er zullen geen
heel arme burgers meer zijn, maar ook geen hele rijken.
Het royale algemene principe van de staatsbegunstiging
zal de 'gevoelloze selectie' van vroegere behoeftig-
heidstesten vervangen hebben door een routinematige
afwerking van hulpaanvragen door ambtenaren.

De 'Ümwertung der Werte'

De socialistische beweging en de verzorgingsstaat, in
zoverredezèlaatste aansluit bij desocialistischeidealen,
hebben de van oudsher gebruikelijke sociaal-ethische
terminologie volledig op de kop gezet. Dit geldt vooral
voor het begrip 'vrijheid'. Hieronder wordtniet langer
meer verstaan de vrijheid van wülekeurigedwang dpor
anderemensenjdocnhetverzorgdzijnenmachthebben
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overdeomstandigheden-Volgensdezenieuwetermino-
logie zou de arme kunstenaar 'onvrij' zijn en daaren-
tegen de ingekwartierde doch goedverzorgde soldaat
'vrij'. De wilde wolfin de bergen, voortdurend vech-
tend voor zijn bestaan, zou als onvrij worden aange-
merkt; de goed gevoede waakhond die aan de ketting
ligt als vrij. Een soortgelijke herwaardering onderging
het begrip 'solidariteit'. Oorspronkelijk betekende dit
het vrijwillige opkomen voor andere leden van de
gemeenschap; in de verzorgingsstaat betekent het een
gedwongen aansprakelijkheid van
allen voor allen. Over de herwaar-
dering van het begrip 'gerechtig-
heid' heb ik het al gehad. Verba-
zingwekkend is tevens de wijze
waarop de uitdrukking 'mens-
waardigheid' omgebouwd werd.
Terwijl de grote liberale denkers
als Wilhelm von Humboldt, John Stuart MUI en Max
Weber juist de zelfhulp in noodsituaties als het eigen-
lijke menswaardige zagen* zou het menswaardige
tegenwoordig in de overheidshulp liggen. Van het
individu zou de elementaire strijd om het bestaan in
verregaande mate afgenomen dienen te worden. Nie-
mand herinnert zich heden ten dage nog de woorden
van de liberale kantonrechter uit Delitzsch, Hermann
Schulze, uit de vorige eeuw: 'Schaut ihr nach dem
sozialen Heiland?', riep hij de handwerkers en fabrieks-
arbeiders toe. 'Die Gesellschaft muss sich selbst zum
Heiland werden.' Het is door de gewenning aan honderden
jaren van politiekebevoogdingdatde Duitsers, inplaats
van aan zelfhulp te denken; meteen verlangen naar
bescherming door de overheid, fals sei der eigene
Schutzgeist gewichen.' Alle hulp, anders dan op basis
van wederkerigheid, is slechts een aalmoes, en een
aalmoes heeft een demoraliserende werking, 'nimmt
alle Selbstachtung, jeden Sporn zum tüchtigen Tun,
stumpft Intelligenz und Tatkraft, lahmt das Vertrauen
auf sich selbst und überliefert... der Tragheit und dem
Leichtsinn.' Het is nu juist de strijd om het bestaan die
het leven waarde en betekenis geeft. ('Nimmt man dem
Menschen die Sorge urn die Existenz, so nimmt man
ihm zugleich die beste Freude, die Freude am eigenen
Schaffen und an dessen Früchten.') De 'sociale Heilan-
den' van tegenwoordig zullen bovenstaande uitspraken
zeker als cynisch betitelen.

Het legitieme belang en zelfs de eerste plicht van het
individu om voor zich en de Zijnen in de eerste plaats
zelf te zorgen wordtals"egoïsmevgebrandmerkttervvijl
daarentegen de plicht om naasten lief te hebben en
anderen belangeloos te verzorgen luidkeels verkondigd
wordt. Daarnaast is de verzorgingsstaat rijk aan

De socialistische beweging

heeft het begrip 'vrijheid'

volledig op de kop gezet.

verwarrende begrippen: zo ook in het gebruik van de
uitdrukking 'plicht' in plaats van 'dwang', zoals
bijvoorbeeld in 'sociale verzekeringsplicht' en in 'deel-
nameplicht'. Het woord plicht is aan de morele sfeer
ontleend. Het veronderstelt een persoonlijke beslis-
singsvrijheid; deze is echter terzijde geschoven wanneer
deverzorgingsstaatdeindividueleburgertotdeelname
aan allerlei voorzieningen verplichten bijvoorbeeld de
progressieve belastingheffing oplegt. 'Geschenken'
aan ondernemingen, een variant op de armenhulp door

de staat, worden in de fiscale
woordspinnerijmetuitdrukkingen
als bijdragen, vergoedingen, pre-
mies, subsidies, etcetera aange-
duid. 'Sociale partners' is een
andere term voor het machtigste
kartel op de arbeidsmarkt uit de
duitse geschiedenis, verantwoor-

delijk voor de voortdurende structurele werkloosheid.
Vergelijkbaar is ook de uitdrukking 'verdrag tussen
generaties' waarbij het in feite gaat om een herordening
van de verplichte staatsvoorzieningen. Geen enkele
generatie heeft ooit over haar eigen bestaan gestemd.
Met toekomstige generaties kunnen geen verdragen
afgesloten worden. Men dient ook te letten op bena-
mingen als 'goedverdienende' en 'sociaal zwakkere
die gezien hun relativiteit groepen kunnen omvatten
die zo groot zijn als men maar wil. Iedereen is tegen-
over een ander op een of andere manier 'sociaal
zwakker'. En er zijn slechts weinig mensen die geen
medemensen kennen die beter verdienen dan zijzelt.

Cuibono?

Wie profiteert er eigenlijk van dit geweldige heryerde-
lings- en verzekeringsapparaat? Duidelijk met fle
eigenlijke 'armen'. Bij een aandeel van de socia e
uitgaven in het bruto nationaal produkt dat inmiddels
opgelopen is tot bijna een derde, kan men met ander
dan concluderen dat er veel "nieuwe armoede
bijgekomen. Feitelijkkanmen,enditwordtdoorrecenKJ

onderzoeken ondersteund, nauwelijks meer ove
zien aan wie deze ongehoord omvangrijke ink°Jn!"re
herverdeling eigenlijk netto ten gunste komt. leo
burger doet immers tenminste eenmaal in zijn ^
een aanspraak op de welvaartsvoorzieningen va ^
staat: voor de miljonair geldt dit evenzo als voo
fabrieksarbeider.Inhetalgemeenschijntvoorde^e»

burgers het geld uit de linker broekzak genaai
wordenomvervolgensdoordestaatinderechterOT
zaktewordenteruggestoptNettoschijntdemiddenKi^
iets meer over te houden terwijl de onderste inlco
categorieën en de heel rijken moeten bijbetaien.
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Het onoverzichtelijke en ondoorzichtige staatsverzor-
gingssysteem schij nt in het bijzonder de beroepspolitici
ten gunste te komen die over de verdeling van de 'sociale
geschenken' hun verkiezingsstrijd voeren. Door de
vrijheid in de uitverkoop te zetten, verzekeren ze zich
van de macht. Men kan zoals Roland Vaubel eens heeft
gedaan de verkiezingsstrijd vergelijken met een grote
veiling. Verdere vruchtgebruikers van dit in principe
door en door corrupte systeem zijn de belangengroepen
die er in slagen de problemen van hun cliënten op kosten
van de gemeenschap op te lossen door politiek in te
grijpen. Daarnaast profiteren de ambtenaren die deze
herverdelings- en verzekerings-
maatregelen arrangeren, uitvoeren en
hiervan leven. Elke nieuwe sociale
voorziening betekent een uitbreiding
van dit gigantische apparaat en een
verbetering van de carrièremogelijk-
heden. Een verordening voor verdere
herverdelingsoperaties en voorstel-
len voor nieuwe verzekeringsvoor-
zieningen zullen door deze groepen
altijd worden verwelkomd. \

Vrijheid in de verzorgingsstaat

Het tegenwoordige Duitsland beroept zich erop het
meest vrije uit de düitse geschiedenis te zijn. Men dient
zich echter af te vragen: vrijheid met betrekking tot
wat? Vrijheid op het gebied van de besteding van het
eigen inkomen kan men zeker niet bedoelen: bij een
belasting- en premiedrukyan bijna50% staathet 'recht
op de vruchten van eigen arbeid' toch zwaar onder druk.
Ookdecontractvrijheidisdooralledwangverplichtingen
(op het gebied van de sociale verzekeringen, arbeids-
en huurrechtelijke regelingen) in hoge mate ingeperkt.
Ook in het schuldenrecht wordt, in het bijzonder door
de rechtspraak, in toenemende mate de individuele
autonomie ingeperkt ten gunste van de 'zwakkeren'.
Deze 'zwakkeren' dienen tegen onrechtvaardige
verdragen beschermd te worden; hiermee krijgt de
bevoogding ook op het gebied van de consumentenbe-
scherming vrij spel. Wie zal er immers objectief als de
'zwakkere' bestempeld worden?

Daarentegen zijn de individuele autonomieen vrijheid
toegenomen op het gebied van de huwelijkse over-
eenkomsten. Voor de samenstelling van het huwelijk
geldt geen wettelijk model meer, bijna alles wordt
overgelaten aan de overeenstemming tussen de
partners. Ook het ontbinden van deze overeenkomst
kentsteedsminderproblemen. Zo kanmen tegenwoordig
gemakkelijker af van zijn echtgenote danivan een

Men kan tegenwoordig

makkelijker af van zijn

echtgenote dan van een

eventuele huurder.

eventuele huurder. Op de wettelijke gevolgen van een
scheiding kan in verregaande mate worden afgedongen.

Gegroeid is ongetwijfeld ook de vrijheidpp geestelijk
gebied. Het aanbod van inzichten en levensvormen is in
een tijdperk, waarin geen taboes meer mogen bestaan, zo
groot als nooit tevoren. Het 'individualisme' op dit gebied
wordtechter zonder twijfel in toenemende mate gekocht
met de verzwakking van de sociale bindingen waarop
de samenhang binnen een samenleving is gebaseerd.
Op dit punt is de kritiek van de communitariërs juist.

• i ' '

Al met al kan men niet stellen dat
het libefaleprogramma tegenwoor-
dig (en ook vroeger) volledig of ook
maar bij benadering is gerealiseerd.
Op de elementaire gebieden van
het particuliere leven heerst immers
staatsdwang. Op andere gebieden
worden . regels ,en instituties
verzwakt die vrijheid überhaupt
mogelijk, maken. Algemeen

geldende morele regels, gewoonten en tradities dje de
handelingen van de ander voorzienbaar maken en ons
aan de ander verbinden zijn op de weg terug.

Voor een vrije sociale orde
j t '

De belangrijkste opgave voor de liberalen van tegen-
woordig is het terugdringen van het aanmatigende
allesweten door de staat en haar macht. De tradities
van vrije overeenkomsten, eigen verantwoordelijkheid
en zelfzorg moeten worden hersteld om zo de echte so-
ciale initiatieven van de burgers weer een kans te geven.

De kern van de hervorming van de verzorgingsstaat is
de teruggave door de staat yan die inkomensdelen die
tegenwoordig aan de burger worden onttrokken ten-
einde sociale voorzieningen en de gesocialiseerde
verantwoordelijkheden te financieren. De burger is juist
door de opgelegde deelname aan de gedwongen verzor-
ging vaak niet meer in staat uit eigen middelen voor
zichzelf te zorgen. Men dienthem zijn eigen middelen
eerst weer terug te geven. Zal in de overgangsfase een
dwang tot een minimumverzekering (natuurlijk bij
particuliere verzekeringsmaatschappijen) kunnen
blijven bestaan, op lange termijn zal echter weer terug-
gegrepen moeten worden op hetregime van de contract-
vrijheid, sparen en particuliere initiatieyen. Ja zeker,
wie geen maatregelen treft zal ook de consequenties
hiervan moeten dragen. In een werkelijk liberale
maatschappij betekent dat: zich tevreden moeten stel-
len met een verre van attractieve sociale bijstand die
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een daadwerkelijk minimum voorstelt en veel onaan-
genaamheden met zich meebrengt, tenminste in die
noodgevallen waarin de situatie eenduidig toe te schrij-
ven is aan de persoonlijke onachtzaamheid van de
betrokkene. Ik pleit dan ook met andere woorden voor
een alomvattend privatiseringsprogramma op sociaal
gebied. Op dezelfde wijze kan de privatisering gemak-
kelijk op het gebied van de ziektekosten- en ongevallen-
verzekering worden doorgevoerd. Moeilijker en met
meer overgangsproblemen zal dit kunnen geschieden
op het gebied van de pensioenverzekering. In het kader
van een dergelijke hervorming zal ook de familiaire
zorg opgewaardeerd 'moeten
worden. Ditzelfde geldt voor de
andere belangrijke voorzorgs-
maatregelen zoalsheteenvoudige
sparen, de versterking van
coöperaties en sociale vereni-
gingen. Bovenal zal het gebruik
maken van de mogelijkhedendie
de privé-verzekeringstechnieken tegenwoordig bieden,
gestimuleerd moeten worden. De particuliere verze-
keringen waren immers in de achttiende en negentiende
eeuw het economisch antwoord op de gebruikelijke
risico's van 'de kleine man'. Zij waren eigenlijk dé
liberale oplossing voor de sociale problematiek.

Ook op het gebied van het onderwijs spelen de parti-
culiere initiatieven tegenwoordig een bedroevend
kleine rol. Op dit gebied heerst in Duitsland al meer
dan 200 jaar een bijna volledig staatsmonopolie. Ook
hier, zoals op alle andere gebieden waarbij van 'publie-
ke goederen' sprake is, is privatisering de noodzake-
lijke oplossing. Wat overblijft, nadat de staat zich heeft
teruggetrokken als grote sociale beschermheer, dient
evenzo op markteconomische principes te worden
georganiseerd: de staat als dienstverlenend concern
volgens hetTilburgsemodel. Overal dientconcurrentie
te worden ingevoerd, ook in de publieke sfeer. Zo zou
de opwaardering van het federalisme en het gemeente-
lijk zelfbestuur tegenwoordig een zeer belangrijk
liberaal programmapunt moeten zijn.

Twee soorten sociale politiek

In de oude Republiek Rome streden regelmatig twee
sociaal-politieke concepten met elkaar die beide door
leden van de Gracchen-dynastie verpersoonlijkt
werden. Tegenover de proletarisering van de Romeinse
boerenstand stelde Tiberius Gracchus een programma
met als doel iedereen weer eigenaar van een stukje grond
te maken; de jongere Gracchus, Gaius, stelde daaren-
tegen een wet in werking op basis waarvaniedere burger
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De twee presidenten Roosevelt

maakten de burgers tot clientèle

van de publieke macht.

een graanrantsoen tegen zeer lage prijs, bijna gratis, ter
beschikking kreeg gesteld.

De oude Gracchus wilde dus de onafhankelijkheid en
de zelfstandigheid van de normale burgers herstellen,
de jongere wilde hen maken tot clientèle van de publieke
macht. Dit laatste heeft zich in onze eeuw bij de ameri-
kaanse presidenten Theodore en Franklin Delano
Roosevelt herhaald. Het is ook de tegenstelling tussen
Ludwig Erhards concept van een sociale politiek en de
officiële duitse sociale politiek. Erhards sociale basis-
idee wilde de burgers weer op eigen benen laten staan

om hen op deze wijze in toene-
mende mate onafhankelijk te
maken van de sociale staatsbe-
scherming. Dit was Erhards
manier om naar welvaart voor
allen te streven. Het parool,
aldus Erhard, diende niet te
luiden: 'du, Staat, kommmirzu

Hilfe, schütze mich und hilfe mir', doch eerder omge-
keerd: 'Kummere du, Staat, dich nicht um meine
Angelegenheiten, sondern gib mir soviel Freiheit und
lass mir von dem Ertrag meiner Arbeit so viel j dass ich
meine Schicksal und dasjenige meiner Familie selbst
zu gestalten in der Lage bin.'

Er bestaat geen twijfel over dat de liberaal van tegen-
woordig alleen het model van Tiberius Gracchus en
Ludwig Erhard volgen kan. Dat begint daarmee dat de
staatdeburgerdemiddelenteruggeeftdiehemreedsmeer
dan honderd jaar in toenemende mate worden ontnomen;
Alleen zo kan het initiatief aan de burger gelaten worden
en in materieel opzicht mogelijk worden gemaakt.

De achttiende eeuw was de eeuw van de bevoogding
door de monarchale verzorgingsstaat; de negentiende
eeuw was de eeuw van de opkomende vrijheid; de
twintigste eeuw de eeuw van het totalitarisme en de val
ervan. Zo zou de eenentwintigste eeuw een eeuw kun-
nen worden waarin het persoonlijk initiatief overwint.
Dr. Gerd Hdbermann &*}
(vertaald en bewerkt door Mike van Roosmalen)

Naschrift Redactie

In 'Der Wohlfahrtsstaat Die Geschichte eines Irrwegs'
zijn bovenstaande gedachten dieper uitgewerkt.
Habermann behandelt hierin de geschiedenis van
deverzorgingsstaatende weerslag van de verzorging-
staat op de liberale beweging in met name Duitsland,
Het boek is in 1994 verschenen en uitgegeven dopr
Propylaen Verlag, Frankfort am Main/Berly n, telt 464
bladzüden,enkostongeYeer68DM.(IiSBN354j05j.4^>JJ



THE ISIL WORLD CONFERENCE 1996, August 19-24, WHISTLER, B.C., CANADA

TAMING OUT-OF-CONTROL
GOVERNMENTS

From Gdansk to Berlin, Tien-
anmen Square to Chechnia,
Prague to Riga, Wellington,

New Zealand to The Hill in Ottawa,
to the US Capitol and beyond the
revolt against oppressive authority
has swollen as in a flood. Faltering
bureaucracies, rebellion against
taxes, sovereignty and independ-
ence movements signal the dawning
of a new era. For some, as Yates so
eloquently warned: "Things f all
apart; the centre cannot hold; mere
anarchy is loosed upon the world.",
as they sink irito gloom ; and panic
grips them over, what they perceive
as, the disintegration of their long-
cherished vision. But we rejoice in
the brilliance of the opening vista of
liberty for the coming millennium.

Come, let us celebrate the spirit of
freedom that joins us in a bond of
friendship with all who love liberty
at the 15th ISIL World Conference
atWhistler.

You couldnotfinda more appropri-
ate setting for this momentou,$'event
than the green valleys andj&aow-
capped peaks of beautiful'Wni^er,
BritishColumbia. An altótóöbrt
drive-just 121 km (75 jpifés) alqng
the stunning Sea to SJcy Highway
through the Coast Mfountains - 1ÊS,
now world famous^ommunity has''"
been ranked thei^ki resort in North
America by S|̂ w Country maga-
zine, and rec|fïly won the prestig-
ious Gold IJfldal for excellence by
Ski Magazine. With its champion-
ship goipourses, hiking and biking

ar lakes, hórseback riding
and ||renaline raising sports from
roc]f'limbing to paragliding,

Whistler is no w almost as reno wned
for its wealth of summer activities.
Never, perhaps, has a world confer-
ence on liberty been better timed.
Thröüghout thé world, as well as
North and South of the49th parallel,
thelitany of outrageous government
abuse grows daily along with the
cynicismandrèsentmentitengenders.
The moral bankruptcy of penalizing
virtue to reward irresponsibility
now manifeste its inèscapable con-
sequénce: the material bankrupti
of the cöercive welfare state,
uhlike the collëctivizing effect;
Industrial Revolution,
Communications Revolutjiï has
empowered peóple to ris%pove the
collectivist mentality thajj|pawned
socialism, the 'wélfaj^$f!ate,

free exchange of Was have ignited
the creativity jj the individual
impelling him:^ward that personal
sovereignty ̂ pch is his birthright.
Even the m® a are starting to pay
attention ifthe benefits óf a free,
non-inte/yêntionist society. In close
personaténcounters with trend-set-
ting th'ISkers you will discuss these
liber^ïng developments at the ISIL
Wo|ïè Conference. You will meet
0,14 friends and make new friends as
jou experience the exhilaration of
«instant rapport and fellowship with
peóple who treasure liberty in a
cöercive world. You will exchange
ideas on how to defend, preserve,
and promote your values. Registra-
tion will take place on Monday,
August24,1996 in the atrium of the
Whistler Conference Centre from
noon to 6:00pm, followed by a
welcoming reception at 7:00pm.

Then come two full days of presen-
tations and discussion inclüding a
lunch and afternoon session atop
mile-high Whistler Mountain.
Thursday will be program-free so
you can do as you please - enjoy
Whistler's abundant recreational
opportunities, spend the day in
Vancouver, or relax with friends.
Friday and Saturday will again have
full programs. The concluding
banquet highlighted by a feature
speaker on Saturday 7:30 p.m., will
give you the opportunity to cement
your newfound friendships, and say,

.your good-bySi We do caution that
lere is room for a limited number
|f delegates to the 15th ISIL World

|nference at Whistler, so.be sure;
tdÉpok soon.

purself for five days that will
i you forever.

t
Visit o|r Web Site- on the ISIL
Conferé^e 1996 at Whistler for
perpetuaïf^pdates of information,
such as thei|rowing list of speakers:
http://clip^|r.uvic.ca/~luxlucre/
isilcon96/

To get to
Vancouver afif
Airporter to thl
(evëry 15 min.,!

tistler from the
>rt, catch the
lUs/Rail station
lOGan.). From

there Maverick bu||es to Whistler
go about every ttj|} hours until
7:00p.m.($15.00 QJb.) Driver's
maps and bus scheduAwill be sent
with registration recé|fets. Extra
nights accommodatioicÉfor early
arrivals before the conférence and
stayovers afteritcan be arf^iged by
the Blackcomb Lodge Ho&at the
conference price. ^ M
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SPEAKERS FROM ALL WALKS OF LIBERTY
Cometo'WhistlerandhearspeakersfromNorth,CentralandSouthAmerica,Africa,CentralandEasternEurope,
the Near East, and even the Far East. The powerful line-up at the ISIL Conference includes:

/JarretWollstein-ISILDirector, /Louk Jongen - the president of /State Senator Charles Duke
prolific author and founder of the Total Investment Services offers val- (Republican, Colorado) - the orig-
originalSILwhowillpresenthisnew uable tips on Howto Preserve One's inator of the famous lOth Amend-
Liberty Charter, aconcept which can Privacy, Assets and Freedom. ment Sovereignty Resolution which
be implemented at local levels. has at this date been ratified in more

wm mm^m*mmmmmmmmmmm—,mm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm than 20 US. StatCS.
REGISTRATION AND EARLY BIRD CONTEST ENTRYj

|Q YES,lwouldliketoregisterforthe1996ISILWorldConferenoe.lenclosemyregistration| • / ; . . ;
feeof$390US.(includesopeningreception1closinggalabanquet1alllunchesandagondola| ^Leon Louw & Frances Kendal
ridetothetopofWhistlerMountain). \ from Johannesburg South Africa--
!understandthati{lpaythe$39pregistrationfeebeforeMarch1,1996,1 willparticipate' Nobel Peace Prize npmmees and
in a draw for two separate winners of a full conference refund - the $390 ticket price plus J foremost authorities on the S wiss
the $205 accommodation cost. Tile two draws will take place at the banquet. l cantonal system and devplution of

ö Hotel accommodation (Blackcomb Lodge) is available for the sixnights at $205 US.perI power,
person (based on two people sharing a unit). This can be paid to us with the registration|
fee or tö the hotel at checkout time. A f irst night booking deposit of US. $75 is required by |
the hotel prior to July 1,1996. Please inform us about hotel room sharing preferences j ^David Sommerville - articujate
(gender, npn-smoking), or give us the names of f riends you wish to share accommodation • and outspoken President of Cana-
with. Parking at the hotel is US. $5 per night. ! da' s National Citizens Coahtion

• whose motto More freedomthrough
Narnq;__, , l lessgovernmentvirtuallydefmesthe

l theme of the Conference,

Address: : l ! • • . , : . ; . . ' . • • ' ; , • ! . • • - •

. J /Dr. Walter Bllock - Economics
• Professor, prolific author, senior

Telephone: Fax: ^_ E-mail; ! fellowattheVonMisesInstituteand
1 past senior research fellow of the

Mypaymentisby; OCheque, QMoneyorder, OMastercard, QVISA [ CanadianFraserlnstitute. Author of
, 1 Defending t h e Undefendable.

Gardnumber: _. Expirydate: l

Signature: l /Ken Schoolland - ISIL Director
J andAssociateProfessorofEconom-

We appeal to ypu for sponsorships in our outreach effort to assist third world country partic-i ics and Political Science at Hawau
ipants and speakers. Please sendyoursponsorshipcontribution with the registration fee J Pacific University in Honoluu.
to the regïstrar, and let us know of people you think wouid like to receive information on* Author of TheAdventuresof Jonatn-
the conference. Sponsorship contribution $ • anGullible.

Please direct registrations and inquiries to the Registrar of the Conference: Brian Taylor, l
4664 ;Wi7th Ave., Vancouver, B.C., VOR1X5, Canada. l
Tel: (604) 224- 4628 fax: (604) 926-0396. E-mail: brianjaylor@mindlink.net | ̂ Pierre Lemieux - prominent

The Blackcomb Lodge Hotel phone numbers are (U.S.) 1 -800-7778146; | French-Canadian author and consti-
(Canada) 1-800-667-2855; (Overseas) (604)932-4155, fax (604)932-6826. l tutional scholar.

The ISIL Conference will be held in the luxurious Whistler Conference Centre conveniently •
locatedintheheartofWhistler,BritishColumbia(121 kilometresnorth of Vancouver) and! Plus many more to come.
within easy walking ,distance of your hotel. , • ;

U kunt uw aanmelding voor de Wereldconventie in Whistler sturen naar: l
Hub Jongen, Postbus 21,82910 Essen, België , ' , ._ ' l ;
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"WHY GOVERNMENT DOESNT WORK"
by HARRY BROWNE »

AYN RAND often said that the practical solutions and implementation of her

philosophy in society should be done by others.

The new book of Hany Browne: "Why government
doesn'twork"isoneofthebeststepsintothatdirection.

It is the ideal follow up and complimentary to ,
ATLAS SHRUGGED. .

The book is also very timely.

* We are moving farther and farther away from a free
and responsible society and a peaceful world. But it is
not yet too late to change this for the better.

* In the USA there are again important elections in 1 9>96.
Againwiththedangerthat"nothing"will change because
the two major parties will again promise a lot and after
winning will go on with business as usual. Seehistory.

This book can change history!

In the book Harry explains how society works, and how
we arrived at this dismal situation.

He proves that it all came by government; by force.

He shows where we are heading, and that is a
collectivist society, worse than the USSR ever was.

Important is thathe then gives real solutions for abetter
world and indicates what we can do to get it. Solutions
that are practical, and can be implemented when enough
people support them.

You can support it.

BUY THE BOOK, read it. Learn and see if you agree.
Then teil others to buy the book.

Make previews foryour newspaper, op-ed article, etc.

HARRY BROWNE

Buy more copies yourself to give them as apresent
to friends and relatives. The book is an excellent
means to show friends that Libertarianism has re-
alistic solutions for a better world.

«J* Buy it in "bulk" and donate copies to members
of your organization.

Bydomgthis,wecangetthebookontheBestSellers
List, and that will make many more people buying
it, and the influence will be greater and greater.
If this all happens, the coming US elections will
produce a great surprise: The libertarians will get
high numbers. It could even be that they win. But
only if we all do what we can.

1) Newbook, ISBNO-312-13623-4, ST. MARTIN'S PRESS,
,$19.95.
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Protectionisme

Maatre0elomöe
consument te beschermen
tegen '.al te lage prijzen...

Louche ia een protest tegen stromingen in de samenleving,

die bet leven van de mens als mens ondermijnen.

POSTBUS 2094,5300 CB ZALTBOMMEL
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Een realistische weg naar een Vrije Maatschappij

"WHY GOVERNMENT DOESN'T WORK"
by HARRY BROWNE

Dit boek wordt door uw recensent zo belangrijk geacht,
dat hij er meer over schrijft dan een normale korte
recensie. Dit in een poging om dit belang aan u over te
dragen en zelfs hulp aan te bieden om het boek te
verkrijgen.

Het boek zal u niet alleen een beter inzicht geven
in het libertarisme. Het is ook zeer geschikt om aan
vrienden/kennissen cadeau te doen om hun aan te to-
nen dat er een realistische libertarischeoplossingis voor
de maatschappij.

Hub Jongen
Browne is nu al volop met zijn campagne bezig, zelfs
al heeft de LP zijn kandidatuur nog niet kunnen vast-
stellen. Dat kan pas bij de interne verkiezingen op 4
juli a.s. in Washington, DC.

Browne heeft reeds negen boeken geschreven. Zijn
nieuwe, tiende boek, noemt hij zelf het belangrijkste
boek dat hij ooit geschreven heeft.

Dit boek zal in zijn campagne een belangrijke rol
spelen

Ayn Rand heeft vele malen verklaard
dat de uitwerking van haar filosofie
in de maatschappij nietdoorhaar zelf,
maar door anderen, deskundig op hun
terrein, zou moeten gebeuren.

Op dit gebied zijn dan ook al veel
boeken verschenen. ;

Zelden heb ik echter een boek gezien dat zo realis-
tisch en zo op tijd is als dit nieuwe boek van Harry
Browne.

Harry Browne is beroemd geworden door zijn eerste
boek: HOW YOU CAN PROFIT FROM THE
COMING DEVALUATION. Daarin voorspelde hij de
devaluatie van de dollar, oftewel de grote stijging van
goud- en vooral zilverprijzen. Hij kreeg gelijk en hij
heeft daardoor veel mensen geholpen de waarde van
hun bezit te beschermen of zelfs te vergroten.

In een andere bestseller, HOW TO BE FREE IN AN
UNFREE WORLD, gaf hij veel interessante en nuttige
wenken om je leven zo positief mogelijk in te richten.
In dat boek gaf hij nog het advies omje op "partij-poli-
tiek gebied" niet te druk te maken. Hij zag er geen heil
m om daar je kostbare tijd aan te besteden.

Daarom verbaasde hij de hele libertarische wereld
toen hij het vorig jaar plotseling aankondigde dat hij
bereid was om zich vóór de Libertarian Party beschik-
baar te stellen als kandidaat voor het presidentschap
vande Verenigde Staten. Hij wil aan de Amerikaanse
verkiezingen van dit jaar meedoen.

Dit boek zal in zijn verkiezings-

campagne een belangrijke rol

spelen.

Browne stelt dat hij geen
politicus is.
Maar net als veel ander-
en is hij het zat om aan te
zien dat de overheid veel
meer dan de helft (in Ned-
erland en België drie

kwart) van het nationaal inkomen inpikt en het dan
gedeeltelijk weer terugverdeelt alsof we kinderen zijn
die zakgeld moeten hebben.

Hij is het zat om aan te zien dat politici het misdaad-
probleem (HJ: en drugs en kinderporno) steeds weer
aangrijpen om hun macht nog meer te vergroten.

Browne heef t een eenvoudig en duidelijk program-
ma: We kunnen hogere inkomens hebben, veiliger
steden, betere scholen, betere voorzieningen en een
beschaafdere maatschappij als we de omvang van de
overheid drastisch reduceren (in plaats van alleen maar
de groei er van te vertragen).

In dit boek geeft Browne een realistisch plan om dit
alles te verwezenlijken.

De huidige toestand in ons land en in de wereld is
veroorzaakt door politici dié vinden dat u niet in staat
bent om uw eigen leven te leiden, dat zij beter weten wat
ermethetgelddatu verdiend hebt moet gebeuren, dat zij
begrijpen welkeprodukten u zou mogen kopen en welke
lonen en arbeidsvoorwaarden het beste voor u zijn.

Ze kunnen geen orde op straat houden, maar sturen
wel soldaten naar Bosnië, Somalië, en dergelijke
landen. <

1996/1 de Vrijbrief 21



De overheid faalt in alles wat ze doet en vindt steeds
weer nieuwe mogelijkheden om in uw leven in te
dringen.

huursubsidie, gesubsidieerde medische verzorging,
ontwikkelingssubsidie, subsidies voor je sportclub, je
muziekgezelschap, en nog honderden andere zaken.

De enige factor die de overheid
onderscheidt van alle andere
organisaties is dat de overheid een
gelegaliseerde geweldsinstantie is.

Alles wat de overheid doet,
gebeurt met behulp van geweld of
dwang (dat is dreigen met geweld).

D Als er ergens geld aan wordt
besteed, wordt dat bij anderen weggehaald.

c.

D Als iemand wil dat de overheid ergens geld aan
besteedt, zegt hij in feite dat anderen gedwongen
moeten worden om dat te betalen.

O George Washington heeft reeds gezegd: "Govern-
ment is not reason; it is not eloquence. It is force.
Like fire it is a dangerous servant and a fearful
master".

D En als je niet gehoorzaamt, word je vastgezet en in
het uiterste geval loopt je leven gevaar.

Browne toont aan dat elke overheidsmaatregel altijd
foutloopten dat de overheid alleen maarblijft groeien.

Het begin van deze groeiende over-
heidsbemoeienis werd gemaakt toen
men ging stellen dat de overheid zou
moeten zorgen voor mensen die niet
voor zichzelf kunnen zorgen.

Er zijn nog te veel mensen die
menen dat het niet anders kan.

Een grote verdienste van dit boek is dat er in
aangetoond wordt dat er andere, eerlijker en betere
methodes zijn om dat te bereiken,

Voorbeelden en geschiedenis in dit boek zijn uiteraard
vooral gebaseerd op de Verenigde Staten. Maar de lezer
zal al snel door hebben dat we voor de Europese landen
zonder meer een parallel kunnen trekken. De getallen
en tij dstippen zij n iets anders, maar in Europa vaak nog
erger.

Een Europees "parallel boek" zou beslist interes-
sant zijn.

De groei van overheden heeft er toe geleid dat
tegenwoordig iedereen "recht" heeft op van alles en
nóg wat. Zonder al te veel moeite heb je recht op
werkeloosheidsuitkering, bijstand, studiefinanciering,
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voor orde op straat, maar

sturen wel soldaten naar

Bosnië en Somalië.

Door meer vrijheid zal de

welvaart enorm stijgen.

Het is mogelijk om te leven in een
land waar je veilig kunt rondlopen,
ook na 10 uur 's avonds, waar
kinderen op school leren lezen en
schrijven en niet allerlei voor-
oordelen tegen het bedrijfsleven of
veronderstelde milieurampen, waar
de mensen vrij, onafhankelijk en
verantwoordelijk zijn, waar de

mensen op een beschaafde manier met elkaar omgaan
en niet anderen via een overheid dwingen hun wensen
te vervullen, waar de lucht en de rivieren schoon zijn,
waar ouders hun kinderen kunnen opvoeden zoals zij dat
willen en waariedereenzijneigenverdiendegeldmag beste-
den zoals hij dat zelf wil en zelf zijn toekomst kan bepalen.

Door meer vrijheid zal de welvaart enorm stijgen.
Dit is aan talloze voorbeelden te zien.

Het weggaan van bedrijven naar andere landen is
echt niét alleen omdat de lonen daar lager zijn. Meer
nog omdat ze daar van al die betutteling af zijn, als ze
bijvoorbeeld een extraraampje in een hal willen maken,
of een andere procedure willen invoeren.

Een reden waarom het thans zo moeilijk is om een
bepaalde subsidie af te schaffen is dat de personen die
er voordeel van hebben, hevig tegen afschaffing gaan

reageren. En omdat dat ook "stem-
mers" zijn, zijn de politici bang voor
de volgende verkiezingen, en het
afschaffen gaat niet door.

Door echter als compensatie van
die afschaffing te zorgen dat die perso-

nen veelmeer geld overhouden, namelijk door afschaf-
fing van de inkomstenbelasting, hebben ze er in totaal
voordeel van. Acceptatie wordt dan veel gemakkelijker.

Alleen al het deel waarin Browne beschrijft wat hij zal
doen op de eerste dag dat hij President is, is fasciner-
end. Onder andere:

D Iedereen die in de gevangenis zit voor belastingont-
duiking krijgt onmiddellijk gratie en wordt in zijn
rechten hersteld.

D Iedereen die voor geweldloze drugsmisdaden in de
gevangenis zit, wordtopdezelfdemaniervrijgelaten.

ö Laat uitzoeken wieernogmeervastzitvoor slachtoffer-
loze misdaden, zodat die ook vrij kunnen komen.



D

Op die manier lossen we zonder geld het cellen-
tekort op en krijgen we plek voor echte boeven,
moordenaars, dieven, verkrachters en andere
geweldsmisdadigers.

Begin meteen beleid dat het mogelijkmaakt iedere
ambtenaar diede individuele rechten van een burger
schendt, te ontslaan en te bestraffen.

Maak een einde aan alle "onteigeningsprocedures".

Haal onmiddellijk alle Amerikaanse soldaten
terug uit vreemde landen en uit United Natiohs-
operaties.

op je uitkeringen.
MINDERHEDEN: Door het einde van de "War on

Drugs" zal je omgeving veiliger worden; doordat er
geen inkomstenbelasting is, krijg je veel meer kansen
om jezelf onafhankelijk te maken, je kinderen naar
privé-scholén te sturen en je leven te verbeteren.

IEDERE GELOVIGE: Om diezelfde redenen kun
je zelf bepalen welke waarden je je kinderen op welke
school dan ook laat leren.

AMBTENAREN: De nieuwe economie zal zo groot
zijn dat er voor iedereen een plaats is; Misschien zelfs
in het soort werk dat je nu öokdoet. Er komen oneindig
veel kansen. En echtproduktief werkgaan doen zou je wel

eens meer bevrediging kunnen schen-
ken dan je ooit hebt kunnen denken.

HERVORMERS: Niemand zal
je stoppen in je pogingen om een
betere wereld te creëren, zolangje dat
met vreedzame, geweldloze middelen
probeert.

UITKERINGSGERECHTIGDEN: We zullen
zoveel beperkende maatregelen afschaffen dat er voor
iedereen werk komt. Daardoor word je onafhankelijk
van de overheid en krijg je je eigenwaarde en zelfre-
spect terug.

IEDEREEN: Met de overheid uit je dagelijks leven
zal je stad veilig worden, je school in overeenstemming
met je eigen waarden, je verdiensten kun je gebruiken
zoals je zelf wil. Je kunt kopen wat jij wil, verkopen

0 wat jij wil, afspraken maken met je werkgéver/werk-
gebeuren. Iedereen kan daaraan meehelpen. Ook u, nemer die jij wil, en je kunt je leven leven zoals je dat
lezer. Alleen al door dit boek te kopen en exemplaren te zelfkiest.
schenken aan vrienden en bekenden. Hoe meer mensen
er wereldwijd van overtuigd raken dat "het mogelijk

Brówne realiseert zich maar al te
goed dat de kans om te winnen zeer
klein is. Maar die kans is niet nul.

Als voldoende mensen zich
zouden realiseren dat hier een
mogelijkheid geboden wordt die anders is dan een
beetje geklungel in de marge, en een kans die hun in-
derdaad een vrij leven met veel meer mogelijkheden
en welvaart kan geven, dan zou het onwaarschijnlijke
nog waar kunnen worden.

En in feite hebben ze van de twee grote partijen niet
veel te verwachten.

Dat zou echter betekenen dat er nog heel wat moet

De nieuwe economie zal

zo groot zijn dat er voor

iedereen een plaats is.

zou kunnen worden", hoe meer kans we maken.

In het boek wordt ook een aantal bronnen voor verdere
studie gegeven, vooral boeken die moderne vrije
oplossingen bieden voor de huidige problemen, i

Als ik iets negatiefs over dit boek van Brówne kan
zeggen, dan is het datin die literatuuropgavede boeken
van Ayn Rand ontbreken.

*>» een manifest zegt Brówne tegen:
JONGEREN: Jezultnietlangergedwongen worden

je verdiende geld in een sociale pot te gooien. Je mag
zelf uitmaken hoe je je toekomst wilt regelen. Doordat
er geen inkomstenbelasting meer is, zul je veel meer
geld overhouden. ,

OUDEREN: Je hoeft niet meer bang te zijn datde
oyerheiddebeloftesconstantblijftveranderenJewordt
met meer betaald uit geld dat werkenden moeten af-
staan, maar je sluit een verzekering af met een Recht

Conclusie: ;

Een zeer waardevol boek, met veel feitelijke gegevens,
overzichtelijk en prettig leesbaar. Een boek dat u niet
mag missen.

Hub Jongen ffiü

Het boek (ISBN 0-312-13623-4, St. Martin's Press) is
te krijgen in de boekhandel.
U kunt het bestellen bij LAISSEZ FAIRE BOOKS,

942HowardSt.,
• : • San Francisco, CA, 94103, U.S.A.

Tel.: (415)-541.9780, fax: (415)-541.0597,
E-riiail:74741.2631 @compuserve.com
Het kost $19.95 plus verzendkosten.

U kunt er; ook een aantal tegelijk bestellen. Geef uw
wens dan op aan Hub Jongen: i
Tel.: 4-31-165-341695, fax: 343527 of ,
E-mail: 100664.3313 ©Cpmpuserye
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TERRA

LIBERA
v/iiViWWft*'1 -/ i'" ''"'••

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

Het is verstandig om nu reeds te denken of u aan de komende LIBERTARISCHE

WERELDCONVENTIE wilt deelnemen. Ze vindt plaats in WHISTLER in de

Rocky Mountains in Canada; op zich al een reden om er heen te gaan!! Whistler

ligt in de buurt van Vancouver.

Het thema: "Taming Out-of-Control Governments" ...
"Reclaiming Our Liberties" is zeer belangrijk, interes-
sant en ... actueel. Vooral ook door de deelname van
HarryBrowneaandeAmerikaansePresidentsverkiezingen.

De eerste sprekers hebben al geconfirmeerd. Onder hen
zijn o.a. Leon Louw uit Zuid Afrika, Senator Charles
Duke uit de Verenigde Staten, Prof. Walter Block uit
Canada en Ken Schoolland uit Hawaii. Ook Louk
Jongen zal er spreker zijn. Namen dus die deelnemers
van vroegere conventies bekend in de oren zullen klinken.

Voormeer informatie zieoppag. 17 in deze VRIJBRIEF.

HARRY BROWNE

Zijn campagne loopt van hieruit te zien zeer voorspoe-
dig. Hij is de eerste libertarische kandidaat die het nu
al gehaald heeft om in aanmerking te komen voor de
zogenaamde "matchingfunds". Dat wil zeggen, dat een
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kandidaat die in een aantal staten een minimum aan
verkiezingsfondsen heeft verzameld, in aanmerking
komt om dat bedrag verdubbeld te krijgen uit een soort
verkiezingspot. Dit is een nieuwe mijlpaal.

Het mooiste echter is, dat Harry dat geld NIET wil
hebben, omdat hét van de overheid komt. Dit is inder-
daad consequent.

Toch zijn er libertariërs die vinden datje dat wel zou
mogen, zelfs moeten, aannemen. En wel omdat dit
betreffende fonds wordt gevormd uit "vrijwillige"
bijdragen. Niemand is verplicht om er aan te betalen.
Bij je belastingaangifte kun je opgeven dat je bereid
bent om $1.- "extra" te betalen om de verkiezingen te
steunen. Dit zou bijdragen aan het behoud van de
"democratie"!

Deze vrijwillige betaling loopt dus wel via de belas-
tingbetaling. Vandaar de verwarring.



Het allerbeste zou natuurlijk zijn als overal al dit soort
betalingen aan politieke partijen werden afgeschaft, te
beginnen in Nederland en België.

Ook is het de eerste keer dat een Libertarische Kandi-
daat mee kon doen in de "City Vote". Dat is een soort
"stemming" in een aantal steden om een eerste indruk
te krijgen over de voorkeur van de stemmers betref-
fende de kandidaten.

Browne kwam daarbij op de elfde plaats uit een groep
van 21. Dit is positief als je bedenkt dat diverse bekende
(politieke) figuren minder stemmen kregen.

WHY GOVERNMENT DOES NOT WORK

Dit is de titel van het nieuwste boek van Harry Browne.
Aandacht vóór dit boek mag in deze rubriek beslist niet
ontbreken. Maar meer echte informatie kunt u op pag
19 en 21 van deze Vrijbrief vinden.

Ook hier echter nog het advies: DOE ER WAT MEE!
Het is van groot belang en een mooie kans. Oordeel
voor uzelf.

CONVENTIE LP-U.S.A

De conventie van de LP vindt dit jaar plaats in
WASHINGTON, DC en wel van 3-7 juli a.s.
Op deze conventie wordt ook definitief en officieel de
presidentskandidaat gekozen.

Behalve (mijn favoriete) kandidaat Harry Browne, zijn
er nu al minstens twee andere kandidaten: Erwin Schiff
en Riek Thomsen, die beiden ook al eerder in deze
rubriek genoemd zijn.

Naast "partij-zaken" zijn er op deze conventie ook
allerlei interessante lezingen en sociale evenementen.

Meer inlichtingen te krijgen bij:
HEE,Ltd,
1420 Locust St, Suite 36-D, Philadelphia, PA>19102-
«223, U.S.A. Tel.: 001-(215)-545-6994, Fax: 6993.
e-mail: 70726.1575 ©Compuserve

E-U., ECONOMISCHE UNIE / EMU, EU-
KOPESE MONETAIRE UNIE

Veel politici schijnen te slagen in hun streven dat er in
fcuropa overal dezelfde munt wordt ingevoerd.

(Zij schijnen datproject nodig te hebben om de tanende

belangstelling in Europa voor de EU te weerstaan.
Zonder zo'n "ideaal", zouden te veelmensen toegeven
aan hun idee dat het voor hen zo nodig niet hoeft!)

Slechts zelden hoor je wat dat voor kosten met zich
meebrengt. Een getal door het ANP gemeld, is voor
Nederland 20 miljard gulden. (Het zal in werkelijkheid
dus nog veel meer zijn).

Dat is ongeveer drie Betuwelijnen, of een dikke 1300
gulden voor iedere Nederlander. Een gemiddeld gezin
kost dat f5.000.- Alle mensen die ik het tot nu toe
gevraagd heb, zouden liever dat geld ontvangen dan
die ene munt invoeren.

Wiens belang, buiten de politici^ zit er achter? Kan het
zijn dat het voor Duitsland als centraal machtig land in
Europa belangrijkis?Inplaats van "unificatie" spreekt
men ook wel over "Duitsificatie".

1 ' l l

Maar uit enquêtes blijkt dat bijnaiédereen in Duitsland
liever de Duitse Mark wil handhaven. De Duitse poli-
tici blijken zich daar echter niets van aan te trekken.

WELDADIGHEID

Het "goed doen" wordtin libertarische/objectivistische
kringen wel eens verkeerd begrepen. Dat je niet
verplicht moet kunnen worden om goed te doen, wil
nog niet zeggen dat je het niet "mag".

Belangrijk in dit verband is een nieuwe theoretische
ontwikkeling van David Kelley. Hij is de directeur van
het INSTITUTE for OBJECTTVIST STUDIES.

Hij toont aan dat Weldadigheid (benevolence) een
objectivistische "hoofddeugd" is, die zou moéten
worden toegevoegd aan de zeven hoofddeugden zoals
die door Ayn Rand zijn ontwikkeld.
Deze zeven zijn: Rationaliteit, Onafhankelijkheid,
Integriteit, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, Produkti-
viteit, Trots (fierheid).

We hopen later nog eens op de ontwikkeling van deze
gedachte terug te komen.

FILM NIEUWS

De bekende regisseur Oliver Stone denkt in 1996 te
beginnen met de opnamen voor een nieuwe versie van
de FOUNTAINHEAD (DE EEUWIGE BRON). ,

i ' !

Atlas Film Productions deelt mee dat het script vóór een
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ongeveer drie uur durende film van
ATLAS SHRUGGED (WERELD-
SCHOK) goed vordert. Het moet
gereed komen binnen enkele
weken.

BarbaraBranden vertelt ons dat ook
aan de verfilming van haar boek
THE PASSION OF AYN RAND
wordt gewerkt. :

OOG OM OOG (nog méér
filmnieuws)

"AN EYE FOR AN EYE" naar het
gelijknamige boek van ErikaHolz-
er.

Deze film is in de U.S.A. op 12
januari jongstleden uitgekomen. De
verwachting is, dat dit in Europa ongeveer 3 maanden
later gebeurt.

Sally Field in AN EYE FOR AN EYE

Het verhaal is voor de film aangepast, maar de echte
boodschap: "anti-misdaad, pro-slachtoffer, "hardfhit-
ting", wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht, zo
schreef Erika ons. Zij vindt de film "really powerful!"
en is er ook zeer tevreden over.

Het verhaal draait om het floppen van ons rechtssys-
teem en de mogelijkheden van "vigilantisme" voor het
verkrijgen van rechtvaardigheid en de rechten van het
slachtoffer.

Sterren zijn Sally Fields, Ed Harris, Kiefer Sutherland
en Beverly D'Angelo.

De film is zo goed dat nu al verwacht wordt dat Sally
Fields misschien in aanmerking komt voor een Oscar.

Dit is één van de eerste keren dat een andere objectivist
dan Ayn Rand zelf, op overtuigende wijze doorgebro-
ken is in de culturele arena.

Erika, evenals haar man Hank Holzer, had een nauwe
samenwerking met Ayn Rand in de zestiger jaren, en
heeft een zéér groot aandeel gehad in het "hervinden"
in Italië van de vooroorlogse film "WE THE LIVING",
naar de gelijknamige roman van Ayn Rand.

OOK DE PAUS!

Volgens de New York Times van l oktober 1995 heeft
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ook Paus Johannes Paulus II Atlas Shrugged gelezen
en was hij onder de indruk van de theorieën van Ayn
Rand,,." .•.•> ;.-:.. v.,:, . . : • ;

CHRISTELIJKE LIEERTARIERS

We hebben een tijdlang niets uit deze hoek vernomen.
Maar nu doet AHce Lillie een oproep aan geïnteres-
seerden om ccjntact met haar op te nemen. Zij realiseert
zich dat de meeste Libertariërs geen Christenen zijn.
Maar ook dat de enige rationele houding voor
Christenen is om libertariër te zijn.
U kunt haar bereiken op:
11423 Ohio Ave. #3, Los Angeles, CA, 90025, U.S.A.

KAPITALISME vs SOCIALISME

Kapitalistische systemen hebben succes naarmate de
filosofie beter wordt toegepast. (Hong Kong is succes-
voller dan Engeland.)
Socialistische systemen FALEN naar mate de filosofie
meer puur wordt toegepast. (Sovjet Rusland is er erger
aan toe dan Zweden.)

(Michael Lorton op Internet.)

OBJECTIVISME BSf CYBERSPACE

U kunt via INTERNET aan een MODERATED
DISCUSSION of OBJECTIVIST PHILOSOPHY
deelnemen. Contact:

Jimmy Donal Wales, 40 East 9th St., Apt 1717,



CHICAGO, IL, 60605, of INTERNET:
jwales@iubvm.ucs.indiana.edu

Het begrip: "LIBERTARISME"

Wanneer werd dit begrip voor het eerst gebruikt? Het
woord staat al in een boek van Robert Heinlein van
1954: "REVOLT IN 2100". Deze roman vertelt het
verhaal van een revolutionaire strijd om een theocra-
tische dictatuur in de V.S. omver te werpen.

Indeepiloogwaarschuwt Heinlein voor het gevaar onze
vrijheid te verliezen door "anti-libertarische" geloven.

GRONDWET

In Amerika bestaat een "Committee tq Restore the
Constitution". Zij willen de Grondwet weer helemaal
in ere herstellen.

Zo stellen ze dat het sturen van Amerikaanse burgers
en militairen onder commando van de VerenigdeNaties
naar vreemde landen in strijd is met de Grondwet.

De U.N. is een internationale organisatie waarvan de
bazen bloed en geld van Amerika proberen te gebruiken
in gewelddadige campagnes om alle naties op één
lijn te krijgen en af te leveren in een "NIEUWE
WERELDORDE".

Wie weet of het sturen van Nederlandse/Belgische
personen ook in strijd is met de respectievelijke
grondwetten? ;

RECHT OP WAPENBEZIT

Dit is een onderwerp dat in Europa, en vooral in
Nederland, erg gevoelig ligt. Het overgrote deel van
de mensen is er van overtuigd dat misdaad door die
wapens komt. Dit is volkomen onjuist. Die misdaad
komt uitsluitend door de personen die er misbruik van
maken.

Daarom zijn de onderstaande gegevens interessant om
even bij stil te staan. Men heeft verschillende soorten
misdaden bekeken in de verschillende staten in de V.S.
enbetrokken op het aantal inwoners van diestaten. Dan
Wijkt dat in staten waar men wapens mag bezitten, t.o. v.
staten met een verbod:

* i Geweldmisdaden zijn 22% lager
' " : , : , • . i l ,

Geweldmisdaden met vuurwapens 29% lager

Belangrijke aankondiging voor

alle lezers!

Zaterdag 17 FEBRUARI a.s. in Amsterdam:

EuroRep SEMINAR!

Plaats: In Hotel IBIS, naast
Amsterdam Centraal Station.

Thema: Hoe werkt een
"VRIJE MAATSCHAPPIJ" ?

Tijden: 13.30 u. zaal open,
14.00 u. opening,

18.00 u. sluiting. Uw bijdrage in de
kosten: ƒ15-

Vervolgens: Borrel en
eventueel deelname aan

' (ƒ37.50)

U mag zeker niet ontbreken op deze

boeiende en sfeervolle bijeenkomst!

* Moorden 31% lager

* Moorden met vuurwapens 38% lager

* Moorden met handvuurwapens 41% lager

* Roofovervallen 36% lager

* Roofovervallen met vuurwapens 38% lager

In bijv. Florida zijn moorden en moorden met vuurr

wapens respectievelijk met 22 en 29% gedaald sinds in
1987 hetrecht pm een wapen te hebben werd ingevpefd,
terwijl de nationale cijfers net STEGEN met 15 en 50%.

Dit zijn toch wel cijfers om eens over na te denken in
eenlandwaarjeeenovervaller.inbrekerofverkrachter
alleen maar vriendelijk mag vragen om er mee pp te
houden, en hem zeker geen pijn mag doen. Anders ga
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je zelf de gevangenis in.

INTERNET

Dit communicatienetwerk begint steeds meer bekend-
heid te krijgen en het wordt steeds meer gebruikt. Ook
reeds door veel politici en overheden.

Mede daardoor realiseren dezen zich dat het Internet,
en vooral de vrije gemakkelijke communicatie tussen
mensen, een gevaar voor hen zou kunnen worden. Dat
gevaar wordt nog groter nu "elektronisch geld" voor
de deur staat. Daardoor kan iemand zijn geld beter
buiten het overheidscircuit houden. De overheid heeft
er dan geen grip meer op; iets wat zij niet leuk vindt.

Daarom zien we nu gebeuren dat verschillende
overheden proberen een grip op dat Interriet te krijgen.
Ze willen kunnen controleren wat er om gaat. Net zoals
voor een nieuw telefoonnet in Nederland de eis geldt
dat het systeem het "inluisteren" van de overheid als
mogelijkheid moet bieden. Anders krijg je geen
vergunning om een net te exploiteren. En daarvoor
gebruiken ze de bekende argumenten: "Kinderporno
en Drugs".

Het is goed dat alle gebruikers weten wat er zich afspeelt
en dat ze waakzaam blijven om deze ingreep in de
vrijheid van meningsuiting te voorkomen. j

CENSUUR BIJ COMPUSERVE

De inkt van hetbovenstaande stukje was nog niet droog
of een werkelijke censuurmaatregel vond plaats.

Een Duitse rechter ver-
bood Compuserve om
berichten door te geven
van200met"sex-gerela-
teerde adressen".

Omdat Compuserve in
eerste instantie niet
alleen de Duitse ingan-
gen kon blokkeren,
blokkeerden ze die 200
adressen voor de hele wereld. Allerlei personen konden
toen niet meer direct met elkaar in contact komen.

Dit gaf een storm van protest door zeer veel Internet-
gebruikers. De meesten daarvan zijn niet eens geïnteres-
seerd in deze adressen, maar wel in de vrijheid van
communicatie.
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CompuServe

Bergen verontwaardigdeE-mails werden gestuurd naar
de Duitse overheid, maar vooral ook naar Compuserve
zelf. Velen dreigden, of besloten meteen, om hun
abonnement op te zeggen en naar een andere "service-
provider" te gaan.

Ookikdeed dat. Compuservereageerde verontschuldi-
gend en heeft ondertussen al maatregelen genomen
waardoor de blokkering niet meer werkt voor perso-
nen buiten Duitsland en zodanig dat het voor Duitse
geïnteresseerden via een omweg toch mogelijk is deze
adressen te bereiken. ;

Het protest tegen deze censuur is nog in volle gang en
we zullen u op de hoogte houden. Maar protesteer pok
waar u kunt. Blijf waakzaam. We weten uit ervaring
dat de overheden maar al te graag dit begin zullen uit-
breiden tot een volledige controle van alles wat we aan
elkaar communiceren.

LIBERNET

Libernet is een soort forum waarheen libertariërs en
andere vrijheidzoekers via Internet berichten kunnen
sturen, waarna deze berichten automatisch doorge-
stuurd worden naar diegenen die (kosteloos) op libernet
geabonneerd zijn.

Er zijn vier verschillende parallel werkende mogelijk-
heden. Je kunt elk bericht afzonderlijk doorgestuurd
krijgen, of kiezen voor één gebundeld bericht per dag,
of beide. Om te weten of en wat voor jou het beste is,
kun je eenvoudig op één systeem inschrijven en veran-
deren als je dat wilt.

Inschrijven doe je door een bericht te sturen aan:

majordomo@dartmouth.edu

en als enige boodschap hoef je alleen maar op te geven:

subscribe libernet-reflected-list «naam»

of: subscribe libernet-batch-Iist «naam»

en i.p.v. "naam" vul je je eigen E-mail adres in. Als
je er weer af wilt, doe je hetzelfde, maar dan met
UNsubscribe.

Het Internet wordt met de dag belangrijker, ook om
de libertarische boodschap uit te dragen. We zullen
proberen u op de hoogte te houden van de ontwikke-
lingen.



MINDER OVERHEID

De laatste paar maanden is het al twee keer gebeurd dat
een gróót deel van de Amerikaanse overheid niet
werkte. Ambtenaren werden naar huis gestuurd omdat
depoliticihetnieteens konden wordenover hun betaling.

De Libertarian Party heeft een "dankbrief' naar de
overheid gestuurd en haar gefeliciteerd met het feit dat
ze op de goede weg is!

Harry Browne refereert in zijn nieuwsbrief ook aan deze
tóestand en hij heeft uitgerekend dat voor elke dag dat
deze toestand duurt:

BEDRIJVEN: 372.000 bedrijven worden niet afge-
stroopt door overheidsregelaars, en kunnen aandacht
aan hun klanten besteden.

SNUFFELAARS: van 16.000 klanten van banken
zullen hun persoonlijke dossiers niet worden onder-
zocht op verdachte transacties.

MILIEU: van 8.000 grondeigenaren zal hun land niet
Worden onteigend of waardeloos worden gemaakt door
nieuwe voorschriften.

BELASTINGEN: 127.000 belastingbetalers zijn in
staat om te werken, of golf te spelen, in plaats van
informatie te verstrekken bij een fiscale controle.

WETTEN: 361 pagina's nieuwe wetten zullen niet
Verschijnen.

TIMMERWERK: 19.000 deuren zullen niet met
geweld door de één of andere overheidsinstantie
Worden opengebroken.

Uiteraard geldt dit voor Amerika, maar het zou toch
interessant zijn om deze situaties eens na te rekenen
voor België en Nederland.

INTERNET: "FREEDOM: if you don't give it, you
don'thaveit."

Hub Jongen [W1

(Advertentie)

Aangeboden tegen
aannemelijk bod:

i

Een unieke verzameling National Geographic.

bestaande uit:

* Drie dikke, gebonden delen met 22

afleveringen van voor 1940;

* Alle afleveringen van 1940 tot en met 1995

compleet:

56 jaargangen, 672 afleveringen;

de edities van 1940 ,tot en met 1971

zijn bovendien ingebonden!;

* Twee gebonden Indexen: 1888-1946 en
1947-1976;

* Extra: enkele speciale afleveringen gratis;

? Inclusief vanaf ca. 1980 bijgesloten mappen

en kaarten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

J. den Hollander
i i

Boulevard 114

2225 HC Katwijk (Z-H) \

Tel.:071-4077174
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Vrij en in de Markt
Louk Jongen

Om dat weers- enbeleggings voorspellingen nogal veel met elkaar te maken hebben:

het is kunst, kunde, knudde, of kudde werk, afhankelijk van je positie, wil ik u

graag een stukje voorschotelen uit de newsletter van Harry Browne. Browne is

een beleggingsadviseur die kandidaat is vqör de Libertarische Partij voor de VS

presidentsverkiezingen.

over elkaar om maar te kopen. En dat tegen steeds
hogere prijzen.

B lijkbaar is er teveel geld dat achter te weinig aandelen
aan zit. Zeker met wereldwijde lage rente, waardoor er
nog meer geld richting aandelen gaat.

Een ander gevolg van hoge aandelenkoersen is dat er
mensen (zoals ik) naar achtergebleven gebieden gaan
kijken en dat zijn: Verre oosten, vastgoed en grond-
stoffen waarbij ook goud bedoeld wordt. In de voor-
gaande Vrijbrief schreef ik daar ook al over. Juist die
achterblijvers zijn de laatste dagen het meest gestegen»
maar zullen dat nog veel meer doen in 96. Hoezo
voorspellingen,?

OK, nu vlug wat disclaimers, hedges en inperkingen:
# goud moet nu maar eens door de $ 400 gaan.

# een echte aandelencrash verwachtik niet, wel teleur-
stellingen over de winstcijfers van bedrijven ten
opzichte van de opgeklopte verwachtingen.

# die teleurstellingen leiden tot afkalvende koersen,
behalve natuurlijk in de dingen die ik hier aanraad!

# spreiding van soorten en beleggingen blijft
essentieel.

Met een abonnement op de Vrijbrief en meer van boven-
staande voorspellingen, hoop ik dat u 1996 goed door
zult komen! IVbl

"Op de 'dag van de aarde' werden de volgende
voorspellingen door een aantal vooraanstaande
wetenschappers gedaan:

D binnen 4 jaarzal de westerse wereld over-
spoeld worden met hepatitis en dysenterie,

D binnen 10 jaar, zal schoon drinkwater en
voedsel zo schaars zijn dat, dat het gerant-
soeneerd moet worden,

D binnen 15 jaar, zullen gemaskerde burgers
door de stedelijke gebieden zwerven, op
zoek naar frisse lucht.

Echt iets om van te schrikken, de overheid te vragen
of ze aub snel maatregelen tegen vervuiling wil
nemen en wat er nog schoon is, in beslag te nemen.

MAAR, deze voorspellingen werden in 1970
gedaan en niet een van deze voorspellingen is zelfs
maar gedeeltelijk uitgekomen.

Toch nog eens even hieraan denken als hetoverGO2,
Ozonlaag, of het opslaan van radio actief afval gaat."

Datzelfde verhaal kan natuurlijk ook over (mijn?!?)
beleggingsvoorspellingen gehouden worden. Met dat
verschil dat die niet bedoeld zijn om meer macht over
u te krijgen.

De eerste beursdagen van 1996 leverden voor velen
meer op dan het vierde kwartaal 95. Iedereen struikelde
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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 25.81.53.962 bij
de bank Mees Pierson, Postbus 370, 3000 AJ Rotterdam.

Secretariaat, Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp 818
3607 EB Maarssenbroek
tel. 0346-564994

Bijeenkomsten coördinatie (CBC): J. Otto
Vrijhof, tel.&fax. 030-2290241

Kring Roosendaal
contactpersoon Hub Jongen, tel. 0165-341695
Elke derde dinsdag van de maand van IS.OOu tot
20.00u. in Hotel Central te Roosendaal

Kring Utrechts Libertarisch Genootschap
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
contactpersoon J. Otto Vrijhof, tel.&fax. 030-2290241

Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
contactpersoon Toine Manders, tel. 070-3620954,
overdag bereikbaar op het secretariaat van de
Libertarische Partij, onder tel. 070-3650109
(Laan van Meerdervoort 415, 2563 AR Den Haag).

Secretariaat, Libertarisch Centrum België:
Brugmannlaan 617
B-1180 Brussel
tel. 02-344.47.21

Kring Libertarisch Centrum België
Meer informatie hierover bij secretariaat.

Libertarisch Studiecentrum
Meer informatie hierover bij secretariaat.

AGENDA
vr. 16 februari

za. 17 februari

di. 20 februari

Kring Utrechts L. G.

EuroRep SEMINAR (pag. 27)
in Hotel IBIS te Amsterdam

Kring Roosendaal

vr. l maart

vr. 15 maart

di. 19 maart

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

Kring Roosendaal

vr. 5 april

di. 16 april

vr. 19 april

Kring Zuid-Holland

Kring Roosendaal

Kring Utrechts L. G.

vr. 3 mei

vr. 17 mei

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

19-24 augustus ISIL world Conference (pag. 17)
Taming O-of-C Governments

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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THE 1996 ANNUAL EUROPEAN
LIBERTARIAN SEMINAR

THIS YEAR'S THEME:
HOW CAN A FREE COUNTRY WORK?

Amsterdam, February 17th 1996

The Libertarian Center of the Netherlands, in cooperation with the Libertarian Party of the
Netherlands, will organize this seminar with the following speakers:

From Canada:
Steven Mooney: The underlying Philosophy required for the Creation and Maintanance of
a new free Country

From Switzerland: ;
Christian Michel: What can we do to defend a free Country, or are we doomed to stay
Slaves forever?

i

From Germany:
Stephan Blankertz: The Court and Justice System in a free Society

Hubert Jongen from Holland will present a böók review óf Harry BrÖwnè's latèst boök:
Why Government doesn't work. Harry Browne is now running for the Libertarian Party
nomination for President of the United States.

Toine Manders from Holland will give you an update on the activities of the Libertarian
Party of the Netherlands.

The seminar will begin at 13.30. At 18.30 there.will be a dinner, where the representatives
of the International Society for Individu al Liberty from several Ëuropean Countries will
give an update on the situation in their coufitries.

The Seminar and dinner Will be held at, Hotel IBIS, next to the Amsterdam Central
Station. Price: Seminar: ƒ 15; dinner: ƒ 37.50

Please register as soon as possible with:

Hubert Jongen
P.O. Box 21
B-2910 Essen
Belgium .
Tel: +31 1654 1695
Fax:+31 1654 3527'


