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De Macht aan de
Arbeiders

DE PRIVATISERING VAN DE
SOCIALE VOORZIENINGEN IN CHILI

Dr. José Pinera

Cato's Letters bestaat uit een serie indrukwekkende essays
over economische politiek en openbare staatkunde. Het Cato
Institute ontleent zijn naam aan een vroegere serie even-
eens Cato's Letters geheten, over politieke vrijheid, die in de
Achttiende Eeuw werden geschreven door John Trenchard
en Thomas Gordon en wijd verbreid gelezen werden in de
Amerikaanse Koloniën en zo een belangrijke rol speelden
door een grondslag te leggen voor de filosofische basis voor
de Amerikaanse Revolutie.

Dr. José Pinera is President van het Internationale Centrum
voor Pensioenverbeteringen en mede-voorzitter van het Cato
Project voor Privatisering van de Sociale Voorzieningen In
Chili was hij als Minister voor Arbeid en Sociale Voorzienin-
gen van 1978 tot 1980 verantwoordelijk voor de privatiserino
van het Chileense Staatspensioensysteem. Dit essay is qe
baseerd op een voordracht, die hij gaf tijdens de regionale
conferentie van het Mont Pelerin Genootschap te Cancun in
Mexico op ,17 Januari 1996.
De auteur spreekt hiermede zijn dank uit aan Edward H
Crane voor zijn hulp en voor zijn commentaar.

Dit essay is een herdruk uit het Cato Journal, vol.15 , no.2.

Het Cato Institute heeft de Stichting Libertarisch Centrum
toestemming gegeven om dit essay geheel vrij van rechten
te vertalen en te publiceren.
Ook Dr. José Pinera gaf zijn belangeloze medewerking.

Vertaling door H.H. Jelgerhuis Swildens.
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uitkomst desastreus.

Twee invloeden van buitenaf vergroten het gevolg van
die fundamentele zwakte: (1) de wereldwijde teruggang
van de vruchtbaarheidscijfers; en (2) de vooruitgang van
de medische wetenschap, waardoor mensen steeds ou-
der worden. Het gevolg is , dat steeds minder werkza-
men voor steeds meer gepensioneerden moeten
opdraaien. Aangezien de verhoging van de pensioen-
leeftijd en van de inhoudingen onvermijdelijk een bo-
vengrens heeft, moet men in het omslagstelsel op een
gegeven ogenblik de uitkeringen gaan verlagen - dit is
een duidelijke aanwijzing van een failliet systeem.

Of nu de vermindering van de uitkeringen wordt bereikt
door inflatie, zoals in de meeste ontwikkelingslanden, of
door de wetgeving te veranderen, de uitkomst voor de
gepensioneerde blijft hetzelfde: zorgen op de oude dag
veroorzaakt, paradoxaal genoeg, door de ingebouwde
onzekerheden van het "sociale verzekeringssysteem", ïn
1980 besloot de Chileense Regering om de koe bij de
horens te vatten. Een door de Overheid beheerd pen7
sioensysteem werd vervangen door een revolutionaire
nieuwigheid: een door particulieren beheerd nationaal
systeem van Pensioen Spaar Rekeningen (PSR), Nu, na
15 jaren in bedrijf te zijn, spreken de resultaten! voor
zichzelf. Uitbetalingen in het nieuwe geprivatiseerde
systeem zijn nu al 50 tot 100% hoger - afhankelijk,of
het AOW betreft, Arbeidsongeschiktheids-, of Wedu-
wen en Wezenuitkeringeh - dan onder het omslagstel-
sel De middelen, die door particuliere pensioenfondsen
worden beheerd, bedragen ongeveer ƒ 50 miljard ofwel
zo'n 40% van het Bruto Nationaal Product over 1995.
Door de verbetering van het functioneren van zowel de
kapitaals-, als van de arbeidsmarkt blijkt de privatise-
ring van de pensioenen één van de belangrijkste facto-
ren te zijn, die het groeipercentage Van de economie
omhoogstuwde van de historische 3% naar gemiddeld
6,5% over de laatste 12 jaren. Daarnaast is het een feit,
dat de Chileense spaarfondsen zijn gegroeid tot 27%
van het BNP en dat de werkloosheid is afgenomen tot
5% sinds men de verandering in werking stelde. Maar
nog veel belangrijker is, dat pensioenen geen overheids-
zaak meer zijn en daarmede werd een enorme sector van
de economie gedepolitiseerd, waardoor de mensen veel
meer greep kjregen op hun eigen leven. De structurele
zwakte van het pensioensysteem is verwijderd en de
toekomst van de pensioenuitkering is afhankelijk van
persoonlijk handelen en van het vrije marktsysteem.

Het grote succes van het Chileense Privé Pensioensys-
teem heeft ertoe geleid, dat drie andere Zuid Ameri-
kaanse staten ook besloten het roer om te gooien. In dé
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afgelopen jaren hebben Argentinië (1994), Peru (1993),
en Columbia (1994) gelijksoortige veranderingen uitge-
voerd. In deze vier Zuid Amerikaanse landen hebben 11
miljoen werkenden persoonlijke pensioenrekeningen.

Het Chileense experiment zou zeer instructief kunnen
zijn voor vele andere landen in de wereld. Zelfs in de
Verenigde Staten wordt serieus gedebatteerd óver pri-
vatisering van het 60-jaar oude (staats-) pensioensys-
teem. Het zij mij vergund op te merken, dat het
Amerikaanse Sociale Verzekeringssyteem het grootste
Volledige overheids- programma is ter wereld, waarin
jaarlijks meer dan ƒ 700 miljard wordt uitgegeven
(Méér dan het totale defensiebudget gedurende de Kou-
de Oorlog!)

Een voorbeeld van de kracht van vernieuwende ideeën
is dat zelfs uit de Volksrepubliek China officiële afge-
vaardigden naar Chili zijn gekomen om het privé pen-
sioensysteem te bestuderen/Eén van dé gevolgen is een
interessant verslag van een meningsverschil waarover
'The Economist' kortelings rappor- teerde:
Er is in het algemeen meer een bitse dan een komische
situatie in de langdurige tweestrijd tussen Groot-
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Brittannië en China met betrekking tot de toekomst van
Hongkong. Toch zou Chris Patten - de Gouverneur van
Hongkong - een glimlach niet hebben kunnen onder-4
drukken toen zelfs China zijn plannen voor een pen-
sioensysteem gebaseerd op het omslagstelsel, onderuit
haalde. Zhou Nan, de hoofdvertegenwoordiger van
Communistisch China in Hongkong, mompelde dat de
heer Patten als Conservatieve Brit bezig was "uiterst
kostbare Euro-Socialistische" ideeën in Hongkong in te
voeren. (15 Februari 1995)

Het is zeer wel mogelijk, dat voor de Eenentwintigste
Eeuw ingaat, reeds meerdere andere landen, met inbe-
grip van alle Amerikaanse, hun pënsioensysteem gepri-
vatiseerd zullen hebben. Dat zou een enorme vergroting
(terugstroom) van macht voor de burgers betekenen ten
koste van de overheden, waardoor de persoonlijke vrij-
heid sterker benadrukt wordt. Dat op zijn beurt zal een
snellere economische groei bevorderen en armoede -
speciaal op latere leeftijd - verminderen.

HET CHILEENSE PSR
SYSTEEM
Onder het Chileense PSR-
systeem is het bedrag, dat .. . . . .
een werknemer gedurende Zijn, WaardOOr het politieke
zijn werkzame jaren bijeen- element .Uit 66n QrOte S6CtOr
brengt bepalend voor de j , : >

de economie is verdwenen enbasis van zijn pensioen-
grondslag. Noch de werk-
nemer, noch d e werkgever . . . . , , , .
betaalt sociale lasten aan de OVQf ZiJTl eigen bestaan.
overheid. De werknemer ;
krijgt echter geen door de i
overheid gegarandeerd pensioen. Gedurende zijn werk-
zame leven wordt daarentegen door zijn werkgever au-
tomatisch maandelijks 10% van zijn salaris op zijn
persoonlijke Pensioen Spaar Rekening gestort. Dit per-
centage heeft alleen betrekking op de eerste ƒ 44.000,00
van zijn jaarinkomen. Zodoende gaat het "verplichte"
gedeelte van het spaarbedrag naar beneden als salaris-
sen omhoog gaan bij stijgen van de economische be-
drijvigheid.

Het is een werknemer toegestaan een verdere 10% van
zijn salaris per maand, die van zijn inkomstenbelasting
aftrekbaar zijn, aan zijn PSR toe te voegen als een soort
vrijwillig sparen. In het algemeen zal een werknemer
dus meer dan de minimum 10% betalen als hij er prijs
op stelt een hogere pensioenuitkering te ontvangen, dan
wel eerder met pensioen te kunnen gaan. Een werkne-
mer heeft de keuze uit één van de vele particuliere Pen-

sioenfonds Administratie Maatschappijen
["Administradoras de Fondos de Pensiones" ( PAM)]
om zijn pensioen te beheren. Deze maatschappijen zijn
niet gerechtigd andere activiteiten te ontplooien en staan
onder overheidstoezicht om een laag-risico portefeuille
te garanderen en om fraude en diefstal te voorkomen.
Een aparte onafhankelijke overheidsinstelling, een ui-
terst technisch bekwame PAM controle-instelling,
houdt het toezicht. Uiteraard bestaat er geheel vrije
deelnemingsmogelijkheid aan de PAM bedrijvigheden.

Werknemers hebben het recht van PAM te veranderen.
Op die manier ontstaat er concurrentie tussen de
PAM's om een hoger rendement op de investeringen te
kunnen aanbieden} een betere klantenservice, of lagere
provisies.

Werknemers staat het vrij om van de ene op de andere
PAM over te gaan. Hierdoor ontstaat er tussen de ver-
schillende maatschappijen concurrentie om bijvoorbeeld
een hoger rendement te verstrekken of betere dienstver-

lening ofwel lagere provi-
sies te betalen. ledere werk-,
nemer ontvangt een PSR-
kasboek en ontvangt elk
kwartaal een standaard
overzicht, dat hem inzicht
geeft hoeveel aan zijn reke-
ning is toegevoegd en hoe
goed zijn maatschappij
heeft gepresteerd. Het kas-
boek draagt de naam van de
werknemer; het is zijn ei-
gendom en wordt gebruikt

om zijn pensioen te betalen (met een voorziening voor
Weduwen-, en Wezenpensioen). Zoals te verwachten
valt verschillen de persoonlijke voorkeuren voor pen-
sioenvoorzieningen evenveel als andere persoonlijke
voorkeuren. Sommigen hebben een voorkeur hun hele
leven te werken, terwijl anderen niet kunnen wachten
om ermee te stoppen om van hun werkelijk roepingen of
hobbies, zoals schrijven of vissen, te genieten. Het oude
omslagstelsel stond dergelijke persoonlijke voorkeuren
niet toe, behalve door collectief opgelegde vervroegde
uittreding, zoals bijvoorbeeld een vervroegde pensioen-
datum door machtige politieke kiesgroepen. Het was
een één-maat-past-iedereen systeem, waarvoor een hoge
prijs werd gevraagd aan menselijk geluk.

Het PSM-systeem daarentegen opent wel mogelijkhe-
den voor persoonlijke voorkeuren, die vertaald wórden
naar persoonlijke beslissingen, die het gewenste resul-
taat opleveren. In de bijkantoren van vele PAM's staan
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gebruikersvriendelijke
computerterminals, die het
de werknemer mogelijk
maken om de te verwach-
ten waarde van zijn pen-
sioen te berekenen aan de
hand van het bedrag, dat op
zijn rekening staat en het
jaar waarin hij met pen-
sioen wenst te gaan. Andersom kan een werknemer ook
het bedrag invoeren, dat hij als pensioen wenst te ont-
vangen en aan de computer vragen hoeveel zijn maan-
delijkse inleg moet bedragen om op een bepaalde
leeftijd met pensioen te kunnen gaan. Zodra hij een
antwoord heeft hoeft hij eenvoudigweg aan zijn werk-
gever te vragen het benodigde bedrag van zijn salaris in
te houden en pp zijn rekening bij de PAM over. te ma-
ken. Natuurlijk kan hij dat bedrag gedurende de looptijd
aanpassen afhankelijk van de werkelijke opbrengst van
zijn gespaarde pensioenbedrag, Het komt erop neer, dat
een werknemer zelf zijn gewenste pensioen kan bepalen
en zijn pensioenleeftijd net zoals hij zich een kostuum
kan laten aanmeten. J

Zoals hierboven aangegeven, zijn de werknemersbijdra-
gen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, daarbij zijn
de behaalde winsten met het PAM-systeem belasting-
vrij. Wanneer hij met pensioen gaat en de gelden opge-
nomen worden, moet er belasting worden betaald naar
het dan geldende belastingtarief. In het Chileense PAM
systeem zijn zowel particuliere-, als pyerheidswerkne-
mers opgenomen. De enigen, die daarvan zijn uitgezon-
derd zijn de Politie en het Leger welks pensioen in hun
wedde en arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Naar
mijn mening - maar niet volgens de hunne - zouden ook
zij beter af zijn met een PSR. Alle andere werknemers
zijn verplicht een PSR af te sluiten. Zelfstandigen kun-
nen ook aan het systeem deel nemen als zij dat wensen,
waarbij een mogelijkheid wordt geschapen voor zwart-
werkers om in het officiële circuit mee te doen.

Een werknemer, die 20 jaar heeft betaald, maar bij het
bereiken van zijn pensioenleeftijd onder het wettelijk
vastgestelde minimum pensioenbedrag komt, krijgt dat
pensioen van de Staat zodra zijn PSR pensioen opge-
bruikt is. Wat hier benadrukt moet worden is, dat nie-
mand bij voorbaat als arm wordt beschouwd. Pas
achteraf nadat zijn werkzame leven beëindigd is en zijn
PSR is uitgeput, krijgt een arme gepensioneerde een
Overheidssubsidie. {Zij, die niet 20 jaar aan hun PSR
hebben betaald, kunnen zich aanmelden voor een soort
liefdadigheidspensioen op een veel lager niveau).

Het probleem waar veel naties
mee geconfronteerd worden,
ongedekte pensioenverplichtingen,
bestaat met het Pensioen Spaar
Rekening systeem niet. !

Het PSR-systeem kent ook
een verzekering tegen
vroegtijdige dood en inva-
liditeit, ledere PAM biedt
zijn klanten deze mogelijk-
heid aan door bij particulie-
re verzekeringsmaatschap-
pijen groepsverzekeringen
te sluiten op het leven en

invaliditeit. Voor de dekking daarvan wordt iedere
werknemer extra 2,9% van zijn salaris gevraagd. Hier is
de provisie voor de PAM bij inbegrepen.

. 1 i . . ; ' . , • _ ' ' . . . , . ' j ' , ,

Het verplichte niveau van een minimum spaarinleg van
10% werd berekend vanuit de veronderstelling van een
nettó-ppbrengst van 4%> gedurende het gehele werkzame
léven, zodat een gemiddelde werknemer voldoende geld
op zijn PSR zou hebben staan om een pensioen te ga-
randeren van 70% van zijn laatstgenoten1 salaris. De zo-
genaamde 'wettige pensioenleeftijd' is gesteld op 65 jaar
voor ;mannen en op 60 jaar voor vrouwen. Deze pen-
s.ipenleeftijden, de, gebruikelijke pensioenleeftijden in
het omslagstelsel, werden niet ter discussie gesteld bij
de verandering naar de privatisering van het stelsel,
omdat deze geen fundamenteel onderdeel meer vormden
van het'.nieuwe systeem, want de betekenis van
"pensipnering" volgens het PSR-systeem is anders. Ten
eerste kunnen werknemers doorgaan met werken na hun
65ste. Doen zij dat, dan ontvangen zij het pensioen, dat
hun opgespaarde gelden mogelijk maken en zij behoe-
ven niet langer te betalen aan hun PSR. Ten tweede
kunnen werknemers, die voldoende spaargelden op hun
rekening hebben om een 'redelijk pensioen' [ méér dan
50% van het gemiddelde salaris over de laatste 10 ja-
ren] te kunnen genieten, ervoor kiezen met pensioen te
gaan wanneer zij willen.

Op die manier is de 65 - 60 jaar drempel geen onwrik-
baar onderdeel van het PSR-systeem. Echter, een .werk-
nemer is wel verplicht nog steeds 10% aan zijn fonds
toe te voegen tot hij die gestelde leeftijden bereikt, tenzij
hij ervoor koos zijn spaargeld op te nemen op een vroe-
gere leeftijd, hetgeen niet hetzelfde is als terugtreden uit
arbeidsmarkt. Daarenboven echter moet iedere werkne-
mer de vastgestelde leeftijden bereikt hebben om aan-
spraak te kunnen maken op de overheidssubsidie, die
een minimum pensioen garandeert. Maar er is hoe dan
ook absoluut geen verplichting om ,op welke leeftijd
ook, met werken *e stoppen en evenmin is er enige ver-
plichting prn te blijven werken of te blijven sparen voor
een pensioen, zodra men zichzelf heeft verzekerd van
een redelijk pensioen, zoals hierboven aangegeven.

1997/4 de Vrijbrief 5



Het PSR-systeem daarentegen, maakt het mogelijk om
persoonlijke voorkeuren te vertalen naar persoonlijke
beslissingen, die het gewenste resultaat opleveren.

Bij zijn pensionering kan een werknemer kiezen uit
twee algemene betalingsmogelijkheden. In het ene geval
kan de gepensioneerde zijn gespaarde kapitaal aanwen-
den om een lijfrente af te sluiten bij een particuliere le-
vens verzekerings- maatschappij. De lijfrente garandeert
een vaste maandelijkse aan de inflatie gerelateerde uit-
betaling gedurende het leven, (er bestaan in Chili der-
gelijke obligaties op de kapitaalsmarkt, zodat de
maatschappijen naar bevind van zaken kunnen investe-
ren) alsook betalingen aan nabestaanden, die van de
werknemer afhankelijk waren. Het is ook mogelijk voor
de gepensioneerde om zijn gelden op zijn PSR te laten
staan en vastgestelde bedragen op te nemen, afhankelijk
van de grenzen gebaseerd op zijn levensverwachting en
hen, die van hem afhankelijk zijn. In dit laatste geval
vormen de overblijvende gelden zijn nalatenschap bij
overlijden. In beide gevallen kan hij zoveel van zijn ka-
pitaal ineens opnemen dat boven het bedrag uitstijgt,
dat nodig is om een lijfrente of vastgelegde uitbetaling
te doen van 70% van zijn laatstgenoten salaris. <

Het PSR-systeem lost het typische problemen op dat
het omslagstelsel kent met betrekking tot volkssamen-
stellingen: in een verouderende bevolking neemt het
aantal werkenden per gepensioneerde af. Met het PSR-
systeem betalen de werkenden niet voor de gepensio-
neerden.

Het PSR-systeem lost inderdaad het typische probleem
van het omslagstelsel op met betrekking tot de samen-
stelling van de ouder wordende bevolking.: Naarmate
de levensduur van de bevolking toeneemt, neemt het
aantal werkenden per gepensioneerde af.
Met het PSR-systeem betalen de werkenden niet voor de
gepensioneerden. Daardoor - in tegenstelling tot het
omslagstelsel - is de kans op een conflict tussen de ge-
neraties en een eventueel faillissement opgelost. Het
probleem waarmede vele landen geconfronteerd worden
- niet door voldoende geld gedekte pensioenverplichtin-
gen - bestaat met het PSR-systeem niet.

In tegenstelling tot bedrijfspensioenfondsen - die in het
algemeen kosten in rekening brengen aan de werkne-
mer, die na een vastgesteld aantal jaren het bedrijf ver-
laat en soms zelfs resulteren in een bankroet van het
werknemerspensioenfonds, waardoor de werknemers
zowel hun baan als hun pensioen kwijt zijn, is een PSR-
systeem geheel onafhankelijk van het bedrijf, dat de
werknemer in dienst heeft. Aangezien het PSR per-

soonsgebonden is aan de werknemer, kan deze altijd
zonder kosten van werkgever veranderen. Het probleem
van bedrijfsgebondenheid wordt geheel vermeden.
Vooropgesteld, dat PSR- gelden in verhandelbare ef-
fecten belegd zijn, bezit een PSR ook een dagwaarde en
is het ook eenvoudig deze van de ene naar een andere
PAM over te brengen.

Door niet van invloed te zijn op de mobiliteit van de
werknemer, zowel nationaal als internationaal, bevor-
dert het PSA-systéem de flexibiliteit op de arbeidsmarkt
en worden immigranten niet gesubsidieerd noch gekort.
Het PSA-systeem is ook nog veel efficiënter in de be-
vordering van de arbeidsmarktflexibiliteit. In feite be-
sluiten steeds meer mensen slechts enkele uren per dag
te werken óf Om hun werkzame léven te onderbreken -
speciaal vrouwen en jonge mensen. Onder het omslag-
stelsel betekent deeltijdarbeid en arbeidsonderbreking
een probleem om de manco's in de te betalen sociale
lasten op te vullen. Met het PSR-systeem zijn dergelijke
arbeidsönderbrekingen absoluut geen probleem.

DE HERVORMING
Een eerste probleem is het blijvende PSR-systeem vorm
te geven. Een ander - speciaal in landen, die reeds een
omslagstelsel kennen - is de regeling van de overstap
naar het PSR-systeem te beheersen.. Bij de overstap
naar hét nieuwe systeem moeten uiteraard de specifieke

In tegenstelling met het
omslagstelsel, wordt de dreiging
van een generatieconflict en van
een bankroet, vermeden.

beperkingen van de begrotingen van iedere natie in re-
kening gebracht worden.

In Chili stelden wij 3 basisregels op voor de overstap:
• De regering garandeerde aan hen, die reeds een pen-

sioen ontvingen volgens het bestaande systeem,
geen nadelige gevolgen daarvan zouden ondervin-
den. Deze regel was heel belangrijk want het uitke-
ringsorgaan van de Sociale Verzekeringen zou niet
langer geld ontvangen van hen, die naar het PSR-
systeem overgingen, waardoor het uitkeringsorgaan
niet zou kunnen doorgaan de gepensioneerden uit
haar eigen middelen te betalen. Daarenboven zou
het bijzonder onredelijk zijn gepensioneerden op
zo'n laat tijdstip in hun leven, te dwingen hun pen-
sioenverwachtingen bij te moeten stellen.
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Op die manier behoefde een werknemer, die al ja-
ren sociale lasten heeft betaald, in het nieuwe sys-
teem niet met nul te beginnen.

• ledere werknemer, die al aan het omslagstelsel had
meebetaald kreeg de keus in het bestaande systeem
door te gaan of over te stappen op het PSR-systeem.
Aan hen, die tot het laatste besloten werd een
"Erkennings Obligatie" gegeven, die werd geboekt
op hun nieuwe PSR. [De obligatie was geregistreerd
en gaf een reële rente van 4%]. De regering betaalde
de obligatie echter pas uit als de betrokkene de wet-
telijke pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Deze
obligaties worden op de incourante markt verhan-
deld, zodat zij ook gebruikt kunnen worden bij ver-
vroegd pensioen. De obligatie was een'erkenning
voor de werknemer, die sociale lasten had betaald
volgens het omslagstelsel en op deze manier be-
hoefde een werknemer niet geheel vanaf nul te be-
ginnen als hij voor de PSR koos.

, • , ' ' . • ' ' ' •• ' i i • ' •'! •-

« Iedereen, die voor het eerst aan-het bedrijfsleven
deel nam, werd verplicht aan het PSR-systeem deel
te nemen. Daarmede werd het omslagstelsel opge-
heven, want het was niet langer uitvoerbaar.,Deze
verplichting was een zekerheidstelling; dat :hèt om-
slagstelsel zou ophouden te bestaan, zodra de laatste
deelnemer eraan de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikte [vanaf dat moment behoefde de overheid
slechts de pensioenen te betalen aan hen, die er aan-
spraak op hadden en dat uiteraard over een afzienba-
re tijd]. Deze regel is zeer belangrijk, want het is de
meest effectieve manier om de omvang van,de over-
heidbemoeienis in onze levens voorgoed terug te
dringen en niet slechts gedeeltelijk te verminderen,
zodat latere machthebbers deze weer in leven kun-
nen roepen.

Na enige maanden van nationale discussies over de
voorgestelde hervormingen en vele inspanningen op het
gebied van communicatie en ontwikkeling van de be-
volking werd de Pensioen Hervormings Wet op 4 No-
vember 1980 aangenomen. Om iedereen gelijke kansen
te bieden om een Pensioen Administratie Maatschappij
op te richten werd bij wet een periode van zes maanden
vastgesteld, waarin niemand enige vorm van PAM kon
beginnen, zelfs ook geen reclame maken ervoor, i Aldus
zijn de Pensioen Administratie Maatschappijen uniek

daar zij allen eenzelfde ontwikkelings-, en aanVarigs-
datum hebben, namelijk 4 November 1980 en l Mei
1981. In Chili, zoals in zovele landen is l Mei de Dag
van de Arbeid. De keuze voor die begindatum was een
zeer bewuste. Voor velen is symboliek van belang in
hun leven en de datum van l Mei geeft de arbeiders een
reden om de klassenstrijd te herdenken, maar ook de
dag waarop zij de vrijheid kregen voor hun eigen So-
ciale Verzekeringsvorm te kiezen en waardoor zij be-i,
vrijd werden van dé 'boeien' van de Sociale
Verzekeringssystemen van de overheid.

Tegelijk met de instelling van de PAM's werden alle
bruto lonen herzien, waarbij het werkgeversaandeel so-
ciale lasten van het vroegere overheidssysteem aan het
loon werd toegevoegd. (De Overhevelingstoeslag van de
Werkgevers werd omgezet in een tijdelijke belasting om
daarmede de kqsten van de hervorming mede te helpen
financieren. Toen deze belasting uiteindelijk werd op-
geheven, ,zpal$.,in de Pensioen Hervormings Wet was
vastgelegd, nainen iOok de lasten vanwege het in dienst
hebben van werknemers voor de werkgever af). De pen-
sioenpremie van de werknemers (10%) werd op het toe-
genomen brutoloon ingehouden. Aangezien de totale
lasten lager waren dan vroeger* gingen de werknemers
netto ongeveer 5% op hun loon vooruit. ! •

Op die manier, hielpen wij het sprookje uit de wereld,
dat zowel werkgever als werknemer aan de Sociale Ze-
kerheid zouden bijdragen; een fabel, die allerlei politie-
ke manipulaties met de percentages van de afdrachten
mogelij!? maakte. Vanuit een economisch standpunt ge-
zien betalen de werknemers praktisch de gehele loon-
belasting aangezien de algemene beschikbaarheid van
arbeid op de markt weinig elastisch is. Daarenboven
worden alle afdrachten uiteindelijk bekostigd uit de
marginale productiviteit van de werknemer. Werkgevers
moeten al deze kosten - of zij nu loon worden genoemd
of Sociale Lasten - meecalculeren bij het in dienst ne-
men van personeel en bij de loonvaststelling. Door het
werkgeversaandeel bij de juiste naam te noemen, wordt
door het PSR-systeem duidelijk gemaakt, dat alle lasten
dpor de werknemer worden betaald. Met dit systeem
wordt uiteraard het werkelijk salarispeil bepaald door
het vrije markt systeem. Het financieren van de hervor-
ming is een gecompliceerde technische zaak en iedere
natie zal dit probleem moeten oplossen in overeen-
stemming met de situatie in het eigen land;

Slechts 15 jaar na de hervorming
heeft Chili overschotten op de
fiscale balans.
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Aangezien de Pensioen Spaar Rekening persoonsge-
bonden is en niet gebonden is aan een bedrijfspen-
sioenregeling, kan de eigenaar makkelijk van
werkkring veranderen. Ook het probleem van in dienst
nemen van oudere werknemers is daardoor verdwenen.

De werkelijke schuld van het omslagstelsel in Chili
werd in 1980 geschat op 80% van het BNP (World
Bank, 1994) [Het bedrag van die schuld werd vermin-
derd door een verandering in het omslagstelsel in 1978,
in het bijzonder door verbetering van het registratiesys-
teem, het opheffen van speciale belangengroepen en
door de pensioenleeftijd te verhogen]. Een recent onder-
zoek van de World Bank (1994: 268) concludeerde dat:
"Chili bewijst dat een natie met een redelijk concurre-
rend banksysteem, een goed werkende debiteurenmarkt
en een redelijke macro-economische stabiliteit, in staat
is grote hervormingskosten te financieren zonder de te-
rugslag van hoge rentelasten."

Chili paste 5 methoden toe om de kortlopende belas-
tinglasten tengevolge van de hervorming, te financieren:
1) In de Staatsbalans (waarin iedere staat haar baten en

lasten dient weer te geven) werden de pensioenver-
plichtingen tot op zekere hoogte afgezet tegen de
waarde van de staatsbezittingen en -deelnemingen
en dergelijke. Daarmede werd privatisering niet al-
leen een manier om de hervorming te financieren,
maar gaf daarbij nog meerdere grote voordelen, zo-
als verhoogde efficiency, gespreid bezit en een niet
verpolitiekte economie.

2) Aangezien bijdragen aan een kapitalistisch systeem
van financiering van deugdelijke pensioenen in het
algemeen lager zijn dan de bestaande werknemer-
slasten, kan een klein gedeelte van het verschil
daartussen aangewend worden als een tijdelijke her-
vormingsbelasting zonder de nettolonen te verlagen
of de personeelslasten voor de werkgever te verho-
gen-

3) Door een staatslening uit te geven kunnen de her-
vormingskosten door komende generaties medege-
dragen worden. In Chili werd ongeveer 40% van de

kosten gedekt door staatsobligaties uit geven met
een normale rente op de markt. Deze obligaties wer-
den voornamelijk door de PAM's gekocht als onder-
deel van hun investeringspakket en die
"overbruggingsschuld" zal geheel terugbetaald zijn
als de gepensioneerden van het omslagstelsel over-
leden zijn.

4) De noodzaak om de hervorming te financieren was
een enorme stimulans om nutteloze overbestedingen
van de overheid in te perken. Voor meerdere jaren
kon de Minister van Financiën dit argument gebrui-
ken om onnodige overheidsuitgaven af te wijzen of
om overheidsverspilling in te perken.

5) De toegenomen economische bedrijvigheid, die door
het PSR-systeem te weeg werd gebracht bevorderde
substantiële belastingopbrengsten, in het bijzonder
de BTW. Slechts 15 jaar na de hervorming heeft
Chili grote fiscale begrotingsoverschotten.

Op die manier bleek privatisering van het pensioen-
systeem niet slechts een methode om de hervorming te
financieren, maar had grote bijkomstige voordelen,
zoals toegenomen rendementen, gespreid bezit f" "-"
niet-verpolitiekte economie.

' en een

DE RESULTATEN
De PSR's hebben nu al een opgelopen investeringsfonds
van ongeveer ƒ 50 miljard, een ongewoon grote voor-
raad kapitaal voor een zich ontwikkelend land met 14
miljoen inwoners en een BNP van ƒ 120 miljard. Dit
lange-termijn investeringskapitaal heeft niet alleen bij-
gedragen aan de economische groei van het land, maar
heeft ook de stoot gegeven tot doelmatige kapitaal-
markten en kapitaalsinstellingen. De beslissing om
éérst het PSR-systeem op gang te brengen en pas daar-
na de grote staatsbedrijven te privatiseren resulteerde in
'deugdelijke gevolgen.' Het gaf de werknemers een ge-
rede kans behoorlijk te profiteren van de enorme stij-
ging in de productiviteit van de geprivatiseerde
bedrijven vanwege hogere waarden van de aandelen, die
daardoor het rendement van hun PSR's verhoogden.

Er bestaan zo'n 15 PAM bedrijven en zij vormen een
heterogene groep. Sommigen vormen een onderdeel
van verzekeringsbedrijven of van banken. Anderen zijn
een werknemerseigendom of zijn verbonden aan vak-
bonds- organisaties of behoren tot bepaalde bedrijfsor-
ganisaties. Sommigen zijn een deelnemingsvorm van
internationale bedrijven, zoals de AIG, Aetna én de
Banco de Santander. Enkele van de grotere PAM's wor-
den op de Chileense Effectenbeurs verhandeld. Eén
bracht recentelijk zelfs op Wall Street z.g. American
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Deposit Receipts uit (geholpen door de "A-" krediet
status van de Chileense Obligaties).

Eén van de voornaamste resultaten van het nieuwe sys-
teem was wel de vergroting van de economische groei
van Chili. Het PSR-systeem heeft in de afgelopen 15
jaren de kapitaalmarkt doeltreffender gemaakt en haar
groei beïnvloed. De enorme fondsen, die door de PAM's
worden beheerd, hebben het ontstaan van nieuwe in-
vesteringen bevorderd, terwijl bestaande, maar niet
volledig ontwikkelde projecten werden gestimuleerd.
Een andere verbetering, die door Chileense pensioen-
hervormingen is ontstaan is een gezondere en meer
doorzichtige kapitaalmarkt door de vorming van een
binnenlands risico-waarderingsbedrijvigheid en een
verbetering van het toezicht op het bestuur van grote
bedrijven. [De PAM's benoemen een eigen commissaris
in de Raden van Bestuur van bedrijven, waarin zij aan-
delen bezitten, waarmede de zelfvoldaanheid van vele
Raden van Bestuur wordt doorbroken]. •'<

Sinds het nieuwe systeem in werking ging op l ' , Mei
1981 heeft het gemiddeld een rendement op de investeT

ring opgeleverd van 13% (meer dan drie keer zoveel dus
als het verwachtte rendement van 4%). Uiteraard gaf het
jaarlijkse rendement schommelingen te zien van min
3% tot plus 30% als gevolg van de bewegingen, die hu
eenmaal aan het vrije marktsysteem verbonden zijn. Het
belangrijkste echter is het gemiddeld rendement over de
lange termijn.

De pensioenen van het PSR-systeem zijn belangrijk ho-
ger, dan volgens het oude systeem, waarvoor een totale
bijdrage van 25% van de loonsom benodigd was. Volr
gens een recent onderzoek door Sergio Baeza (1995)
ontvangt de gemiddelde PAM pensioengerechtigde een
pensioen gelijk aan 78% van zijn gemiddelde salaris
over de laatste 10 jaren van zijn werkzame leven. Zoals
reeds werd opgemerkt kunnen werknemers bij hun pen-
sionering hun 'overschot' aan spaargelden (boven de
grens van 70% van het laatste salaris) in zijn geheel op-
nemen. Als deze gelden werden meegerekend in de be-
paling van het pensioen, dan zou dit 84% van het laatste
inkomen bedragen. Zij, die recht hebben 'pp een inva'lij-
diteitsuitkering, ontvangen gemiddeld 70% van hun
laatste salaris. ; ;

Het nieuwe pensioensysteem heeft daardoor een opmer-
kelijke teruggang van de armoede teweeggebracht door
de vergroting en zekerheid van het Ouderdomspensioen,
het Weduwen en Wezenpensioen en de Invaliditeitspen-
sioenen, vanwege de indirecte, maar bijzonder sterke
invloed op de bevordering van de economische activi-

teiten en de werk- gelegenheid. Het PSR-systeem heeft
ook de onredelijkheid van het oude systeem opgeheven.
Volgens gevestigde begrippen zou het omslagstelsel een
herverdeling van het inkomen veroorzaken van de rij-
ken naar de armen. Recent onderzoek heeft uitgewezen
dat, zodra de specifieke inkomenskarakteristieken van
de arbeiders en de uitwerking van politieke beslissingen
in de berekeningen worden meegenomen, de overheids-
regelingen juist de rijken bevoordelen en meer in het
bijzonder de sterkste werknemersgroeperingen. [Baeza
(1995), World Bank (994),

Eén van de belangrijkste effecten van het nieuwe sys-
teem was, de': vermeerdering van de productiviteit van
het geïnvesteerde kapitaal én daarmede van de econo-
mischegi'o,ei yanChili., ,

CONCLIJSIE • ; . . .
Het is absoluut niet verwonderlijk, dat het PSR-systeem
in Chili: zo populair blijkt te zijn en heeft bijgedragen
aan de sociale en economische stabiliteit. De arbeiders
waarderen de, billijkheid van het systeem en door hun
Pensioen Spaar Rekeningen hebben zij een direct en
waarneembaar deel in de economie van het land. Aan-
gezien de particuliere pensioenfondsen (de : PAM's)
grote pakketten aandelen bezitten in de voornaamste
Chileense bedrijven, zijn de arbeiders in feite de inves-
teerders in de rijkdom van de natie. • • ; .

Toen de PSR van start ging in 1981 konden de werk-
nemers kiezen daaraan deel te nemen of door te gaan iri
het oude systeem. Een half miljoen Chileense arbeiders
(een kwart yan het in aanmerking komende potentieel)
koos voor het nieuwe systeem door in de eerste maand
van de inwerkingtreding deel te nemen (véél meer dan
de 50.000 waarop men gerekend had). Heden ten dage
zijn meer dan 90% van de werknemers, die nog onder
het oude systeem vielen tot het PSR-systeem toegetre-
den. In 1995 hadden 5 miljoen Chilenen een Pensioen
Spaar Rekening, hoewel niet allen tot de groep arbei-
ders met een volledige betrekking behoorden en dus niet
elke maand op hun rekening stortten. Het opmerkelijk-
ste is, dat de arbeiders als zij voor de keus gesteld wor-
den, in een overweldigende meerderheid met hun centen
stemmenivoor een vrije markt systeem.

l: l : ' . • ' . • • ' ' •

Nu dat het staatspensioen geleidelijk aan verdwijnt,
kunnen politici niet langer bepalen of de premies voor
de sociale lasten verhoogd dienen te worden en met
Welke bedragen of voor welke groep van de bevolking.
Pensioenen zijn daardoor niet langer meer een voor-
naam onderwerp voor politieke conflicten of voor mooie
verkiezingsleuzen, zoals zij vroeger waren. Iemands
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pensioenvoorziening is volledig afhankelijk van zijn
eigen inspanningen en van een gezonde economische
toestand in het land en niet meer overgeleverd aan de
ingrepen van de overheid of van de druk, die door spe-
ciale groepen op de overheid wordt uitgeoefend.

Voor de Chilenen betekenen de Pensioen Spaar Reke-
ningen een tastbaar en zichtbaar eigendom - de voor-
naamste bron van zekerheid bij pensionering. Sterker
nog.... nu, na 15 jaren in werking te zijn geweest, is
het voornaamste bezit van de gemiddelde Chileense ar-
beider niet zijn auto of zijn (waarschijnlijk nog onder
een hypotheek gebukt gaande) kleine huis, maar zijn
gespaarde bezit op zijn Pensioen Spaar Rekening.

Ten slotte. Het particuliere pensioensysteem heeft ver-
strekkende politieke en culturele gevolgen gehad. De
overweldigende hoeveelheid Chilenen, die op het nieu-
we systeem over gingen deden dit sneller, dan de Oost-
duitsers naar het Westen liepen na het slechten van het
Uzeren Gordijn. Deze arbeiders besloten vrijwillig om
het overheidssysteem te laten voor wat hét was, zelfs
ondanks dat vakbondsleiders en bepaalde politieke
groeperingen het ten sterkste afraadden.' De gewone
werknemer geeft heel veel om zulke zaken, die directe
invloed hebben op zijn leven, zoals pensioenen, oplei-
ding en gezondheidszorg) en neemt zijn beslissingen
met zijn gezin in gedachten en niet volgens de heersen-
de politieke normen.

Want inderdaad geeft het nieuwe pensioensysteem aan
de Chilenen een persoonlijk belang bij de nationale
economische situatie. De gemiddelde Chileense arbei-
der staat beslist niet onverschillig tegenover de bewe-
gingen op de aandelenbeurs of van rentepercentages.
Instinctief weet hij, dat een slechte Minister van Finan-
ciën de waarde van zijn pensioenrekening kan vermin-
deren. Zodra arbeiders voelen een deel van de natie te
bezitten, niet middels vakbondsbonzen of middels een
Politbureau, zijn zij veel meer begaan met de vrije
markt en een vrije samenleving.

Dit was een kort verhaal van een droom, die werkelijk-
heid werd. De voornaamste lering, die wij daaruit kun-
nen trekken is dat, alleen die revoluties succes hebben,
die vertrouwen stellen in de individuele mens en de
wonderen, die een mens kan verrichten als hij vrij is.
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Het Huwelijk I

Rob van Glabbeek

In dit artikel wil ik mijn weerzin aan u overbrengen te-
gen de zedelijke notie die bekend staat als het huwelijk.
Mijn bezwaren zijn gericht tegen een viertal facetten
van het huwelijk, die ik in het kort aan zou kunnen dui-
den als pact met de duivel, duurzaamheid, alomyatteind-
heid en exclusiviteit. Het kan voorkomen dat mensen
samenlevingsverbanden aangaan die niet aan deze
kenmerken leiden, maar die toch door de partners als
„huwelijk" worden aangeduid. Ik heb geen dogmatisch
bezwaar tegen deze terminologie, en heb tegen een der-
gelijk huwelijk dan ook niets in te brengen. Maar aan-
gezien ik juist al die aspecten van het huwelijk verwerp
die veel anderen als essentieel beschouwen, verkies ik
zelf het woord huwelijk te gebruiken voor het type rela-
tie dat ik juist niet voorsta. Voordat ik mijn bezwaren
op een rijtje zet wil ik benadrukken dat al diegenen die
al jarenlang gelukkig getrouwd zijn, met alle kwalijke
karakteristieken van dien, mijn uitdrukkelijke zegen
hebben. Ik zie het huwelijk als een vorm van vragen om
moeilijkheden, maar niet als iets immoreels. Een huwe-
lijk kan best goed gaan—dat gebeurt zelfs regelmatig—
en als mensen voor zo'n samenlevingsverband kiezen
heb ik daar alle respect voor.

Het eerste facet van het huwelijk dat mij niet zint is dat
het een contract is tussen een tweetal personen en een
autoriteit—kerk en/of staat. De rol van de autoriteit is
tweeledig: ze stelt de regels vast waaronder de partners
met elkaar zullen samenleven (bijvoorbeeld of en onder
welke voorwaarden het huwelijk ontbonden kan wor-
den), en (in het geval van de staat) kent een aantal
rechten en plichten toe aan echtparen die verschillen van
die voor pngetrouwden. Veel mensen die met elkaar
willen samenleven treden pet elkaar in het huwelijk
omdat dit „zo hoort", zonder zich af te vragen of het
contract met de autoriteit wel dat is wat ze willen. Veel-
al zal het zo zijn dat indien de partners onderling een
aantal afdwingbare regels willen afspreken, ze dit beter
in de vorm van een notarieel contract kunnen doen. De
regels vastgesteld door de autoriteit zijn vaak hele ande-
re en kunnen je ter zijner tijd zwaar opbreken. Zo las ik
in de kennisgeving van mijn laatste snelheidsovertre^
ding, dat als ik de boete niet betaal, deze kan worden
geïnd door beslaglegging op het inkomen van mijzelf
en/of mijn echtgeno(o)t(e). Dit is een goed voorbeeld
van een verplichting die ik niet spontaan in eeri samen-

levingscontract zou laten opnemen. Daarbij komt dat de
kerk en de staat kwalijke instituten zijn die leugens en
in de regel immorele filosofieën verkopen, respectieve-
lijk uitbuiting en onderdrukking bedrijven. Het lijkt me
dat een fatsoenlijk mens met zulke instituten geen zaken
zou willen doen. Vandaar dat ik het officiële huwelijk
(het contract met de autoriteit) afwijs. Hiermee heb ik
echter (nog) niets ingebracht tegen een verbond tussen
twee mensen dat de overige karakteristieken van een
huwelijk heeft, maar gewoon door de partners zelf
wordt afgesproken, zonder de kerk of de staat daarbij te
betrekken. Ook heb ik er niets tegen als zo'n verbond
„huwelijk" wordt genoemd.

Soms worden echtparen door, de staat beter behandeld
dan ongetrouwde individuen (bijvoorbeeld in de belas-
tingheffing). In zo'n geval kan het om zuiver pragmati-
sche redenen beter zijn het spelletje mee te spelen en
een huwelijk met de staat af te sluiten. Zolang de part-
ners maar beseffen dat ze zich niet door de huwelijkse
voorwaarden gebonden voelen, en geen misbruik van de
situatie maken (tegenover elkaar natuurlijk; misbruik
van staatsaangelegenheden is prima), is zo'n huwelijk
goed te verdedigen. Om vermenging van belangen tegen
te gaan, en ook omdat je levenspartner in de regel niet
de optimale kandidaat is om van staatswetten te profite-
ren, is er veel voor te zeggen een dergelijk huwelijk niet
af te sluiten met degene met wie je echt samenleeft. Aan
de andere kant is een officieel huwelijk met je echte
partner natuurlijk beter bestand tegen argwaan van de
staat.

Een tweede facet van het huwelijk is de onbeperkte duur
ervan. Een huwelijk is bedoelt te duren tot één der part-
ners sterft, of totdat er binnen het huwelijk iets ernstig
mis gaat. Dit is in mijn opinie een zeer kwalijke karak-
teristiek. Beter is het een relatie aan te gaan voor zolang
beide partijen er voordeel aan hebben. Als de relatie na
zekere tijd minder bevredigend wordt, of er zich een
beter alternatief aandient, is het tijd de relatie te beëin-
digen. Uiteraard kunnen gemeenschappelijke projecten,
met name het opvoeden van kinderen, een goede reden
zijn wat langer bij elkaar te blijven.

Sommige mensen zullen zich misschien willen opoffe-
ren en een leven in een relatie doorbrengen die alleen
voor de ander bevredigend is. Behalve dat ik voor een
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dergelijke houding persoonlijk weinig respect heb, denk
ik dat het in de praktijk tot onvrede voor beide partijen
aanleiding geeft. En wat een verspilling als de partners
zich allebei opofferen.

Indien U tegenwerpt dat een goed huwelijk altijd blijft
bevredigen, en daarom moet voortduren, heb ik daar
geen probleem mee. Een huwelijk dat blijft bevredigen
duurt vanzelf wel voort. Ik pleit echter tegen een van te
voren gemaakte afspraak om de relatie zelfs met tegen-
zin te laten voortduren. Het grote aantal mensen dat
blijft participeren in een onbevredigende relatie lijkt mij
een minstens zo groot probleem als het grote aantal
echtscheidingen.

Een derde eigenschap van het huwelijk is de alomvat-
tendheid van de relatie. Wanneer twee mensen zich als
getrouwd bestempelen, worden ze geacht samen in één
huis te leven, gezamenlijk de maaltijd te nuttigen, sa-
men op vakantie te gaan, in een gezamenlijk bed te slar
pen, en in sommige gevallen zelfs hun bezittingen te
delen. Deze eenwording wordt ook voortdurend beves-
tigd in de omgang met derden. Zo wordt het als onge-
past gezien op een feestje een getrouwd persoon uit te
nodigen zonder de uitnodiging naar de wederhelft uit te
strekken.

Beter dan deze alles-of-niets aanpak lijkt me een relatie
die zich uitstrekt over die terreinen waar samenwerking
optimaal is, maar niet over die waar de interesses van
de betrokken zo verschillen dat een gescheiden ontwik-
keling te verkiezen is. Welke terreinen dit zijn verschilt
van persoon tot persoon. Zo kan het voorkomen dat
twee mensen optimaal functioneren in een gezamenlijk
huishouden met gezamenlijke maaltijden, maar niet de-
zelfde vakantie-interesses hebben. In zo'n geval moet er
geen probleem zijn afzonderlijk op vakantie te gaan,
zoals in veel moderne relaties gelukkig ook gebeurt.
Eveneens kan het voorkomen dan de leden van een
echtpaar volstrekt verschillende eetgewoontes en inte-
resses hebben. In die omstandigheid lijkt het me logisch
dat de partners in de regel afzonderlijk eten, bijvoor-
beeld met vrienden die er dezelfde smaak op na houden.
Hetzelfde geldt voor uitgaan, sex, slapen, wonen etc.
Het opgeven van individueel bezit is in het algemeen
een bron van ellende, en lijkt me alleen in zeldzame ge-
vallen de beste oplossing.

Uiteraard kan het voorkomen dat twee personen opti-
maal functioneren als ze alle aspecten van hun leven
delen. In zo'n geval moeten ze dat zeker doen. Het bo-
venstaande is geen pleidooi om amoureuze, economi-
sche, huishoudelijke, sexuele en vrijetijdsrelaties te
scheiden. Ik denk zelfs dat een relatie bevredigender is
naarmate deze zich over meerdere terreinen uitstrekt.

Wel pleit ik tegen het vermengen van deze relaties wan-
neer dit niet past bij de aard der betrokkenen. Een
amoureuze relatie tussen twee personen hoeft niet nood-
zakelijkerwijs tot ieder van die andere relaties aanlei-
ding te geven.

Het vierde kwalijke aspect van het huwelijk is het bij-
behorende verbod op soortgelijke relaties met anderen.
Als A met B trouwt, verliest A daarmee zijn vrijheid om
(bok) met C te trouwen. Dit sluit nauw aan bij het bo-
vengenoemde aspect van alomvattendheid. Wanneer we
eenmaal hebben vastgesteld dat bijvoorbeeld het delen
van een huishouden niet automatisch een sexuele, eco-
nomische en vrijetijdsrelatie met zich meebrengt, volgt
dat A samen kan Wonen met B, een sexuele relatie kan
hebben met C, op vakantie kan gaan met D, zijn bezit-
tingen kan delen met E, en genotmiddelen kan opsnui-
ven in hét gezelschap van F t/m Z, om maar een
dwarsstraat te noemen. Welk van die relaties telt dan als
,,huwelijk'V en waarop is het uitsluitingsprincipe van
toepassing? Het lijkt me dat er argumenten zijn om ie-
der van die relaties als „de echte" te bestempelen. Het
uitsluitingsprincipe lijkt me echter vooral gericht op
Hefdeériséx. ;

Zoals door veel films en boeken wordt geïllustreerd, is
dit uitsluitingsprincipe een van de grootste bronnen van
menselijk leiden.; En niet alleen voor de persoon die
door déze perverse vorm van moraliteit „gedwongen"
wordt een keuze te maken, maar vooral ook voor degene
die niet gekozen wordt. Zelf zou ik nooit een relatie
willen aangaan die mij op enigerlei wijze de mogelijk-
heid op aanvullende relaties zou ontnemen.

OVERSPEL EN JALOEZIE
Zonder twijfel de meest destructieve uiting van zede-
lijkheid is de leefregel die stelt dat een mens er maar
één sexuele partner tegelijk op na mag houden, met de
bijbehorende gevoelens van jaloezie wanneer een part-
ner zich niet aan deze regel houdt. Sexuele jaloezie
[voetnoot] is een uiterst curieuze emotie. Het treed op
wanneer de verdenking ontstaat dat de partner seksueel
contact onderhoudt, of onderhield, met een ander, of
daar zin in heeft, of had. Het is logisch dat iemand ver-
drietig is wanneer hij iets verliest. Maar jaloezie treed
ook op als er geen dreiging bestaat dat de jaloerse part-
ner er slechter van wordt.

U vraagt zich natuurlijk af hoe iemand gekwetst kan
worden door iets waar hij niet slechter van wordt, en
waarmee anderen zelfs beter af zijn. Ik denk dat het of-
ficiële antwoord te maken heeft met misplaatste ijdel-
heid. De jaloerse partner gaat er van uit dat zijn
persoonlijke eigenschappen, althans waar het de bevre-
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diging van zijn wederhelft betreft, zo superieur zijn aan
die van rest van de mensheid, dat zijn partner geen en-
kele behoefte aan anderen kan hebben. Wanneer die
theorie door de praktijk gelogenstraft wordt, is zijn ego
gekrenkt.

Indien dit inderdaad de oorzaak is,.zou het verlangen
van de wederhelft naar een derde even erg moeten zijn
als de daad. Een echtgenoot die vanwege een sterke mo-
rele inslag de verleiding weet te weerstaan, is evenzeer
een tegenvoorbeeld voor de superioriteit van de partner
als een echtgenoot die bezwijkt onder de lusten van het
vlees, en bovendien een huichelaar. Onder een stricte
toepassing van deze theorie is het dus geenszins prij-
zenswaardig de verleiding tot overspel té weerstaan,
tenzij huichelarij ook als een verdienste wordt gezien.

Iemand die aan jaloezie lijdt zou kunnen aanvoeren dat
jaloezie een irrationele en betreurenswaardige emotie is,
maar één waarmee de natuur ons opgescheept heeft, en
waarmee we hebben te leren leven. De leerregel zich tot
één partner te beperken is dan een rationele manier om
met jaloezie om te gaan.

Gezien de vele relaties die door jaloezie verwoest wór-
den, en de manifeste aanwezigheid in veel partners van
lust naar derden, kan zo'n rationalisatie alleen i serieus
genomen worden als ze gepaard gaat met de erkenning
dat jaloezie inderdaad een betreurenswaardig verschijn-
sel is. Maar wanneer iemand dit eenmaal erkend, ver-
liest hij naar mijn verwachting zijn neiging tot .jaloezie
vanzelf. Ik geloof namelijk niet dat de mensheid opge-
scheept is met onvermijdelijke sociale instincten die hét
leven alleen maar rottig maken. Jaloezie is net als
schaamte een cultureel verschijnsel, aangepraat door de
medemens. Ik pleit er dan ook voor deze emotie kritisch
te overdenken, zo mogelijk te onderdrukken, en de leef-
regel zich tot één sexuele partner te beperken op te zeg-
gen, of tenminste niet op uw partners van toepassing te
verklaren.

Zodra jaloezie als beweegreden is verdwenen, reist de
vraag of „overspel" misschien om andere redenen is te
betreuren. Een van die redenen is dat als de partner P
van betrokkene B er een ander op na houdt, dit zou im-
pliceren dat er iets schort aan P's relatie met B. In het
algemeen lijkt me dit een verkeerde conclusie. Het kan
bijvoorbeeld goed zijn dat P meer sex verkiest dan hij of
zij krijgt, of gewoon voor de verandering iets anders
wil. Net als dat je wel eens ergens anders uit eten wilt.
De meeste mensen hebben sexuele fantasieën van sex
met anderen dan hun vaste partner. Dit impliceert geen
tekortkoming in de relatie met die partner, en het uitle-
ven van die fantasieën in de realiteit doet dit daarom
ook niet.

Het kan natuurlijk wel voorkomen dat de relatie van P
met een ander gepaard gaat met verminderde interesse
(sexueel of anderszins) in B. In zo'n geval is de conclu-
sie dat er iets schort aan de relatie tussen P en B wel
zinnig. De oplossing ligt dan in de verbetering van die
relatie; niet in de bestrijding van symptomen zoals over-
spel !

Een tweede reden om relaties van partner P met derden
D te betreuren, is dat zo'n relatie wel eens beter zou
kunnen uitpakken dan de oorspronkelijke relatie van P
met B. Dit zou dan kunnen leiden tot een verbreking
van de laatste.

Het eerste wat ik hier tegen in kan brengen is dat zelfs
als de relatie van P met D beter uitpakt dan de relatie
van P met B, dit niet hoeft te leiden tot verbreking van
de relatie met B. Stel dat P boswandelingen in het al-
gemeen leuker vindt dan kaartspelletjes, dan volgt toch
ook niet dal P nooit meer kaart speelt. Die conclusie is
alleen dan gerechtvaardigd wanneer P nooit enig plezier
aan kaartspelletjes zou beleven, of wanneer P ten alle
tijden en onder alle omstandigheden een boswandeling
verkiest boven een kaartspelletje, en er bovendien altijd
een bos voorhanden is. Dus, zolang B nog iets te bieden
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heeft dat D niet in zich heeft (of als D vaak onbeschik-
baar is) kan de relatie met B gewoon voortduren. De
voornaamste reden dat een relatie van P met D de oor-
spronkelijke relatie van P met B verbreekt, is de zedelij-
ke notie dat P er maar één relatie tegelijk op mag
nahouden, en daarom een keuze moet maken tussen B
en D. Zodra we inzien dat dit een verwerpelijk idee is
kunnen de relaties met B en D vrolijk naast elkaar be-
staan. Indien de relatie tussen B en P bevredigend was
vóór de ontmoeting van P met D, lijkt het me redelijk te
veronderstellen dat deze relatie eveneens bevredigend
zal blijven nadien.

Blijft over het geval dat de relatie met B voor P geen
waarde heeft naast de relatie met D. Vaak zal dit zijn
omdat de relatie van B en P sowieso geen waarde heeft
voor P. In dat geval had de relatie met B ook kunnen
sneuvelen zonder tussenkomst van D. Maar ook als de
relatie met B haar waarde verliest vanwege de betere
relatie met D, lijkt het me niet gerechtvaardigd P een
relatie met D te ontzeggen om daardoor de relatie met B
waardevol te laten blijven. P doet er namelijk het beste
aan zo goed mogelijk te leven, en is er bij gebaat opti-
male levenspartners uit te kiezen. Natuurlijk is B is er
vaak niet bij gebaat als P er met D vandoor gaat, maar
als B echt van P houdt zal deze toch blij moeten zijn als
P een meer bevredigende partner krijgt. De vraag die
hier aan de order is is echter niet of de relatie met D ge-
rechtvaardigd is, maar of P, eventueel naast een relatie
met D, de potentieel waardeloze relatie met B moet la-
ten voortduren. Indien P en B een belangrijk gemeen-
schappelijk project hebben af te maken, zoals het
opvoeden van kinderen, is er veel voor te zeggen de re-
latie tussen P en B te laten voortduren. In dat geval is de
relatie echter niet waardeloos; het gemeenschappelijk
project geeft de relatie waarde. Maar ook in dit geval
lijkt het me niet juist P een aanvullende relatie met D te
ontzeggen.

Een derde argument tenslotte is dat de tijd die P met D
doorbrengt ten koste gaat van de tijd die P aan B be-
steed. Als dit voor B echt een argument is, zou deze re-
denering ook van toepassing moeten zijn op tijd die P
zonder B met andere activiteiten doorbrengt, zoals het
wekelijks kaartavondje of de breiclub. Maar vaak vindt
B het juist prettig om eens een poosje zonder P door te
brengen, en wordt het kaartavondje dan wel de breiclub
niet als overspel aangemerkt. Sexuele uitspattingen
zouden dan eveneens niet zo moeten worden gezien.

Indien de relatie met D erg intensief wordt in vergelij-
king met de relatie tussen P en B, of indien P er veel
relaties tegelijk op na houdt, kan het natuurlijk wel zijn
dat er voor B erg weinig tijd overblijft; Hier voer ik dan

weer aan dat als dit voor P het beste is, B daar dan maar
vrede mee moet hebben. Uiteraard doet B, ingeval de
relatie met P erg verwatert, er beter aan naar een alter-
natieve of aanvullende relatie uit te zien. De beste om-
standigheid is natuurlijk dat B en D elkaar ook wel
liggen; in dat geval is er ruimte voor een leuke drie-
hoeksrelatie, waarin de gevoelens niet gedeeld, maar
vermenigvuldigd worden.

Ik concludeer daarom dat er niets mis is met meervou-
dige, gelijktijdige sexuele of amoureuze relaties. Inte-
gendeel, deze kunnen inspirerend werken en elkaar
versterken. Wel ben ik erg tegen contractbreuk en be-
drog; als twee mensen zo dom zijn een dogmatisch mo-
nogame relatie met elkaar aan te gaan is het immoreel
om er heimelijk aanvullende relaties op na te houden.

..JALOEZIE

Een oppervlakkige analyse zou sexuele jaloezie kunnen
qualificeren als een vorm van algemene jaloezie of af-
gunst. Er zijn twee vormen van afgunst: het een ander
niet gunnen wat je zelf ook niet heb, en het een ander
niet gunnen wat je zelf wel hebt. De vorm van sexuele
jaloezie waar de meeste mensen aan leiden valt dan in
de tweede categorie. Er zijn echter twee belangrijke ver-
schillen: het een ander niet gunnen wat je zelf wel heb
is op niet-sexueel gebied geen algemeen voorkomende
emotie. Bovendien is bijna iedereen het er over eens dat
deze vorm van afgunst verwerpelijk is, en niet iets
waaraan een redelijk mens zou toegeven. Vandaar dat
het me zinniger lijkt sexuele jaloezie apart te behande-
len.
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De CREATIE van WELVAART

In een " vrije " markt economie speelt ook het gezin een erg
belangrijke rol.
Het is de ideale plaats in de gemeenschap waar het delen met
elkaar nog steeds op een regelmatige en vrijwillige basis
wordt gepraktizeerd.
Het is bijna te vergelijken met de kleine jagersgroepen van
zo'n dertig duizend jaar geleden.

Het is ook de plaats waar de waarden worden geleerd, welke nodig zijn om een " vrije " markt
mogelijk te maken. i
Die waarden zijn onder andere: respect voor eigendonimen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid,
schappelijkheid en bewogenheid. , i

EIGENBELANG.

Wat met betrekking tot eigenbelang? i;
Gaan een " vrije " markt economie en i
eigenbelang niet hand in hand? ;
En zal zo'n gemeenschap zichzelf door :

zelfzuchtigheid eventueel niet vernietigen?

Eigenbelang speelt een zeer belangrijke rol.
Feitelijk is het de motor die zo'n gemeenschap van energie voorziet Tegelijkertijd worden de
economie en het eigenbelang gestuurd door het pnjssysteem, met een onverwacht gevolg als resultaat.
De " vrjje " markt economie gebruikt het eigenbelang van de individuen ten voordele van de
gemeenschap.

Hoe is dit mogelijk?
Ter herinnering, in een "vrije "markt economie komen alle
transacties vrijwillig tot stand. Het is niemand toegestaan om
geweld of fraude te gebruiken, als men met anderen handelt.
Daarom, als U iets van mij wilt en U mag geen geweld
gebruiken, kunt U nog maar een ding doen;
U zal mij iets moeten aanbieden wat ik wil hebben.
U moet handelen vanuit mijn eigenbelang.
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Hoe vindt U dit ?

In een "vrije " markt economie, kan je
alleen maar uit eigenbelang handelen, als
je tegelijkertijd ook in het eigenbelang
van iemand anders handelt.

Economen noemen dit de " onzichtbare
hand."

Als mensen in een " vrije " markt economie uit eigenbelang handelen, is het alsof zij door een
onzichtbare hand zo gedirigeerd worden, dat al hun handelingen de gemeenschap ten goede komt, ook
al is dat niet hun vooropgezette bedoeling.

CONCURRENTIE.

In een gemeenschap, die gebaseerd is op het
eigendomsrecht en het prijssysteem,
concurreren mensen met elkaar in het
produceren van goederen en het verlenen van
diensten.
Sommige critici zien dit als verspilling.

Helaas, er zijn zelfs economen die dit aspect van de "
vrije" markt economie niet begrijpen of niet willen
begrijpen.
Concurrentie is de manier om de behoeften van de
mensen te ontdekken, hoe hieraan het beste voldaan kan
worden en heel belangrijk natuurlijk, door wie.

He een auto maakte wist niet wat de mensen wilden, noch de beste manier om het te

een product vervaardigd had, dat hij aan een paar gewillige klanten

ze bij hen 7oi,Hp„ v«U.- "ier vinden Pm nun auto's té vervaardigen, als zij wilden

Door de concurrentie en geleid door het prijssysteem, ontdekten ziizij steeds nieuwe verbeteringen.
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Bedenk echter, dat er verschillende manieren zijn om een auto te vervaardigen.
En dat grondstoffen en arbeid die voor het maken van een auto benodigd zijn, ook voor andere
producten zouden kunnen worden gebruikt.
Hoe weet nu iemand welke vermenging van beide componenten de beste is?
Of voor welke andere producten de grondstoffen en arbeid gebruikt kunnen worden?

Alleen door concurrentie.
Zonder concurrentie zou het ontwikkelings -
proces en nieuwe ontdekkingen stoppen.
Er zou geen beloning tegenover het
ontwikkelen en vervaardigen van betere
auto's staan. |
En er zou geen manier te vinden zijn om te
bepalen wie het beste de auto's zou kunnen
leveren.

DE DEMOCRATIE VAN DE ![ VRIJE " MARKT ECONOMIE.

In een " vrije " markt economie is kopen net zoiets als stemmen. Als we bij een zekere winkel kopen,
d a n stemmen w e voor d i e winkel m e t o n s geld. . t : i : • , : • ' . .
Als veel mensen hetzelfde doen, dan zal die
winkel floreren.
Als niemand voor die winkel stemt, zal deze
moeten sluiten.
Als op dezelfde manier veel mensen hun geld
uitgeven aan een bepaald product, dus hun
stem uitbrengen op dat product, dan zal de
producent grotere aantallen van dat product
maken.
Als daarentegen niemand geld uitgeeft voor
een bepaald product, dan zal dat product niet meer vervaardigd worden.

DE " VRIJE " MARKT ECONOMIE IS HET MEEST DEMOCRATISCHE STELSEL,
DAT MEN KAN VERKRIJGEN.

Het staat immers toe dat iedereen, door het uitgeven van hun geld aan die goederen of diensten
die zij willen hebben, kan stemmen.
Zelfs kinderen kunnen in deze democratie stemmen.
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En iedereen kan zijn stem iedere dag weer
wijzigen.
Als de manier waarop de winkelier U
behandelt U niet bevalt, dan wijzigt U uw
stemgedrag door ergens anders te gaan
kopen.

Als de winkelier Uw Geld (stem) wil
ontvangen, dan zal hij zorgvuldig moeten overwegen hoe hij U behandelt.
Geen oneerbiedigheid of discriminatie.
Anders gaat Uw stem (geld) naar de concurrent.

Er zijn andere namen voor" vrije" markt economie.
Sommige noemen het kapitalisme, vrij
ondernemerschap, of economische vrijheid.

Maar veel gemeenschappen die bbvengenoeihde namen
voeren, zijn geen echte " vrije " markt economieën.
Ter herinnering!
De fundering voor een " vrije " markt economie is
gebaseerd op het eigendomsrecht, vrijwillige
uitwisseling en een beperkte overheid.

En het belangrijkste is, dat alleen1 de " vrije" markt economie het" kennisprobleem " kan oplossen.
Dat wil zeggen; door alle stukjes specifieke kennis die in een gemeenschap aanwezig is, ten voordele
van ons allemaal te gebruiken.
Geen individu, koning of overheid is pienter genoeg om dat te kunnen doen.
Velen hebben het geprobeerd, maar hebben uiteindelijk altijd gefaald.
Dit betekent niet, dat een " vrije " markt economie alles kan oplossen.
Sommige problemen zijn nu eenmaal niet zo gemakkelijk op te lossen.

Een " vrije " markt economie,

ïvaTrborgf "^ ̂  *"**' ̂ ^ '" rechtvaardiSheid v°<* iedereen in een gemeenschap
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DEEL 2

HET TOEPASSEN VAN DE PRINCIPES
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DE CREATIE VAN WELVAART

In dit deel zullen we armoede en de creatie van welvaart bezien.
We zullen zien wat de creatie van welvaart mogelijk maakt en hoe armoede geëlimineerd kan worden.
We zullen ook laten zien, hoe de overheid en de leefgemeenschap een belangrijke rol kunnen spelen ,
in het creëren van een betere gemeenschap.

Zoals we in deel l uitgelegd hebben, moeten alle gemeenschappen bepaalde belangrijke problemen
oplossen, voordat zij welvarend kunnen worden. Eerst zullen ze manieren moeten vinden om nieuwe
kennis te ontdekken en dan zullen ze deze kennis op de meest efficiënte manier dienen toe te passen.

^CF

Miljoenen jaren waren de mensen niet in staat om dit te doen. Zij waren arm en primitief.

Echter, zoals we gezien hebben, gedurende
de laatste vijftig duizend jaar stond het
geluk aan onze kant. Onvoorzien vonden
we het antwoord om deze problemen op te
lossen.
Het privé eigenaarschap van bezit of
het eigendomsrecht.
Privé bezit werd de fundering voor
welvaart en voorspoed.
Het stond mensen toe om in
verschillende beroepen experts te worden. Economen noemen dit de " de verdeling van werk .

Het eigendomsrecht leidt dus: j
naar specialisatie . j
specialisatie naar handel
handel naar geld , i

;geld,naar,hetprjy,ssxsteem,. , , „ „ , . ; j

Het prijssysteem zorgde ervoor dat kennis
efficiënter gebruikt werd.
Mensen leerden heel snel hoe de menselijke
behoeften bevredigd konden worden.
Zij werden welvarend.
Gemeenschappen waar de overheid zich niet met
het prijssysteem bemoeide, werden bekend als "
vrije " markt economie.

Een koning van vroeger zal gedacht hebben, dat
hij welvarend was vanwege zijn kisten vol goud
en diamanten. Maar hij had geen stromend water
en zijn dagelijkse leven was erg primitief.
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De bevolking was toentertijd hopeloos arm.
Ze hadden geluk als ze de leeftijd van dertig
jaar bereikten.
Als we die tijd met de huidige welvarende
landen vergelijken, dan heeft elke arbeider het
nu beter dan de rijkste koning van weleer.

Dit alles is mogelijk gemaakt door het proces
van het creëren van welvaart.
Helaas is het een fragiel proces dat door weinig mensen begrepen wordt en daardoor heel gemakkelijk
vernietigd kan worden. ,

Welvaart wordt gecreëerd als mensen natuurlijke - en
andere hulpbronhen veranderen in producten, die
gebruikt kunnen worden.

Dit kan een moeilijk en gecompliceerd proces zijn.
In feite, zijn er nog veel landen met meer dan genoeg
hulpbronnen, maar waar de mensen nog niet geleerd
hebben hqe zij deze kunnen gebruiken, om welvaart te
creëren.

De natuurlijke hulpbronnen stonden de mensen al
miljoenen jaren ter beschikking.
We hadden ebhter het grootste gedeelte van die tijd
geen idee hoe we deze hulpbronnen konden gebruiken.

Vroegere Amerikaanse boeren bijvoorbeeld, klaagden nogal nors over een vettige zwarte substantie
die het houden van koeien bemoeilijkte. Veel later leerden ze hoe ze deze vettige zwarte substantie -
olie - als brandstof konden gebruiken.
En toen waren ze zeer tevreden dat zij deze olie op hun grondgebied bezaten.
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De CREATIE van WELVAART

DE PRODUCTIE STRUCTUUR.

Laten we het proces van het creëren van welvaart eens nader bekijken.

Als voorbeeld, gaan we het produceren van een
tamelijk simpel object - een stoel - bekijken.
We zullen merken dat het productie proces niet
zo simpel is als wel gedacht wordt.
Om te beginnen, moet eerst de juiste boomsoort
geplant worden en dan moeten we nog een paar
jaar wachten om de boom te laten groeien.

Dan moet de boom omgehakt en de takken verwijderd
worden.
Daarna wordt de boomstam naar een fabriek vervoerd , om
in planken gezaagd ta worden.
In een andere fabriek worden dé planken geschaafd en
zodanig bewerkt dat zij het frarne voor de stoel kunnen
maken.

Op hetzelfde moment, misschien in een ander land,
verbouwt een landbouwer katoen of fokt schapen.

Waar krijgen we anders het materiaal voor de stoffering vandaan? ! —

En hoe komen we aan de andere benodigde materialen, zoals spijkers, lijm en verf?

Verschillende soorten gereedschap en machines zullen worden gebruikt gedurende het productie
proces. De een heeft een bijl, hamer en zaag nodig , terwijl de ander tractoren , vrachtwagens en nog
vele en vele andere gereedschappen en machines zullen gebruiken.

Verschillende gespecialiseerde arbeiders zijn er nodig om een
zo'n "simpele" stoel te produceren.
Van gewone arbeiders tot vrachtwagenchauffeurs, timmerlieden,
stoffeerders, ontwerpers, katoenwevers, bijlen makers,
wolspinners, mijnwerkers, staalfabrieken, schilders enzovoort.

Hoe kunnen nu de producenten van bijlen weten, hoeveel bijlen
zij moeten maken die nodig zijn om de bomen om te hakken?
En natuurlijk gebruiken de producenten van bijlen ook machines om deze te vervaardigen.
Hoeveel van deze machines moeten er dan gemaakt worden?

(wordt vervolgd)
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Het Huwelijk n
Waarom ik monogaam ben.

Henry Sturman

Artikelen als het voorgaande moeten we vaker zien in
de vrijbrief. In plaats van de politiek, waar je als indivi-
du toch niet veel aan kunt veranderen, gaat het om
praktische zaken in je persoonlijke leven. Libertariërs
zijn immers meestal niet alleen voor vrijheid op het ge-
bied van rechten, maar ook op het gebied van sociale
relaties. ;

Sociale vrijheid betekent dat je op een zodanige manier
met anderen omgaat dat anderen niet over jou beslissen
en dat je zo min mogelijk plichten en beperkingen met
betrekking tot anderen hebt. In het kader van sociale
vrijheid zou ik mensen bijvoorbeeld aanraden om niet
naar een feestje van een kennis te gaan omdat je vind
dat het onbeleefd is niet te komen, terwijl je eigenlijk
geen zin hebt. In het kader van liefdesrelaties zou ik
aanraden niet al je geld en eigendommen te delen. En ik
zou aanraden je partner vrij te laten als die eens met een
ander op vakantie wil. Op dit punt aangekomen lijkt het
logisch om aan te raden elkaar ook vrij te laten om
vreemd te gaan. Het bewonderenswaardige aan het arti-
kel van Van Glabbeek is dat hij dit inderdaad conse-
quent doet, met een behoorlijke onderbouwing. Waarom
dan ben ik toch niet bekeerd en streef ik nog steeds een
monogame liefdesrelatie na? , ;

Mijn gevoel zegt me drie dingen, die voor mij persoon-
lijk gelden:

1. Een monogame relatie fijner is dan een polygame.
i

2. Als ik de behoefte heb om vreemd te gaan dan is
mijn relatie niet meer optimaal.

3. Ik vind het vervelend als mijn partner vreemd wil
gaan en nog vervelender als ze het werkelijk doet en
in dat geval ben ik heel erg jaloers.

Hoewel ik deze gevoelens gewoon heb, zonder dat ik
me daarbij direct bewust ben van rationele redenen, kan
ik er door na te denken toch redenen voor bedenken.

ander, uit te gaan met een ander, etc. Met een uitzonde-
ring: je laat elkaar niet vrij om sex te hebben met een
ander. Wat is er zo speciaal aan sex? Sex is een heel erg
intiem iets en/als je sex hebt met iemand om wie je
geeft dan krijg je een bijzondere emotionele band met
die persoon. En als je ervoor kiest om monogaam te zijn
dan is een van de aspecten van die band de exclusiviteit
ervan. En in tegenstelling tot Van Glabbeek zie ik ex-
clusiviteit niet als een vervelende beperking maar juist
als een positief iets. Het idee namelijk dat je sex en de
bijbehorende intimiteit alleen met elkaar hebt, jij niet
met een ander en zij niet met een ander, geeft een eufo-
risch gevoel. Door de exclusiviteit wordt die ander de
belangrijkste persoon in de wereld voor je en jij voor die
ander en daardoor wordt de band die je met je geliefde
hebt nog mooier en sterker dan die zou zijn als die we-
derzijdse exclusiviteit er niet was. Verder, je deelt iets
van jezelf met degene met wie je een intieme liefdesre-
latie hebt. En als je datzelfde ook met een ander deelt
dan heb je minder om aan je partner te geven. Ik stel dat
als je sexuele intimiteit deelt met een derde dat je dan
minder liefde en intimiteit over hebt voor je partner en
dat daardoor de kwaliteit van de relatie met je partner
achteruit gaat. Ik ben het op basis hiervan niet eens met
Van Glabbeek's aanname dat je niet slechter af bent als
je partner vreemd gaat.

Ad 2 (als ik de behoefte heb om vreemd te gaan dan is
mijn relatie niet meer optimaal): Waarom zou ik vreemd
gaan? Als ik helemaal tevreden ben met mijn partner
dan hebben we een hele speciale band opgebouwd
waardoor het veel leuker is om met haar sex te hebben
dan met welke andere vrouw ook. En ook als we een
tijd van elkaar vandaan zijn zou ik een ander niet wil-
len, omdat het fijner is om het verlangen naar mijn ge-
liefde te voelen. Bovendien doet vreemdgaan afbreuk
aan de waarde van de relatie met mijn partner vanwege
de redenen genoemd bij l. En dit is alleen dan niet erg
wanneer die relatie toch al niet zo goed meer is. Het feit
dat ik vreemd wil gaan met een ander betekent dus dat
mijn relatie niet meer optimaal is.

Ad 3 (ik vind het vervelend als mijn partner vreemd wil
gaan en nog vervelender als ze het werkelijk doet en in
dat geval ben ik heel erg jaloers): Omdat ik ervan uitga
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dat mijn partner dezelfde gevoelens heeft over mono-
gamiteit als ik neem ik aan dat het feit dat ze vreemd
wil gaan betekent dat van haar kant gezien onze relatie
niet meer optimaal is. Dat is natuurlijk een teleurstel-
ling. Bovendien is het een teleurstelling dat ze niet al-
leen mij als bedpartner wil, en dat heeft wellicht met
ijdelheid te maken zoals Van Glabbeek aankaart. Als ze
dan werkelijk vreemd gaat dan gaat ook nog die mooie
gedachte van exclusiviteit verloren, zoals genoemd bij
l, en vandaar dat het nog erger is. En vervolgens ben ik
ook nog eens heel jaloers. Ik maak hierbij onderscheid
tussen jaloezie en afgunst. Jaloezie definieer ik als wil-
len wat een ander heeft. En afgunst definieer ik als een
ander iets niet gunnen, dus willen dat een ander iets niet
heeft. Ik merk dat als ik me voorstel dat mijn partner
vreemd gaat, dat ik dan negatieve gevoelens heb die te
maken hebben met die derde. En wat die negatieve ge-
voelens zijn in rationele termen uitgedrukt weet ik ei-
genlijk niet zeker. Maar ik denk dat het jaloezie i's en
niet afgunst. Het feit dat ik jaloers ben houdt in dat ik
wil wat mijn concurrent ook had: ik had liever gehad
dat op met moment dat mijn partner sex met hem had ze
het met mij had gehad. En dat betekent dat ik niet ja-
loers ben volgens Van Glabbeek's definitie, want hij
definieert jaloezie als afgunst. Hiermee vervallen Van
Glabbeek's argumenten op basis van afgunst tegen mo-
nogamie, althans voor wat mijn visie betreft. En ik denk
trouwens dat hij gelijk heeft dat het niet redelijk is om
afgunst te hebben, behalve jegens criminelen - ik gun
het een moordenaar niet dat hij vrij uit gaat.

Zou dit alles een cultureel verschijnsel zijn wat ik heb
overgenomen? Het zou kunnen. Maar is dat erg? Heel
veel van onze smaak en leefwijze is aangeleerd. Dat is
een typisch aspect van mensen en er is geen reden om
dat erg te vinden.

Overigens vindt ik Van Glabbeek's eerste drie argu-
menten tegen het huwelijk grotendeels heel goed. Wat
betreft zijn argument tegen een huwelijkscontract met
de staat kan ik nog een grappig bericht noemen. In Pima
County (Arizona, U.S.A.) zijn ouders die willen schei-
den verplicht eerst een cursus van vier en een halfuur te
volgen over de effecten van een scheiding op kinderen.

Wat betreft het tweede argument, het elkaar voor onbe-
perkte duur trouw beloven, daar ben ik het mee eens
met die kanttekening dat je het trouwen ook als een in-
tentieverklaring kunt interpreteren. Als een paar trouwt,
met als doelstelling een ritueel symbool waarmee ze aan
elkaar en aan de wereld vertellen dat ze het gevoel heb-
ben altijd bij elkaar te willen blijven en dat hun relatie
dus een zekere status van vastheid heeft bereikt, dan

kan trouwen een zinnig iets zijn. Het moet dan wel be-
grepen zijn tussen de partners onderling dat ze, mocht
het anders lopen dan hun verwachting, niet bij elkaar
zullen blijven uit medelijden of een misplaatst plichts-
besef.

Ten derde noemt Van Glabbeek de alomvattendheid van
de relatie. Zoals aan het begin gezegd, met een uitzon-
dering voor sex lijkt het me aan te raden om elkaar re-
delijk vrij te laten, al denk ik dat de meeste mensen in
een relatie graag veel samen zullen willen zijn.

Wat betreft Van Glabbeek's pleidooi voor polygamie, ik
denk natuurlijk dat het prima is als mensen een sexueel
vrije relatie hebben, en dus vreemdgaan van elkaar goed
vinden. Ik heb alleen maar uitgelegd dat ik persoonlijk
de voorkeur geef aan een monogame relatie. En ik denk
dat Van Glabbeek gelijk heeft dat er heel wat proble-
men ontstaan door vreemdgaan terwijl de partner mo-
nogamiteit verwacht. Wat dat betreft denk ik dat er voor
veel mensen een zeker conflict is. Aan de ene kant heb-
ben veel mensen behoefte aan een monogame relatie.
Aan de ene kant hebben veel mensen de neiging om met
meerdere partners naar bed te willen. Dat dit vooral bij
mannen Voorkomt is ook evolutionair te verklaren.
Mannen die hun zaad bij meerdere vrouwen verspreiden
krijgen immers meer nakomelingen. Daarom wordt de
eigenschap van vreemd willen gaan door de evolutie
bevoordeeld, vooral in mannen.

Ik denk dat het zeker aan te raden is aan mensen die
graag meerdere sexuele partners hebben om duidelijk te
kiezen voor polygame relaties en voor partners die dat
ook willen. Ik verschil alleen van mening met Van
Glabbeek dat dit voor iedereen de beste keuze zou zijn,
althans dat het de beste keuze zou zijn om elkaar binnen
een relatie in ieder geval de optie te geven ook met an-
deren naar bed te gaan. Als mensen het mooi vinden
moeten ze kiezen voor de exclusieve monogame relatie.
Dat is alleen raadzaam als je daar echt achter staat, en
je moet het niet doen omdat het zo hoort, anders komen
er inderdaad vervelende problemen van. Maar een echte
romanticus vindt zijn geliefde de mooiste, de liefste en
de enige.
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Vrijheid van Overheidsbemoeienis

Frans J.M. Buzek

Naarmate het succes van de vrije markt steeds beter
zichtbaar wordt, ontstaat, net als in het verleden, weer
de roep dat de overheid regulerend moet ingrijpen, om-
dat er toch wel erg veel nadelen aan zouden kleven, met
name in het NRC/Handelsblad is hierover op de opinie
pagina al geruime tijd een discussie gaande.

Vanwege de sterke roep om dwang die er in uitgespro-
ken wordt, valt het artikel over de vrije markt en het li-
beralisme op, van de emeritus hoogleraar ethiek, de heer
G. Manenschijn, in het NRC/Handelsblad van 19 april
j.l. Manenschijn begint met onderscheid te maken tus-
sen politiek-, persoons- en economisch liberalisme, ver-
volgens stelt hij dat "als het persoons liberalisme de
vrijheid en gelijkheid van alle mensen beoogt, rijst de
vraag of economisch liberalisme daarmede niet op ge-
spannen voet staat." Manenschijn doet dit, omdat vol-
gens hem het economisch liberalisme "de ideologie van
de vrije markt is." Manenschijn heeft namelijk proble-
men met de vrije markt, omdat die volgens hem een
"laag moreel profiel" zou hebben. Hij gaat zelfs zo ver te
stellen, dat "een sociale regulering van de marktecono-
mie bitter noodzakelijk is." Uiteindelijk komt de aap uit
de Manenschijn's mouw en schrijft hij, dat het nodig is
"niet slechts het beste uit zichzelf halen, maar het
slechtste in zichzelf - het azen op geld - er onder hou-
den" en om het af te maken citeert hij een voor hem fa-
voriet lied: "Money is the root of all evil" (Geld is de
wortel van al het kwaad).

Om te beginnen is het Manenschijn kennelijk vreemd
dat geld één van de beloningen is voor het nemen van
initiatieven, die door de massa worden gewaardeerd.
Verder is de door Manenschijn gemaakte opsplitsing in
verschillende liberalismen niet mogelijk. Iemand kan
niet (klassiek) liberaal zijn en vervolgens inmenging
van de overheid op de markt voorstaan. In dat geval is
er geen sprake van liberalisme, maar van( interventio-
nisme. Hetgeen Manenschijn geschreven heeft, is echter
zijn opinie, waar hij recht op heeft en die uiteraard per
individu verschillend kan zijn. Het gevaarlijke is echter
dat Maneschijn, blijkens zijn artikel, zijn opinie en met
name zijn idee over wat moreel goed is, dwingend aan
anderen wil opleggen.

Manenschijn is niet de enige, die dat wil. Het is frap-
pant, dat in een korte tijd tenminste drie artikelen in het
NRC/Handelsblad zijn verschenen, waaruit een zeker
ongenoegen spreekt over de negatieve invloeden van het
liberaliseren en de vrije markt. Met name wordt ei4 ge-
sproken over. Engeland - Manenschijn spreekt van "een
sociaal faillissement"; de Labourpolitica Barones Black-
stone van onvermijdelijke problemen als de Conserva-
tieven de macht behouden en in een recent artikel in het
economische gedeelte, werd het zielige verhaal van een
onderbetaalde nachtwaker in Engeland verteld.

Het betreft hier wederom opinies, die echter haaks staan
op de feiten, zoals bijvoorbeeld in 'Newsweek' van 28
april j.l. gepubliceerd werden: Sinds de Conservatieven
aan de macht kwamen in 1979, is het aantal eigenaren
van auto's met 33%, Van centrale verwarmingsinstalla-
ties met 46%, van telefoons met 44% en van huiseige-
naren met circa 16% toegenomen, in het algemeen heeft
de vrije-markt-politiek Engeland geen windeieren ge-
legd. Het is inderdaad zo dat het aantal huishoudens
beneden de armoede-grens eveneens is toegenomen met
2,9% tot 17,2%. Armoede wordt in dit geVal gedefini-
eerd als een inkomen, dat 50% beneden het landelijk
gemiddelde ligt; Ook dit is echter een opinie, want wie
kan met zekerheid beweren, dat de volledige 17,2% zich
ook daadwerkelijk arm voelt? verder is het van belang
te weten of dit een statische 17,2% is, of dat er een
doorstroming plaats vindt naar een hogere inkomens-
groep, tot slot vermeldt Newsweek helaas niet in hoer
verre inflatie een rol speelt. Een toeneming in
inkomensongelijkheid is niet hetzelfde als een toene-
ming van armoede.

Dit geconstateerd, is het nuttig om vast te stellen welke
eigenschappen onze moderne samenleving zoal bezit en
of die inderdaad door een zinvolle "sociale regulering"
beïnvloed kunnen worden.

Een samenleving kan bestaan uit simpele of complexe
gemeenschappen. Een simpele gemeenschap bestaat uit
een relatief klein aantal mensen, die elkaar vrijwel al-
lemaal persoonlijk kennen en diepgaande relaties met
elkaar onderhouden. Een simpele gemeenschap bestaat
daardoor uit voornamelijk complexe relaties.
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Een complexe gemeenschap bestaat uit een groot aantal
mensen, voor wie het onmogelijk is om elkaar allemaal
te persoonlijk kennen. Relaties binnen een complexe
gemeenschap zijn dan ook voor een groot deel geba-
seerd op aan regels gebonden procedures, waarbij het
niet nodig om iemands persoonlijke kwaliteiten te ken-
nen. Een complexe gemeenschap bestaat daardoor uit
voornamelijk simpele relaties.

Vanwege de simpelheid van de relaties, kan een indivi-
du, in een complexe gemeenschap, vele van zulke rela-
ties aangaan, waardoor een complexe structuur gevormd
wordt.

Complexe gemeenschappen hebben ook een aantal ei-
genschappen zoals: :

1. Onpersoonlijke en aan regels gebonden procedures.

2. Een individu kan onmogelijk van alle bestaande
(relatie) structuren op de hoogte zijn.

3. De details van de maatschappijstructuur, die ont-
staat, zijn onvoorspelbaar, zelfs wanneer dé algeme-
ne kenmerken vast te stellen zijn.

4. Een zelforganiserend vermogen.

5. Een behoefte aan private eigendomsrechten.

Het zal duidelijk zijn, dat onze moderne samenleving
een complexe gemeenschap is, met een zelf-
organiserend vermogen, waarin van een samenhang
sprake is, die niet ,het gevolg is van weloverwogen
planning van een overheid. Deze samenhang komt voort
uit het nastreven van individuele doelen, binnen een
raamwerk van regels, die de individuele handelingen zo
leiden, dat een samenhangende structuur ontstaat. Hier^
bij passen de details zich voortdurend aan, ongeacht of
er verschillende doelen nagestreefd worden.

Binnen de complexe gemeenschap zorgt het op de markt
werkzame prijzenmechanisme voor de meest effectieve
communicatie tussen haar afzonderlijke leden. Private
eigendomsrechten zijn dan ook van cruciaal belang,
omdat zonder deze rechten, er niets te verkopen, te ver-
handelen of af te dingen valt. Het mechanisme functio-
neert beter, naarmate de overheid, in het algemeen,
minder dwang uitoefent door alleen regels vast te stel-
len, die het zelf-organiserende vermogen niet hinderen
en samenwerking bevorderen. Zelf-organiserende
structuren harmoniseren dan ook het eigenbelang met
het opvolgen van basisregels, die voor iedereen gelden,
zijn deze regels ontwikkeld, dan zal de algemene ten-
dens van de vele individuele initiatieven, die onder an-
dere voortvloeien uit de arbeidsverdeling, de kans
maximaliseren dat door het nastreven van het eigenbe-

lang, tevens het belang van anderen wordt nagestreefd.
De markt is hierdoor in staat om allerhande complexe
problemen op te lossen. Dit houdt echter in, dat succes
ongelijk verdeeld is en de minder succesvollen ook
daadwerkelijk tegenslag zullen voelen.

Volgens Manenschijn is dit laatste echter het kwaad,
dat zijn "sociale regulering van de markteconomie",
bitter noodzakelijk maakt. Het goede is volgens hem de
"sociale gerechtigheid" en "het hoge sociale profiel
dat eens de basis was voor de opbouw van de verzor-
gingsstaat."

Onlangs is in 'De Vrijbrief, "Planned Chaos" van Lud-
wig von Misès vertaald, waarin het volgende over lie-
den, zoals Manenschijn staat geschreven: ''De
aanhangers van de welvaartsstaat zijn in feite volkomen
a-sociale en intolerante dwepers. Hun ideologie impli-
ceert namelijk, dat de overheid precies datgene uit zal
voeren wat zij als juist en nuttig achten." [ ] "ledere
voorstander van de verzorgingsstaat en van planning is
een potentiële dictator."

De benodigde dwang maakt een samenleving dan ook
niet zelf-orgahisatorisch, maar instrumentalistisch. Pro-
blemen worden steevast door de overheid aangepakt
(social engineering), maar verergeren eerder in plaats
van opgelost te worden. Dit komt omdat een hiërarchi-
sche overheidsstructuur niet (tijdig) in kan spelen op
steeds wisselende lokale omstandigheden. Andere ge-
volgen zijn het verlies aan private eigendomsrechten,
met desastreuze gevolgen, zoals in de voormalige Oost-
bloklanden en de verstoring van het prijzenmechanisme.

Waar het dan ook om draait, is vrijheid en niet-vrijheid,
waarbij in dit geval onder vrijheid verstaan wordt 'het
yrij-zijn van hinder door de overheid. Immers een sterk
dwingende overheid zal het zelf-organiserende vermo-
gen van de samenleving hinderen, met als gevolg de
reeds genoemde problemen. Er zijn voorbeelden te over
dat in dat geval een overheid, in een poging om tóch
haar doel te bereiken, vervolgens meer macht naar zich
toetrekt dan afstaat. Het gevolg is een tirannie, waaron-
der alleen nog het kwaad over zal blijven. In een vrije
samenleving kunnen goed en kwaad echter tegelijkertijd
bestaan. Het is dan ook noodzakelijk om voor het draai-
ende houden van onze samenleving, vrijheid van over-
heidsbemoeienis na te streven.

Bron:
diZerega, Gus. Sustainable Communities, uit het hoek
Emïronmental Gore: A Constructive Response to
'Earth Balance', onder redactie van John A. baden, san
Francisco, U.S.A.: Pacific Research Institute, 1994.
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Uit de pers
Een nieuwe rubriek.

Samengesteld door

BEDRIJFSRECHERCHE CONTRA DE
STAAT

Uit De Volkskrant het verheugende
bericht dat de bedrijfsrecherche het
monopolie van politie en justitie be-
dreigt:

"De bloei van bedrijrsrecherchedien-
sten in Nederland bedreigt het mono-
polie van justitie en politie op
rechtshandhaving. Dit zei procureur-
generaal D. Steenhuis woensdag op
een congres over fraudebestrijding.
Nederland telt zo'n driehonderd onder-
nemingen met 'een dergelijke veilig-
heidsdienst becijferde criminoloog B.
Hoogehboom. Hij waarschuwde voor
wildgroei van particuliere opsporing en
eigenrichting door bedrijven (...)

Procureur-generaal D. Steenhuis zei
woensdag bovendien onomwonden dat
bedrijven -als het gaat om ingewikkel-
de fraudezaken- bij politie en justitie
meestal voor een dichte deur staan. De
financiële kennis schiet ernstig tekort.

Zo is een particuliere praktijk van par-
ticuliere schikkingen en arbitrage ont-
staan. Coulissenrechtspraak, aldus
Hoogenboom. In De Groene Amster-
dammer sprak hij een maand geleden
over 'conflictbeslechters die met ille-
gale opsporingsmethoden rechtspre-
ken'. :

Hoogenboom, werkzaam bij de Eras-
mus Universiteit Rotterdam, denkt dat
methoden als afluisteren, pseudo-koop
en infiltratie schering en inslag zijn bij
de veiligheidsdiensten. 'AI die diensten
zijn behalve wetmatig, ook clandestien
actief, dus in het criminele vlak' (...) "

Iets wat de overheid natuurlijk nooit
zou doen!

'"In de volgende eeuw zullen interne
conflictbeslechting, antecedentenonder-
zoek en observatie enorm toenemen',
zei Hoogenboom vorige maand. 'Zo
komt de staatsveiligheid in gevaar1."

Laten we het hopen.

Een ander bericht uit De Volkskrant
over dezelfde, materie:

"Bedrijfsrecherchediensten zijn tegen-
woordig politie én justitie*in hun ken-
nis Van ;de fraudebestrijding zo ver
vooruit, dat deze de aanspraak óp hun
monopolie in de rechtshandhaving
langzamerhand dreigen te verliezen.
De grote versterking van deze diensten
binnen het bedrijfsleven baart Justitie
grote zorgen, temeer daar déze, anders
dan het ministerie van Justitie, niet on-
der democratische controle staan (..:)"

Als de bedrijfsrecherche tijdens het
recherchewerk rechten schendt; dan
kan het slachtoffer daarvan aangifte
doen bij de staat, een onafhankelijke
instantie. Als de staat daarentegen
tijdens het recherchewerk rechten
schendt, dan moet het slachtoffer
daarvan aangifte doen bij... de staat.
Desondanks moeten we ons volgens
de overheid zorgen maken óver de
bedrijfsrecherche, en niet over de
staatsrecherche; geen redenering zo
krom of de overheid weet 'm wel te
voltrekken.

Het bericht gaat verden

"Concernveiligheidsdiensten ontwik-
kelen zich meer en meer tot profes-
sionele öpsporingsapparaten, stelde
secretaris-generaal H. Borghouts van
Justitie. Iri hun strijd tegen fraude wor-
den zij niet gecontroleerd door de
volksvertegenwoordiging zoals politie
en justitie. , De bedrijfsrechercheurs
hebben inmiddels een grote voorsprong
opgebouwd in kennis over fraudebe-

strijding. Borghouts: "Politiemensen
kunnen zich tegenwoordig al niet meer
kwalificeren voor banen bij bedrijfs-
veiligheidsdiensten."
De overheid schiet tekort in de fraude-
bestrijding, aldus de topambtenaar.
Daarom gaan bedrijven "de rechts-
handhaving dan maar zelf financieren
of zelfs helemaal overnemen", zei
Borghouts.

Politie en Justitie hebben een "laatste
kans" om zich te bewijzen in de frau-
debestrijding, zei procureur-generaal
DJ Steenhuis: 'Dat "laatste kans" klinkt
dramatisch,N aldus Steenhuis, "maar
dat is het ook. Banken krijgen vaak nul
op het rekest als ze bij Justitie aandacht
vragen voor een fraudezaak. Als het al
lukt, blijkt de opsporingsambtenaar
vaak ook nog over weinig kennis te
beschikken. Als je je taken niet goed
vervult, ligt het voor de hand dat men-
sen je werk gaan overnemen."

INTERNET CONTRA DE STAAT (1)
Dorrien Pessers maakt zich in De
Volkskrant (1-7-97) zorgen over de
mogelijkheden die Internet biedt om
nationale adoptiewetgeving te om-
zeilen.

Internet contra de staat (2)

In de Groene Amsterdammer het be-
richt dat de CP 86 haar homepage op
een Amerikaanse server heeft gezet
om de Nederlandse censuur te ontlo-
pen.

Internet contra de staat (3)

In de Volkskrant het bericht dat mi-
nister Borst zich zorgen maakt omdat
via internet medicijnen bestelt kun-
nen worden die in Nederland alleen
op doktersrecept verkrijgbaar zijn.

Internet contra de staat (4)

In de Intermediair (19-6-97) een
groot artikel van een socialist die zich
zorgen maakt over de mogelijkheden
die Internet en toenemende globalise-
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ring bieden om belastingen te ontlo-
pen. (Het nieuwe boek van James
Dale Davidson, The sovereign indi-
vidual, behandelt hetzelfde thema,
maar dan vanuit libeitarisch per-
spectief.)

Uit de Intermediair::

"Het Nederlandse belastingstelsel is
niet meer van deze tijd, net als de stel-
sels yan veel andere landen. De belas-
tingwetten gaan uit van het idee dat
burgers en bedrijyen -arbeid en kapi-
taal- zich nagenoeg permanent binnen
de grenzen van een bepaald territorium
ophouden. Maar nu bedrijven zich
steeds vrijer over de wereld kunnen
bewegen, blijft een groot deel van hun
inkomen en vermogen uit de handen
van de fiscus. De mondialisering, met
Internet als een belangrijke aanjager,
maakt belastinghervorming dan ook
noodzakelijk.

Bedrijven vragen om lagere lasten. Li
Zweden (een land met nog hogere be-
lastingen dan Nederland) hebben mul-
tinationals als Ericsson al bij de
regering aan de bel getrokken: lagere
belastingen, of we vertrekken. Het ge-
volg van deze druk uit het bedrijfsleven
is, dat de overheden arbeid steeds
zwaarder dreigen te moeten belasten.
Anders halen ze te weinig geld op.

De Europese Commissie heeft vorig
jaar uitgerekend dat de lastendruk op
arbeid in Europa sinds 1980 met 17
procent is gestegen, terwijl die op ka-
pitaal met 20 procent is gedaald. In
Nederland betalen werknemers 12 pro-
cent meer dan vroeger. De belasting-
druk op bedrijven daarentegen is met
11 procent gedaald, bijvoorbeeld door
het gebruik van belastingparadijzen.

Die extra belasting op arbeid kost niet
alleen banen, maar zorgt er bovendien
voor dat werknemers uiteindelijk, net
als het kapitaal, naar landen met een
lage belastingdruk zullen vertrekken.
Want ook arbeid wordt steeds mobie-

ler, zij het in mindere mate en in een
lager tempo dan kapitaal. Alleen de
ongeschoolden, de minst mobiele bur-
gers, kunnen niet vluchten voor de fis-
cus. Zij dreigen dan ook de
belastingrekening van de toekomst te
moeten betalen(...)

Behalve door inkomen om te zetten in
vermogen, is belastingheffing ook te
ontwijken door emigratie, van mensen
en bedrijven. Mensen voelen zich
steeds meer wereldburger. Dat werkt
fiscale emigratie in de hand- bij-
voorbeeld naar België en de Neder-
landse Antillen. De reactie yan de
overheid op die fiscale vlucht is tot nu
toe defensief geweest: over meer en
meer fiscale claims moet aan de grens
op enigerlei wijze worden afgerekend
(...) .. ,:.•••'

Nederland zou echter ook voor een of-
fensieve strategie kunnen kiezeni fis-
caal zo aantrekkelijk worden dat fiscale
emigratie niet zinvol meer is en kapi-
taalkrachtige buitenlanders zich, hier
graag willen vestigen. Hier en daar
probeert de overheid dat ook wel, al-
leen is het maar de vraag of dat het
probleem van de dalende inkomsten
oplost. Veel economen vrezen namelijk
dat een dergelijke wedloop tussen lan-
den - fiscale beleidsconcurrentie - zal
resulteren in zeer lage bodemtarieven
in alle rijke naties (...)

Bovendien zal in de toekomst de ideo-
logie meer en meer uit de belastinghef-
fing verdwijnen. De primaire doelstel-
ling, het collecteren voor de overheid,
komt weer centraal te staan. Het onge-
lijk verdelen van de lasten door pro-
gressieve belastingheffing (de rijken
betalen een hoger percentage) en hoge
belastingen op kapitaalinkomen is
moeilijk vol te houden: de betreffende
belastingplichtigen krijgen er steeds
meer moeite mee. Het toptarief van de
inkomstenbelasting zal drastisch om-
laag gaan. De vermogensbelasting
wordt afgeschaft.

In de vennootschapsbelasting (de be-
lasting die bedrijven betalen over hun
winst) is deze pragmatische aanpak al
zichtbaar. Sinds begin dit jaar is een
regeling van kracht voor zogeheten
concernfinanciering. Dit verschijnsel
komt er op neer dat bedrijven een in-
terne bank oprichten, veelal in een be-
lastingparadijs. Hun werkmaatschap-
pijen lenen daar geld van, en trekken
de rente af in landen met hoge belas-
tingtarieven. De rentewinsten daarente-
gen voeren deze bedrijven op in belas-
tingparadijzen. In feite is Nederland op
dit terrein sinds kort ook een belasting-
paradijs. Bij een goede planning kun-
nen bedrijven de belasting op winst uit
concemfinanciering beperken tot 7
procent.

Waarom een dergelijke lage belasting-
druk? Nederland was de "markt" voor
concernfinanciering vrijwel geheel
kwijtgeraakt, en kon alleen inkomsten
terugwinnen door een paradijselijke
regeling af te kondigen. Met rechtvaar-
digheid heeft dat niets te maken: er zijn
geen argumenten te verzinnen Waarom
de "normale" winst van een Neder-
lands bedrijf wordt belast tegen 35
procent, en winst uit concemfinancie-
ring tegen 7 procent. De internationale
markt heeft dat tarief gewoon afge-
dwongen (...)

Internet maakt fraude zeer eenvoudig;
zeker als er een goed systeem voor di-
gitale betalingen ontstaat. Via buiten-
landse banken die zich geheel
onttrekken aan elke vorm van toezicht,
kunnen consumenten betalen vanuit
een Nederlandse huiskamer zonder dat
de fiscus er enig zicht op heeft. Bron-
heffingen zijn daar een van de weinige
effectieve wapens tegen: ze belasten de
kapitaalstromen voordat die wegge-
sluisd kunnen worden. Het is een van
de redenen dat Europa het, na jaren-
lange discussie, eens lijkt te worden
over zulke bronheffingen.

Maar los van de digifraude blijft Inter-
net, en de vrijheid van kapitaal en ar-
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beid die daarmee samenhangt, in de
belastingplannen voor zover nu te
overzien onderbelicht. De gevolgen van
de toenemende mobiliteit en de op-
komst van de handel en dienstverle-
ning via Internet worden nog steeds
onderschat.

Internet bevordert de mondialisering
van de economie. Het wordt voor
dienstverleners -en dat zijn de meeste
bedrijven in Nederland- steeds makke-
lijker om hun nering naar fiscaal vrien-
delijke oorden over te brengen. Neem
bijvoorbeeld de btw. Bedrijven die van
buiten de Europese Unie diensten leve-
ren, hoeven in Europa in principe geen
btw te betalen. Wanneer zo'n dienst-
verlener zich vestigt in een land dat zelf
geen btw kent, is het belastingvoordeel
duidelijk. Internet maakt zulke vesti-
gingen elders veel eenvoudiger, omdat
bijvoorbeeld softwarebedrijven of de
entertainment-industie (allemaal groei-
sectoren) hun producten doodsimpel
over de digitale snelweg aan particulie-
ren kunnen leveren. Verder dreigt ero-
sie van de belastingheffing over
winsten. Een plaats op de harde schijf
van een server in Nederland, zonder
dat het bedrijf hier mensen in dienst
heeft, geldt waarschijnlijk niet als een
zogeheten "vaste inrichting" (een be-
drijf dat fysiek in Nederland aanwezig
is). Daardoor is de winst op de verkoop
via de server volgens de internationale
regels niet in Nederland belastbaar.

Hier wreekt zich dat belastingen een
territoriale basis hebben. Internet ligt
overal en daarmee nergens. Als een
bedrijf "virtueel" in een land aanwezig
is, maar fysiek niet, bestaat het fiscaal
gesproken niet.

Op dit moment weet nog niemand
hoeveel opbrengsten de staat in de toe-
komst mis zal lopen. Maar het zal om
grote bedragen gaan: nu al weet het
vrije kapitaal zich immers met succes
aan belastingheffing te onttrekken.
Mondialisering en Internet zullen het
belastingstelsel verder ondermijnen.

Op voorhand is niet duidelijk wat daar
tegen te doen is- wel staat vast dat fun-
damentele wijzigingen onontkoombaar
zijn.

Nederland moet dan ook (samen met
andere westerse landen) gaan naden-
ken over geheel nieuwe belastingen,
die dé inkomsten in de toekomst op
peil kunnen houden: een transactiebe-
lasting bijvoorbeeld, of een bittax. In
het eerste geval ontvangt dé overheid
bij alle mutaties op een bankrekening
een percentage. Dit hoeft niet hoog te
zijn, want banken en hun rekening-
houders schuiven zo veelvuldig met
geld dat ook een bescheiden heffing
behoorlijk wat belasting in het laatje
brengt; Zo'n regeling werkt echter allen
goed als wereldwijd alle banken mee-
doen en als betalingen tussen personen
uitsluitend via banken lopen. Dat laat-:
ste is niet het geval: het hele zwarte
circuit werkt bijvoorbeeld uitsluitend
met contanten.

Een bittax, een andere mogelijkheid, is
een belasting over het aantal bits in-
formatie dat iemand ontvangt of weg-
stuurt. In feite is een bittax een soort
rekeningrijden op Internet. Wie meer
bits verstuurt, is meer belasting kwijt.
Ook zo'n belasting stuit echter op pro-
blemen. Het aantal bits zegt bijvoor-
beeld niets over de waarde van de
informatie: een e-mail is doorgaans per
bit minder waard dan een softwarepro-
gramma.

Het is echter maar de vraag of dit soort
scherpslijperij veel gewicht in de
schaal zal leggen. Want hoewel het
denken over nieuwe belastingen pas
zeer recent is begonnen, is de kans re-
ëel dat ze worden ingevoerd. De over-
heid heeft als uitvinder van nieuwe
belastingen een reputatie hoog te hou-
den. Als de nood aan de man komt,
doordat de traditionele opbrengsten
tegenvallen,! zijn twijfels over nieuwe
inkomstenbronnen snel vergeten.

Ook internationale harmonisatie kan de

belastingerosie tegengaan. Als de lid-
staten van de Europese Unie hun na-
tionale belastingstelsels op elkaar
afstemmen, of (beter nog) als dat op
mondiaal niveau gebeurt, heeft het
geen zin meer om over de wereld te
zwerven, op zoek naar het laagste be-
lastingtarief.

Helemaal sluitend wordt die harmoni-
satie nooit: er blijven altijd landen voor
wie het meewerken aan duistere inter-
nationale dienstverlening een ver-
leidelijke bron van inkomsten is. Bo-
vendien is de kans dat het werkelijk
van harmonisatie komt niet groot. De
prestaties van Europa zijn op dit punt
ronduit teleurstellend. De lidstaten
willen met het financiële korset van de
Economische en Monetaire Unie in
zicht graag enige beleidsvrijheid over-
houden. Als ze naast hun markten en
munten ook nog eens hun belastingen
pp elkaar afstemmen, hebben ze nau-
welijks nog instrumenten voor econo-
misch beleid. Een rapport van de
commissie-Rudirig, die de Europese
Commissie in 1992 adviseerde over
een gedeeltelijke harmonisatie van de
vennootschapsbelasting, is dan ook
ergens in een Brusselse bureaulade een
stille dood gestorven. Zelfs Europees
Commissaris Monti, die in 1996 een
nota maakte over de toekomstige be-
lastingheffing in de Unie, heeft het on-
derwerp harmonisatie vermeden.

En zelfs als het wel tot harmonisatie
zou komen, zijn de problemen niet op-
gelost. De vrijheid van kapitaal (en
uiteindelijk ook arbeid) zet de belas-
tingheffing blijvend onder druk. Hoe
creatief Vermeend bij het opstellen van
zijn nota ook te werk zal gaan, op ter-
mijn kan hij met de belastingen maar
een kant op. Omlaag."

Daar heften we het glas op!
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TERRA LIBERA

Hub Jongen

VRIJHEID: MEER of MINDER ?

De vraag of onze vrijheid nu toe of afneemt, of we meer
of minder vrijheid hebben dan bijvoorbeeld twintig jaar
geleden. Heeft het libertarisme wat bereikt in die tijd?
Dit is een intrigerende vraag die niet zo eenvoudig is te
beantwoorden. Hoe kun je het meten?

Om daar zinnig over te praten, moeten we het natuur^
lijk wel eens zijn over wat we met die vrijheid bedoelen.
Daar zijn al heel wat beschouwingen aan gewijd. Voor
het bespreken van deze vraag, willen we het hier een-
voudig houden en stellen dat er meer vrijheid is als
mensen meer kunnen doen wat ze zelf willen, zonder
daarin door (dreiging met) geweld van anderen gehin-
derd te worden. Uiteraard hebben we het dan alleen
over handelingen die zelf geen geweld inhouden, Want
dan wordt immers diezelfde vrijheid van anderen aan-
getast.

Charles Murray zegt in "What it means to be a Liberta-
rian", dat het heel duidelijk is dat de hele wereld op
economisch gebied steeds vrijer aan het worden is.
Geen zinnig mens, met uitzondering van enkele theore-
tische professoren, zal meer beweren dat socialistische
economieën betere resultaten behalen dan een vrije eco-
nomie, We zien dan ook het grote gebeuren van de val
van de Berlijnse muur. We zien de privatiseringen in
eigen land. Tien jaar geleden was het ondenkbaar dat de
PTT, de Spoorwegen, en zelfs de sociale diensten, in
particuliere handen zouden komen. Het lijkt dus duide-
lijk dat de vrijheid, het libertarisme aan de winnende
hand is.

Toch willen we daar een vraagteken bij plaatsen. Want
tegelijkertijd zien we dat naast die privatisering allerlei
nieuwe overheidsvoorschriften komen. Tot en met de
maat van het condoom! Er wordt wel "geprivatiseerd"
maar de staat vertelt je precies wat je er mee mag en
moet doen. En zeer velen in de maatschappij _willen_
ook dat die staat alles regelt.

Is dat nu niet precies wat Ayn Rand in haar essay
"fascisme" noemt? Je bent wel "eigenaar", maar de
overheid vertelt je precies wat je er wel of niet mee mag
doen. Of welke afspraken je wel of niet met je mede-
mens mag maken. En het kan niet anders of dat moet
gepaard gaan met allerlei controle en keuringsinstanties.

(Ayn Rand: "Na de roes van de verzorgingsstaat de ka-
ter van het fascisme?" (Te bestellen bij de Redactie voor
fl. 7,50 inclusief verpakking/verzending)

Zo wil de regering in Nederland een nieuw bureau in
het leven gaan roepen dat de overheid gaat tippen over
misdaad. Bij de Parlementaire enquête opsporingsme-
thoden bleek dat ook in Nederland de georganiseerde
misdaad actiefis. Met name worden genoemd de secto-
ren bouw, transport, horeca en afvalverwerking. Daar
wordt "misbruik" gemaakt van overheidsopdrachten EN
SUBSIDIES. Dit nieuwe bureau gaat BIBOB heten:
Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Be-
stuur. Maak zelf maar uit óf dit een misleidende naam
is. Dit bureau gaat vergunningsaanvragen, bijvoorbeeld
voor een gebouw, beoordelen. Ook kunnen reeds ver-
strekte vergunningen, subsidies en opdrachten erdoor
worden ingetrokken. De gegevens kan dit bureau putten
uit "onder meer" persoonsregistraties van de politie,
justitie en opsporingsdiensten, Kamer van Koophandel
en registers van het Ministerie van Justitie. We mogen
dan zeker aannemen dat dat alles niet in strijd is met de
wet óp de Privacy!?

Om terug te komen op het begin van deze paragraaf:
Krijgen we nu meer of minder vrijheid?

WERELD CONVENTIE 1997 IN ROME.

28 September - 3 Oktober

De libertarische Wereldconventie 1997 is nu wel zeer
dichtbij!. Maar u kunt nog steeds komen ! De nieuwe
brochure zal zeker helpen u daartoe aan te sporen. In de
brochure staat al meer over het programma, de sprekers,
en niet te vergeten ook de kosten.

Zelf vind ik echter altijd het belangrijkste de ontmoeting
met zoveel libertariërs van over de hele wereld. Daar-
door is het mogelijk meer begrip te krijgen voor andere
situaties. Ook is het fijn te ervaren dat het libertarisch
ideaal over de wereld groeiende is. Ook al zouden we
dat duizend keer zo snel willen.

Ook de Website is weer uitgebreid. U kunt vanuit uw
stoel een wandeling door Rome maken. Hopelijk zal dit
u nog meer stimuleren om naar Rome te komen en niet
tot de gedachte brengen dat u het al wel vanuit'uw stoel
gezien hebt.

22 de Vrijbrief



De website is: LIBERTARIAN WORLD
CONVENTION in ROME
<http://www.liberta.com/isild>

de VRIJBRIEF

De VRIJBRIEF heeft ook een groeiende homepage. U
kunt daar op een overzichtelijke manier meer gegevens
over de VRDBRIEF en het libertarisme vinden. Uiter-
aard zijn er ook interessante links naar andere vrijheid-
lievende organisaties. Het is de moeite waard deze
homepage te bezoeken.

WERELDCONVENTIES in VOLGENDE JAREN.
ISIL is al druk bezig met de organisatie van conventies
voor de komende jaren. Het is al zeker dat in 1998 de
wereldconventie in BERLIJN plaats zal vinden. Als u al
meer wilt weten, dan ook weer op "het Net". Het adres
is: <www.der-markt.dl. Zeer enthousiast ben ik over
een vignet dat de organisatoren ontworpen hebben. Zie
noemen het de "Wall Blaster". Het bestaat uit een stuk
in elkaar stortende Berlijnse muur waaruit de
"vrijheidspersoon" van het ISILvignet oprijst.

De plannen voor 1999 zijn nog vaag. Enkele landen zijn
wel al geïnteresseerd, maar nog niet zo ver gevorderd
dat we er al rekening mee moeten houden. E,n van de
mogelijkheden is Costa Rica. Voor het jaar 2000 ligt
dat al anders. Hoewel op dit moment de definitieve be-
slissing nog niet rond is, worden er wel al serieuze
plannen gemaakt om er een grote libertarische gebeur-
tenis van te maken. Er gaan zelfs gedachten uit om deze
te houden in het Rockefeller Center in hartje New York!

EUROREP MEETING

Deze houden we de laatste jaren altijd in Amsterdam op
het laatste weekend van februari. Deze keer gaan er
echter ook stemmen op om deze bijeenkomst eens in
Kopenhagen te houden. We zullen u op de hoogte hou-
den.

ISIL USA is VERHUISD

ISIL werd gedwongen om te verhuizen. Een linkse
groep, gesteund door miljoenen dollars overheidsgeld,
belastinggeld dus, heeft het gebouw waarin ISIL kan-
toor en boekenwinkel had, gekocht. Ze gaan er een Les-
bisch/homoseksueel/biseksueel/transgender
Gemeenschapscentrum" in vestigen. Dat betekent ook
dat de boekenwinkel gesloten moet worden. Er wordt
nóg onderzocht of op kleinere schaal een beperktere se-

lectie bpeken en tapes via postorder geleverd kan wor-
den. Ook is nog niet honderd procent duidelijk hoe dit
in de organisatie wordt verwezenlijkt, maar we kunnen
er praktisch zeker van uitgaan dat dit het einde betekent
voor FREEDOM's NETWORK BOOKS.

Het nieuwe adres, met onmiddellijke ingang, is: Inter-
national Society for ïndividual Liberty. 836-B Sout-
hampton Rbad 299 BENICIA, CA 94510, USA TeL..:
+1-707-746.8796 Fax. : +1-707-746.8797 E-mail:
<71034.2711 @compuserve.com WEB: <www.isil.org

US LIBERTARIAN PARTY

De LP is goed bezig met het weer op koers komen na de
Presidentsverkiezingen van het vorig jaar. Ze hebben
regelmatig radio uitzendingen en geven „n of twee
perscommuniqué, s per week uit. Daarin reageren zij op
adequate en snelle manier op actuele gebeurtenissen. Zij
proberen weer te geven wat de overheid zegt en wat is
de werkelijkheid. Zo zijn er bijvoorbeeld communiqués
over:

• De overeenkomst met de tabaksindustrie

• De oorlog tégen kanker

• De oorlog tegen armoede

• Het proces over de bomaanslag in Oklahoma

• enz.

Recent verscheen een commentaar op Amerikaanse
"Hearings" (te vergelijken met Parlementaire enquête)
betreffende Politieke Corruptie. Steye Dasbach, voor-
zittervan de LP zegt daarin dat deze "hearings" het best
meteen gestopt kunnen worden.; Ten eerste omdat dat
onmiddellijk de belastingbetaler vele miljoenen aan on-
derzoekskosten zal besparen. Ten tweede omdat daar-
door aan politici een kans ontnomen wordt om naar
aanleiding van dit onderzoek weer talloze nieuwe wet-
ten te maken, (bijvoorbeeld iets als het hierboven ge-
noemde BIBOB in Nederland)

Bovendien is dit onderzoek niet nodig omdat de meeste
mensen toch al weten dat er dat er veel corruptie bij po-
litici is. Ook al ontkent Bill Clinton nog zo hard, de
meerderheid van de bevolking gelooft dat hij (illegaal)
geld uit Azië heeft gekregen om zijn herverkiezing te
financieren. En de Republikeinen hebben het uit ander,
ook illegale, bronnen geaccepteerd. Uit een enquête
bleek dat 94 % van de Amerikanen de centrale regering
wantrouwt. (Hoe groot zou dat percentage in Nederland
en België zijn ?)

Er is maar één methode om die corruptie terug te drin-
gen, zegt Dasbach, en dat is door de macht en omvang
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van de overheid drastisch te verkleinen. "Want de enige
politicus die niet kan worden omgekocht, is diegene die
niets te bieden heeft."

Bijna al die perspublicaties zijn goed en interessant. Als
u Email hebt, kunt u er een (gratis) abonnement op ne-
men: (For subscription changes, please mail to
<announce-request@lp.org with the word "subscribe" or
"unsubscribe" in the subject line - or use the WWW
form, < http://www.lp.org/ )

Binnen en buiten de LP zijn ook al acties gestart voor de
volgende verkiezingen. Zowel voor lokale als Voor de
Kamerverkiezingen. Er is zelfs al een comité, gevormd
dat de mogelijkheid onderzoekt om Harry Browne in
2000 weer als kandidaat te krijgen. Browne zelf heeft al
gezegd dat hij dat wel zou willen, ALS ondertussen het
aantal leden van de LP aanzienlijk gegroeid zou zijn.

"HOW I FOUND FREEDOM IN AN UNFJREE
WORLD"

Goed nieuws! Dit bekende boek van Harry Browne was
jarenlang niet meer te koop. Het is nu echter opnieuw
uitgegeven. Het bevat een nieuw voorwoord en nawoord
van Browne, geschreven na zijn verkiezingscampagne
in 1996. Te koop voor $ 24.95 bij: (in voorverkoop
$10.- goedkoper) Liam Works Publishing P.O.Box
2165, GREAT FALLS, MT 59403-2165 USA Tel: +1-
406-761.4806

DRUGS

De laatste tijd verschijnen er weer een aantal rapporten
en studies die aangeven dat het gebruik van drugs en
alcohol onder jongeren nog nooit zo groot geweest is.
En groeiende! De minister zegt dat ze ervan schrikt! De
oorlog tegen drugs werkt niet. (net als de oorlog tegen
armoede, de oorlog tegen honger, enz.) Wel weten we
dat voordat overheden met al die verboden kwamen, er
geen drugsprobleem was. In die tijd was het bijvoor-
beeld geen probleem dat er legale lokalen voor opium-
schuiven waren.

Naar aanleiding daarvan hier een aardige brief van Paul
Blair uit "The Intellectual Activist", die al eerder gepu-
bliceerd was in de New York Times. ( Iets verkort):
"Geachte redactie, Laat alsjeblieft iemand aan William
Bennett [hoofd oorlog tegen drugs] vertellen dat mijn
leven en moreel karakter niet de verantwoordelijkheid
zijn van hem of van de overheid. Amerika is gesticht op
basis van het principe dat het leven van een individu
toebehoort aan dat individu, niet aan de gemeenschap of
altruïstische bemoeiallen. Drugsverboden zijn misbruik
van overheidsmacht, of dat nu wel of niet het drugsge-
bruik vermindert. Personen die verkiezen hun leven te
verwoesten door drugsgebruik zullen door de realiteit de
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straf krijgen die ze verdienen. Maar in plaats daarvan,
wil mijnheer Bennett hen 'medelevend' beschermen te-
gen deze realiteit door hen in de gevangenis te zetten. Is
er een beter voorbeeld van "humaniteit met de guilloti-
ne"? Niemand kan weten hoeveel drugsgebruik wordt
gestimuleerd door deze verboden door het opwekken
van de begrijpelijke drang van mensen om zich tegen
dit arrogante paternalisme te verzetten. Laten we er niet
omheen draaien: de oorlog van de overheden tegen
drugs is een oorlog tegen de persoonlijke verantwoor-
delijkheid. Als zodanig kan, en zou hij niet gewonnen
mogen worden."

" AÏTILA AND THE WITCHDOCTER"
U kent hoogstwaarschijnlijk dit schitterende essay van
Ayn Rand waarin zij op onovertroffen wijze beschrijft
hoe het primitieve Opperhoofd en de Tovenaar elkaar
haten, maar elkaar steunen omdat ze elkaar nodig heb-
ben voor het uitoefenen van hun eigen macht. Het op-
perhoofd maakt daarbij gebruik van fysiek geweld, en
de tovenaar dreigt op psychische wijze met bovenna-
tuurlijke krachten en vreselijke fantasieën die aan de
andere kant van het graf met je gebeuren als je niet doet
wat hij wil.

Als je overheden niet gehoorzaamt, sturen ze de politie
op je af. (de uiterste consequentie daarvan is, dat, als je
niet luistert, je de gevangenis in gaat en bij vluchtpo-
gingen doodgeschoten wordt). Ik griezel nog als ik aan
het verslag denk van een paar maanden geleden van een
razzia van een leger van meer dan 40 politiemensen die
landarbeiders naar hun Ausweiss vroegen en de twee
die er geen hadden, het land uitzette. De Kerk stuurt je
later naar de hel!

De gemeenschappelijke noemer waarop geopereerd
wordt, is het altruïsme: Alle anderen zijn belangrijker
dan jezelf. Alles wat je voor jezelf doet is slecht, alles
watje voor een ander doet is goed.

Door de armoede in een land als Nederland zwaar te
overdrijven kunnen Kerk en Staat beide als de goede
herders voor het volk optreden. We noemden een vorige
keer al dat je als je honger hebt, rustig brood mag ste-
len; er wordt niet bij gezegd dat je je dan vergrijpt aan
het eigendom van een ander, en dat later toch moet ver-
goeden.

Recent heeft Bisschop Muskens op een bijeenkomst van
"De arme kant van Drachten" bepaalt dat het salarisstel-
sel in Nederland op de helling moet. "Belangrijker dan
een hogere opleiding is de maatschappelijke betekenis
van het werk". Je kunt je dan afvragen welke
"maatschappelijke betekenis", en betekenis voor wie.
Wie maakt dat uit? De overheid moet dan maar weer



allerlei veranderingen gaan opleggen? Want dat is ken-
nelijk de bedoeling van deze uitspraak.

In een vrije maatschappij worden deze zaken vanzelf
geregeld. Daar bepaalt u zelf, net als alle andere men- •
sen, "waaraan u betekenis toekent". U kunt dan zelf be-
palen wat u betaalt aan wie en waarvoor. Voor wie u
voor hoeveel gaat werken, of wie u in dienst neemt voor
hoeveel. Het is de enige manier waarop dit op een eer-
lijke en morele wijze plaats kan vinden. Hoe meer men-
sen dit gaan begrijpen, hoe sneller we in een betere
maatschappij terecht komen

GEEN CENSUUR OP INTERNET
De pogingen van de Amerikaanse regering om de vrij-
heid van het Internet te beperken, zijn op dit ogenblik
mislukt. De Amerikaanse Hoge Raad heeft op zeer dui-
delijke wijze uitgesproken dat bemoeienis van de over-
heid in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ook
een congres in Bonn heeft zich in dezelfde geest uitge-
laten.

Dit is goed nieuws en zal de ontwikkeling ten goede
komen. Al moeten we natuurlijk begrijpen dat overhe-
den niet willen dat hun macht beperkt wordt. Zij zullen
dus blijven zoeken naar methoden om een greep op het
Internet te krijgen. Daarbij hun stokpaardjes "drugs" en
"kinderporno" zoveel mogelijk van stal halend. Wat er
echt speelt, is hun angst dat het straks nog makkelijker
wordt om geld weg te werken, waardoor er minder be-
lasting in de kas komt. Overheden kunnen zonder be-
lastinggeld niet veel doen. Parallel wordt daarom ook
gesleuteld aan andere belastingsystemen en natuurlijk
strengere straffen.

Het is niet waarschijnlijk dat ze in hun opzet zullen sla-
gen. Het Internet is daar al te groot, te anarchistisch
voor. Uiteindelijk zal een vrije maatschappij verschij-
nen. Het is alleen nog een kwestie van tijd,.

PS. Het is interessant hierbij te noemen dat in het april-
nummer van het magazine "Wired" het libertarisme de

dominante politieke filosofie van het Internet werd ge-
noemd.

SECURITEL

Misschien hebt u er al te veel over gelezen, maar in het
kort even onze actie: Het gaat om wetten die de overheid
"in Brussel" had "vergeten" aan te melden en die daar-
door niet geldig zijn. Ze hadden hun eigen fout al meer
dan een halfjaar geleden ontdekt en waren al maanden
stiekem aan het, werk om het ongemerkt te proberen op
te lossen

Toen echter toch bekend werd dat de Nederlandse over-
heid al jaren haar werk niet goed gedaan had door haar
eigen afspraken niet na te komen, heeft de VRIJBRIEF
onmiddellijk aan' de fylinister gevraagd om een lijst te
verstrekken van de Wetten waar het om gaat. Heel snel
kwam een briefje waarin ze zeiden dat de vraag "in be-
handeling zou worden genomen"1 1
Daarna duurde het weken tot er een antwoord kwam:
De lijst bestond niet, was niet klaar en kon met worden
verstrekt. Telkens als er iets afgehandeld was, zou het in
de pers verschijnen. Een, aantal bladen over gesprekken
en brieven aan de Tweede Kamer werd bijgevoegd,
maar niets echt concreet.

Heel frappant arriveert die brief op dezelfde dag dat de
Rechter aan de regering opdraagt die lijst nu binnen een
week te verstrekken. Zouden ze die nu ook nog naar ons
sturen?

De volgende dag stond in de krant dat de regering zich
bij de uitslag neerlegt en "een voorlopige definitieve
lijst" zal verstrekken. Wat is nu een "voorlopige defini-
tieve lijst" ?

PUBLICATIE

Een echte aanrader is een artikel van Bart Croüghs over
het libertarisme in de HP/de Tijd van 4 juli. Een van de
beste artikelen van de laatste tijd.
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Vrouwen Achtergesteld m.b.t. Lengte
Brussel
Vrouwen worden niet zolang als mannen, omdat de
maatschappij lange vrouwen afkeurt", aldus Hedy
d'Anconia, die voor de Partij van de Afgunst (PvdA)
zitting heeft in het Euro-parlement. "Op jeugdige leef-
tijd wordt meisjes ingeprent dat ze niet moeten groeien
met uitdrukkingen als 'Mama's kleine meid', 'wat een
schattig meisje', terwijl jongens wordt geleerd een
'grote jongen' te zijn".

Onderzoek heeft uitgewezen dat mannen op hoge
posities 5 cm langer zijn dan de gemiddelde man. De
oorzaak van het beruchte glazen plafond - dat vrouwen
boven een bepaald niveau geen promotie maken - wordt
dan ook hieraan geweten: vrouwen zijn gewoon te klein.
Mevrouw d'Anconia: "lengte is duidelijk cultureel be-
paald, aan een biologische oorzaak wil ik niet denken,
iedereen weet waartoe dat geleid heeft in het verleden".
(Red. Voor mensen met een moderne opleiding: Me-
vrouw d'Anconia doelt hier op het Hitlerregime, zeg
maar de slechterikken van het spelletje Doom.)

Archeologen hebben bij opgravingen in de Sudan
overblijfselen gevonden van vrouwen die tussen de
2m20 en 2m50 groot waren. En antropologen zijn het er
over eens dat de Amazones tussen de 15% en 20% gro-
ter waren dan de mannen van de omringende stammen.
Dit verklaart hun overwicht op de andere stammen. De
Amazones leefden in harmonie met de natuur, scheid-
den hun afval en leefden energiezuinig.

"Wij hebben een wet geïntroduceerd die fabrikanten
van dames schoenen verplicht alleen schoenen met ten-
minste een hak van 13 cm op de markt te brengen zijnde
het gemiddelde lengteverschil tussen mannen en vrou-
wen" zei d'Anconia tevreden: "Europese regelgeving is
noodzakelijk, anders zouden de burgers gewoon over de
grens de schoenen van hun voorkeur aanschaffen". De
Italiaanse afgevaardigde Benedotto wil verder gaan: "Ik
wil schoenen met hakken van 20cm om het onrecht uit
net verleden te compenseren, alsmede stopzetting van
de productie van mannenschoenen om te voorkomen dat
die ook steeds hoger zouden worden. Uiteindelijk zullen
mannen dan tijdelijk blootvoets over straat moeten gaan
totdat mannen en vrouwen even lang zijn".

De extreem-rechtse afgevaardigde van Frankrijk mr.
Le Pencil heeft een tegenvoorstel in gediend dat beoogt
de vrouwen ook even zwaar te maken. Omdat het ver-
plicht dragen van een rugzak met gewicht een handha-
vingsprobleem schept, stelt hij voor de nieuwe schoenen
7 kil° zwaar te maken, zijnde het gemiddelde ge-

wichtsverschil tussen mannen en vrouwen. Het Euro-
parlement heeft hier met afschuw op gereageerd en
overweegt de partij van mr. Le Pencil te verbieden.

Informatie
Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting Libertarisch Centrum streeft de verspreiding
van bét Libertarisme ,ria, Het Libertarisme is een politieke
filosofie die gebaseerd is op de individuele vrijheid* Het
individu heeft het recht om met zijn leven, zijn lichaam en
eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrij-
heid houdt daarom, zow,el, persoonlijke als economische
.vrijheid in. Elke samenwerking tussen individuen is dan
gebaseerd op vrijwilligheid. Gebn wet mag vrijwillige sa-
menwerking verbieden. Het libertarisme volgt deze prin-
cipes consequent.

De stichting Libertarisch Centrum is ;geassocieerd met de
International Society for Indlvidual Liberty.

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging financieel willen
steunen kunnen ƒ 150,- overmaken naar Stichting Liftias
(Libertarïan ïnstitute For Human Assistance), Voor die
ƒ150,- krijgt men dan tevens een, jaar lang de Vrijbrief.
Het bankrekeningnummer van LIFHAS (te .Schiedam), is
25. 81. 53, 962 bij de bank , Postbus 370, 3000 AJ Rotter-
dam.

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

Bijeenkomsten coördinatie (CBC):

Libertarische Bijeenkomst Nieuwegein
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20 uur
Contactpersoon J. Otto Vrijhof, tel. &fax. 030-2290241
Email: vrijh@v?orldaccess. nl
• Kring Roosendaal
Elke derde dinsdag van de maand vanaf 18, 30 uur tot 20
uur jn Hotel Restaurant GÖDERB, aan het Stationsplein,
Roosendaal, Contactpersoon H. Jongen, tel, 0165-348034
• Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20 uur
Contactpersoon toine Manders, tel 070-3620954, over-
dag bereikbaar op het secretariaat van de Libertarische
Partij , laan van Meerdervoort 415, 2563 AR 's-
Gravenhage» tel. 0703650109, b. g. g. 0653-484372, fax.
070-3634730

Secretariaat Libertarisch Centrum België:

Brugmanlaan 617, B-1180 Brussel, tel. 02-3444721.
Meer informatie over Libertarisch studiecentrum en Kring
Libertarisch Centrum België bij het secretariaat
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