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OPROEP TOT BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID WEL OF NIET

LIBERTARISCH?

Als reactie op het aannemen van de Koppelingswet ging er eind juni
door het land een golf van protest, en een oproep werd gedaan tot
Burgerlijke Ongehoorzaamheid, waarbij zich opmerkelijk genoeg,
ook veel overheidsdienaren aansloten. Deze wet voorziet in de kop-
peling van de computerbestanden van vreemdelingendienst, sociale
dienst en bevolkingsadministratie. Het doel is te voorkomen dat ille-
galen met succes een beroep doen op uitkeringen. Dominee Visser
van de Pauluskerk in Rotterdam, bekend van zijn opvang van en uit-
spraken over drugsverslaafden, gebruikte zelfs de term
"staatsterreur". Het is overigens opmerkelijk en treffend dat ds. Hans
Visser zijn oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid deed ter gele-
genheid van de viering van het 10-jarig bestaan van het aan illegalen
onderdak biedende Jannette Noelhuis in Amsterdam, een privé-
initiatief.

Als libertariërs zijn we natuurlijke kandidaten voor Burgerlijke On-
gehoorzaamheid, en we zijn speciaal gevoelig voor alle 'staats-
terreur'. Een stellingname lijkt dan ook eenvoudig: wij sluiten ons
van harte aan bij al diegenen die zich zo duidelijk tegen de overheid
opstellen. Oppervlakkig gezien is deze wet alleen van belang voor
een deel van onze medemensen van elders maar niemand weet of hij
al of niet onbedoeld, door een of andere ambtenaar in meerdere van
deze bestanden is opgenomen, en dus hebben we er allemaal mee te
maken. Het koppelen van bestaande bestanden maakt het de diena-
ren van de overheid, en daarmee de overheid zelf, makkelijker meer
over ons te weten te komen. En het is duidelijk dat hoe meer de
overheid van ons afweet hoe meer onze vrijheid bedreigd wordt. En
als libertariër zijn wij principieel tegen alle aantasting van onze vrij-
heid. Toch blijkt dat veel libertariërs op z'n minst zeer genuanceerd
over dit geval van 'staatsterreur' denken en zelfs voorstander zijn van
deze vrijheidsroof. De reden daarvoor blijkt een utilitaristische, om
niet te zeggen opportunistische: "Eindelijk begint de Overheid in te
gaan op de al jaren door libertariërs geuite wens om te stoppen met
uit overheids-uitkeringen aan iedere vreemdeling die zich hier als
asielzoeker meldt, zodat vreemdelingenhaters zich niet meer kunnen
beroepen op de aantrekkelijkheid die het uitkeringenstelsel biedt om
daarmee de volgens hen daardoor onterechte toestroom van vreem-
delingen te verklaren".

Bij nader inzien blijkt dus de praktijk, zoals zo vaak, een veel weer-
barstiger materie om er snel een duidelijk oordeel over te vellen dan
de (libertarische) theorie suggereert. Doet deze wet nu onze vrijheid
toe- of afnemen? Wel, hij neemt duidelijk (positieve) vrijheid af van
de vermeende illegaal die de overheid voor 't lapje wil houden. En
(negatieve) vrijheid van ons allen waar het gaat om zoveel mogelijk
van overheidsdreiging verschoond te blijven. Waarin zou de vrijheid
toenemen? De theorie achter het doel van deze wet is dat de over-
heidsuitgaven afnemen omdat er minder uitkeringsuitgaven



gedaan hoeven te worden. En de redenering is dan: 'La-
gere Uitgaven is Lagere Belastingen dus Meer Vrijheid'.
Wellicht zou er echter van dit bruto-voordeel eerst nog
de kosten afgetrokken moeten worden van het werk om
de administraties daadwerkelijk koppelbaar te maken,
en van de extra-ambtenaren die aangetrokken moeten
worden om het meerwerk te verrichten nu er een con-
trole-mogelijkheid bijkomt, dus het financieel voordeel
is mogelijk kleiner dan op 't eerste gezicht lijkt. En deze
kosten zullen gemaakt worden, ongeacht of er nu ook
maar een illegaal meer gepakt zou worden bij het aan-
vragen van een uitkering dan nu het geval is. En of er
ook daadwerkelijk lagere belastingen zullen volgen, is
al betwijfeld door onder andere Henry Sturman in de
Vrijbrief 1995/6, die de belastingdruk verklaart eerder
uit wat politiek haalbaar is dan uit wat volgens het to-
taal aan te verwachten uitgaven geheven zou moeten
worden.

Een recente internet-discussie illustreert dan ook de
verwarring die er zich onder (sommige) libertariërs
heeft meester gemaakt: " 't Is een goed begin. Sluit alle
illegalen uit van 'sociale zekerheid', staatsonderwijs en
staatsgezondheidszorg en sluit vervolgens zo snel mo-
gelijk ook alle legalen daarvan uit" maar ook een reac-
tie door een ander: "Alle ontnemingen van vrijheden
door de Staat zijn staatsterreur".

OVER WIE GAAT DE KOPPELINGSWET NU EIGENLIJK?
Als we eens nauwkeuriger beschouwen waar het alle-
maal over gaat dan is als eerste te constateren dat de
groep vreemdelingen waar libertariërs op doelden als ze
het hebben over het stopzetten van uitkeringen, niet die-
genen zijn waar de Koppelingswet het over heeft. Die
doelt uitsluitend op die vreemdelingen die er van de
overheid niet meer mogen zijn. Deze laten het door-
gaans wel uit hun hoofd om dan een uitkering aan te
vragen omdat ze daarmee meteen hun aanwezigheid
kenbaar maken en de kans om daardoor opgepakt en
over de grens gezet te worden, aanzienlijk vergroten.
Degenen die wel de brutaliteit hebben om het te probe-
ren, is de kans op succes aanzienlijk geringer gemaakt
door de controlemogelijkheden die er buiten het vrij
koppelen van bestanden zijn, de laatste jaren flink op te
voeren. Toch is er een snel groeiende groep van illega-
len die uitkeringen krijgen, en waarvan de betreffende
instellingen zelfs weten dat zij illegaal zijn. Het gaat
hier om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uit/et-
baar blijken zijn, en die al een uitkering hadden voor het
moment dat zij uitgeprocedeerd raakten. Veel gemeen-
ten waar zij verblijven, willen de uitkering niet eerder
stopzetten dan dat zij daadwerkelijk uitgezet zijn, omdat
zij niet een groep bedelaars willen kweken. "Hoezo be-
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delaars?! Waarom gaan ze niet aan 't werk??" Het pro-
bleem is dat zij dat niet mogen. Als uitgeprocedeerden
hebben zij geen vergunning om werk te verrichten. Het
is uit deze gemeentelijke hoek dat sympathie betuigd
wordt aan de idee van Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
Degenen die daarentegen nog niet zijn uitgeprocedeerd
mogen en moeten in veel gevallen zelfs werk zoeken als
zij het recht op een uitkering willen blijven behouden.
In dit opzicht is de overheid libertariërs een eindweegs
tegemoet gekomen. Als libertariër hebben we er geen
enkel bezwaar tegen als een vreemdeling zich in zijn ei-
gen onderhoud voorziet. Nog maar enkele jaren geleden
gaf de overheid echter liever toe aan de druk van die
kiezersgroep die buitenlanders die zich als vluchtelin-
gen meldden, als "baantjespikkers' aanmerkten, dan te
zwichten voor de druk van die kiezers die hen als 'pro-
fiteurs' aanduidden omdat zij in de asielcentra door de
overheid van middelen van bestaan werden voorzien.
Vluchtelingen die nog geen definitieve verblijfsstatus
hebben verworven, zullen een potentiële werkgever
echter geen enkele zekerheid over de lengte van hun
dienstverband kunnen garanderen waardoor zij hun
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kans op werk aanzienlijk zien verkleinen, temeer omdat
zij al de handicap hebben slecht Nederlands te spreken.
Dit betekent in de praktijk dat de meesten onder hen een
beroep blijven doen op een uitkering. De overheid blijft
hier het recht toe verlenen om niet een nieuwe groep be-
delaars te kweken. Tot het alternatief, het weigeren van
toegang aan asielzoekers, wil men niet overgaan. Dat is
overeenkomstig wat ook libertariërs willen, al zou men
liever het al of niet verlenen van toegang aan asielzoe-
kers en aan alle andere buitenlanders, liever willen
overlaten aan de particuliere eigenaren van het grond-
gebied waartoe een vluchteling toegang wil hebben.
De overheid wil echter ook niet een verblijfsstatus ga-
randeren aan elke asielzoeker die werk gevonden heeft.
Dit zou de kans op werk aanzienlijk vergroten maar po-
litiek gezien op ongunstige wijze de groep kiezers die
roept 'baantjespikkers!' in de kaart spelen. Liever maakt
de overheid het degenen die toegang zoeken, het steeds
moeilijker. Ook daar heeft de overheid het tij echter te-
gen. Naarmate er meer kiezers zijn die ex-asielzoeker
zijn, is de groep die tegen toelatingsbeperkingen zijn,
steeds groter. Zij willen namelijk familie die zich even-
eens hier wil vestigen, het niet te moeilijk maken.

OVERHEID VERLIEST HET PLEIT
Het lijkt er op dat de Koppelingswet is ontworpen om
goede sier mee te maken tegenover die kiezers die asiel-
zoekers maar klaplopers vinden en geen verschil zien
met de 'illegalen', een groep die overigens op kunstma-
tige wijze door de overheid in het leven is geroepen.
Het is duidelijk: de overheid ontglipt de greep ook op
dit deel van de samenleving meer en meer. En meer in 't
bijzonder is het onwaarschijnlijk dat de Koppelingswet
problemen voor de overheid rond vreemdelingen, oplost.
Wat wel zeker is, is dat de invoering van deze wet kos-
ten en inspanning met zich brengt, en de vrijheid van
ons allen verder aantast.

Ingezonden Brief

Redactie Vrijbrief
t.a.v. Peter Croughs

cc: Hub Jongen

Geachte redactie,

Ik ben uitermate verontwaardigd over het be-
richt Vlaams Blok Libertarisch? in de Vrijbrief
1998/3.
Sinds wanneer doet de Vrijbrief aan ledenwer-
ving voor het Vlaams Blok?
Sinds wanneer is iemand libertarisch als hij of
zij een paar kreten tegen de gevestigde orde
slaakt?
Als er aandacht moet worden besteed aan het
gedachtegoed van het Vlaams Blok, waarom
dan niet en analyse van het programma van die
partij in plaats van een paar citaten uit een
nieuwsbrief?
In het bericht ontbreekt zelfs een minimale kriti-
sche noot. Ik kan het niet anders lezen dan als
een aanbeveling voor het Vlaams Blok.

Als in de volgende Vrijbrief deze misser niet
wordt hersteld, ben ik niet van plan om mijn
abonnement te verlengen.

Met vriendelijke groet,

Karel Beekman
Amsterdam

De redactie stelt het ontvangen van inge-
zonden brieven ten zeerste op prijs. Onder
het gebruikelijke voorbehoud - betreft lengte
etc... - zullen zij altijd geplaatst worden.
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In Memoriam:
Marshall Bruce Evoy 1923 -1998

Op 8 juli is Bruce Evoy in Toronto overleden. Hij was de
oprichter van de Canadese Libertarische Partij en samen
met Vince Miller richtte hij "Libertarian International" op.
Dit werd later ISIL, International Society for Individual li-
berty.

Het is al meer dan 25 jaar geleden dat ik Bruce Evoy voor
het eerst ontmoette. Dat was bij een libertarische bijeen-
komst in New York. Beiden waren we geïnteresseerd in een
internationale samenwerking van libertariërs.

Het duurde echter tot 1981 eer we weer contact met elkaar
kregen; hij was toen bezig in libertarian International met
het organiseren van de eerste libertarische wereldconventie,
die in 1982 in Zürich werd gehouden. Vanaf dat moment
heeft onze vriendschap zich steeds sterker ontwikkeld.

De Libertarische Wereldconventie in Zürich is voor het li-
bertarisme in Europa een belangrijke mijlpaal. Immers voor
die tijd bestonden er geen contacten tussen Europese liber-
tariërs onderling. ledere groep had wel contact met de Ver-
enigde Staten. Op de conventie in "Zürich" ontstonden de
rechtstreekse onderlinge contacten, die zich daarna steeds
beter ontwikkeld hebben. We mogen Bruce dankbaar zijn
voor de rol die hij hierin gespeeld heeft.

Bij praktisch alle volgende, jaarlijkse, wereldconventies
heeft Bruce ook een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen bij
het organiseren, en het opzetten van een conventie hand-
boek, maar ook als deelnemer en spreker. Aan zijn lessen
betreffende "spreken in het openbaar" denken we nog met
veel genoegen en dankbaarheid terug.

Bruce was een acteur. Hij heeft in een groot aantal toneel-
stukken meegespeeld en er ook een aantal geregisseerd. Hij
hield van taal, en was altijd bereid om anderen er meer van
te leren. Zowel betreffende de grammatica als de uitspraak.
Zelf had hij geen microfoon nodig. Die werd dan ook alleen
maar gebruikt als er iets moest worden opgenomen. Bruce
was een persoon die er op stond dat werkzaamheden
"goed" gedaan werden. Hij had een hekel aan geklungel.

Maar hij had een nog grotere hekel aan iets dat ook maar
een beetje op oneerlijkheid leek. Dat kon hem fiirieus ma-
ken.

Op de meeste conventies, en ook bij andere gelegenheden,
bracht hij, in kostuum, de beroemde rede van Patrick Hen-
ry: "Give me liberty, or give me death!" Hij staat dan ook
bij velen bekend als "Patrick Henry".

Bruce was al vele jaren ziek. Aan zijn ingewanden en lever
mankeerde van alles. Hij liet dit echter nooit merken, totdat
het laatste anderhalf jaar de virussen langzamerhand de
overhand kregen.

De wereldconventie in Whisüer, Canada (1996) was zijn
laatste. Hij mocht daar tot zijn grote verrassing en vreugde
de Freedom Torch Award ontvangen. Hij heeft nog gepro-
beerd om ondanks zijn zwakte toch naar de conventie in
Rome (1997) te komen, maar heeft dit op het laatste mo-
ment toch moeten afzeggen. Dit heeft hem zeer veel verdriet
gedaan. Hij was zo graag nog eens terug gegaan naar de
plaatsen die hij in en na de oorlog had bezocht.

Omdat zijn vrienden ervan overtuigd waren dat hij zijn
75ste verjaardag (31 januari) niet zou kunnen halen, werd
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en een reünie feest gevierd in zijn woonplaats Toronto, Ca-
nada, in augustus 1997. Hij was toen nog zo sterk dat hij
een veertigtal vrienden kon ontmoeten. Zijn stem nog zo
goed, dat hij de speech van Patrick Henry kon voordragen.
Sommigen zeggen zelfs dat het zijn beste was. Hij heeft
toen zelfs nog tochtjes met ons gemaakt, en samen hebben
we nog enkele toneelstukken gezien.

Tot ieders verwondering heeft Bruce zijn 75 ste verjaardag
wel gehaald. Al was hij toen al zo zwak dat hij zijn bed
nauwelijks kon verlaten. Zijn vele vrienden verzorgden hem
met behulp van een professionele verpleegster die dagelijks
bij hem kwam. De vrienden hadden een organisatie opgezet

waardoor er elke dag bij tourbeurt een ander bij hem was.
Een prachtig voorbeeld van vriendschap en particulier ini-
tiatief.

Bruce was een voorbeeld voor velen. Een vriend waar je op
kon bouwen. Het is vreemd je te realiseren dat hij er niet
meer is. Hij zal echter een heel goede herinnering blijven.
We zijn dankbaar dat we hem gekend hebben, en voor wat
hij gedaan heeft om de wereld een beetje beter achter te la-
ten dan hij ze vond.

Hubert J. Jongen

Ondersteun het Libertarisme en
neem een abonnement op de Vrijbrief

Naam:

Straat:

Postcode en Plaats:

Handtekening:

Stuur deze bon in een normaal gefrankeerde brief aan:
Administratie Vrijbrief
Mient 80

2564 KP Den Haag i
i
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Over De Economie
Van Wetenschappelijk Onderzoek

Frank Miedema

TERENCE KEALEY, The Economie Laws of Scientific Research, MacMillan Press LTD, Londen 1996, paperback
1997,595 blz.

F.J. M . ZWETS LOOT (red) Sturing van wetenschappelijk onderzoek. Door beleid, politiek, markt, en de onderzoeker,
DELWEL Den Haag 1997,218 blz.

Scientists breed at muchfaster rate than money does.

CRISIS IN DE FINACIERING

Op 2 september 1997 schreef de minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief aan het
AIDS Fonds dat per l januari 1998 de overheidssteun
voor het wetenschappelijk onderzoek aan AIDS zou
worden gestopt. Andere zaken in de gezondheidszorg
waren nu meer urgent. In de brief complimenteerde de
minister het veld met de bereikte resultaten tijdens de
tien jaar dat het stimuleringsprogramma voor AIDS-
onderzoek had geduurd. Gezien die goede resultaten
leek het de minister redelijk om aan te nemen dat het
onderzoek wel goed zou zijn ingebed en financieel wel
op eigen benen kon staan.

Dit leverde een acute financieringscrisis op die bij de
onderzoekers, maar ook bij het AIDS Fonds, een parti-
culier fonds dat voor zijn researchsubsidies sterk afhan-
kelijk was van VWS, insloeg als een bom. Het veld was
ervan uitgegaan dat VWS het programma zeker nog en-
kele jaren zou steunen. Waar moesten van de ene op de
andere dag die miljoenen vandaan komen? Na enkele
maanden bleek echter dat het AIDS Fonds, de private
sector, het subsidiegat voor een groot deel kon en wilde
opvullen. Het was het AIDS Fonds veel waard dat in
Nederland goed ATOS-onderzoek zou blijven gebeuren,
hoewel het daar tot dan toe uit zijn eigen middelen niet
erg veel aan had hoeven bijdragen.

BACON VERSUS SMTTH
Dit Nederlandse voorbeeld zou koren op de molen zijn
van Terence Kealey, die in zijn boek The Economie
Laws of Scientific Research met verve en op wel zeer

suggestieve wijze de stelling verdedigt dat overheids-
bemoeienis met academisch onderzoek om verschillen-
de redenen ronduit rampzalige gevolgen heeft. Hij voert
daartoe twee invloedrijke antagonistische denkers als
virtuele discussianten op: Francis Bacon en Adam
Smith.

Francis Bacon heeft zich beijverd voor overheidsregule-
ring en subsidies voor academisch onderzoek. In zijn
boek The Advancement of Learning uit 1605 introdu-
ceerde hij het idee van progressie en stelde het leren
door inductie tegenover het in de Middeleeuwen gepro-
pageerde deductieve denken. Zijn wetenschappelijke
methode mag dan inmiddels zijn achterhaald, het model
van lineaire technologische vooruitgang, dat hij als eer-
ste naar voren heeft gebracht, is nog springlevend. In
die visie resulteert zuivere wetenschap, via direct daar-
uit voortkomende toegepaste wetenschap en technolo-
gie, in economische groei. Bacon drong er daarom op
aan dat de overheid academisch onderzoek zou subsidi-
eren. Dat was een investering die ruim terug verdiend
zou worden. Bovendien vond hij dat academisch onder-
zoek, de wetenschap, verrijkend en veredelend
(ennobling) was voor de moraal, een tweede goede re-
den voor overheidssubsidie dus.

Adam Smith daarentegen heeft voor financiering van
wetenschappelijk onderzoek het economisch laissezfai-
re-beginse/ gepropageerd. Hij concludeerde ruim een
eeuw later, in Wealth of Nations, dat het vooral de in-
dustriële activiteit zelf is die nieuwe technologie gene-
reert. Technologische vernieuwing wordt in die visie
gedreven door de vraag vanuit het veld (marketpull) en
niet door academisch onderzoek (technopush). Bij

Frank Miedema is hoogleraar immunologie van AIDS, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij het
CLB te Amsterdam
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Smith staat academisch onderzoek loodrecht op -kan op
z'n best bijdragen aan - de ontwikkeling van nieuwe
technologie uit reeds bestaande technologie. Hij vond je
er niet op kunt vertrouwen of hopen dat wetenschappers
met de hun toevertrouwde middelen het juiste academi-
sche onderzoek gaan doen. De private sector, zoekend
naar winstmaximalisering, zou volgens Smith vanzelf
de ontwikkeling van nieuwe technologie, en indirect dus
die van het academisch onderzoek, sturen.

DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Kealey neemt als uitgangspunt dat de hypothese, dat
overheidsfinanciering tot een toename in economische
groei leidt, historisch getoetst kan worden. In een goed
opgebouwd betoog, waarin van meet af aan duidelijk is
waar hij naar toe wil, neemt Kealey de lezer aan de
hand mee door de geschiedenis van wetenschapsfinan-
ciering, van het stenen tijdperk tot de twintigste eeuw.
Hij maakt met concrete voorbeelden duidelijk dat over-
heidssubsidie voor academisch onderzoek niet direct ge-
relateerd is aan economische welvaart.

Op een beetje chauvinistische toon, die in het boek va-
ker de kop opsteekt, vergelijkt hij Engeland en Fran-
krijk ten tijde van de Industriële Revolutie. Frankrijk
had niet alleen een sterk dirigistisch staatsbestel op het
gebied van handel, industrie en onderwijs, ook de we-
tenschap was sterk door de overheid bepaald. Het land
had al in de zeventiende eeuw een Imposante staat van
dienst op het gebied van academisch onderzoek, met be-
roemde onderzoekers als Lavoisier, Berthollet, Carnot,
Lamarck, Gay Lussac, Ampère en Laplace. In de ze-
ventiende en achttiende eeuw werden Ecoles opgericht,
waar wetenschappers werden opgeleid, en kwamen er
overheids-voorzieningen die wetenschappers in staat
stelden zich aan hun onderzoek te wijden.

In Engeland, waar toen weinig belasting werd geheven,
werd het onderzoek voornamelijk door de industrie en
uit private bronnen gefinancierd, ook aan de universi-
teiten. Universiteiten werden gesticht door lokale in-
dustriëlen om in de groeiende behoefte aan
gespecialiseerd en hoger opgeleid personeel te voorzien,
als gevolg van de technologisch steeds complexer wor-
dende productieprocessen. Naast onderzoekers die gel-
den uit de industrie ontvingen, waren er de
hobbyscientists, zoals Darwin en Cavendish, die dank-
zij een ruim familievermogen hun onderzoek konden
doen. Ondanks het feit dat er nauwelijks overheidsgeld
werd uitgegeven aan wetenschappelijk onderzoek, was
toch Engeland de bakermat van de Industriële Revolutie
en niet Frankrijk.
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ONDERZOEK EN ECONOMISCHE GROEI
Twee andere voorbeelden van laissez faire ten aanzien
van academisch onderzoek en economisch succes die
Kealey presenteert, zijn Japan en Zwitserland. Beide
landen hebben relatief en absoluut heel weinig over-
heidsgeld in 'Research & Development (R&D) geïn-
vesteerd, maar zijn daar economisch gezien niet slechter
van geworden. Beide landen nemen een sterke R&D po-
sitie in door onderzoek dat gedaan is in opdracht van en
door de industrie. Kealey suggereert zelfs dat Japanse
bedrijven in hun R&D-strategie de nadruk legden op het
screenen van de literatuur, op zoek naar bruikbare idee-
en die bedacht zijn door anderen, meer dan op het zelf
laten doen van academisch toponderzoek op jacht naar
Nobelprijzen justforfitn.

Interessant is de chronologie van de wetenschapssubsi-
diëring in de Verenigde Staten. Hoewel de VS aanvan-
kelijk een typische laissezfaire-politiek voerde, zijn het
met name de Burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog
geweest die ertoe hebben geleid dat de vraag van onder-
zoekers om overheidsgeld niet kon worden weerstaan.
The National Academy of Sciences werd bijvoorbeeld
pas in 1863, ten tijde van de Burgeroorlog en ruim
tweehonderd jaar na de Engelse en Franse academies,
opgericht. De Burgeroorlog en de Eerste en Tweede
Wereldoorlog waren de aanleiding om talrijke nationale
onderzoeksinstituten op te richten. Het meest bekend is
het Manhattan-project, een cluster van een tiental labo-
ratoria in New Mexico, met een budget van zes miljard
dollar per jaar. Kealey merkt waarschuwend op dat die
overheidsinstituten, als ze eenmaal zijn opgericht, heel
moeilijk weer zijn op te heffen. Ze zullen al het moge-
lijke doen om een rechtvaardiging van hun bestaan te
zoeken en daarbij de nodige politieke lobby mobiliseren,
wat de mensen in Santa Fe blijkbaar goed af gaat.

Een belangrijke rol in de overheidsbemoeienis met re-
search speelde ook Roosevelts New Deal, een econo-
misch programma om de crisis van de jaren dertig het
hoofd te bieden. Het was gebaseerd op het Keynesiaanse
principe dat economische groei geactiveerd wordt door
toename van de overheidsuitgaven, en op Bacons idee
dat investeringen in fundamenteel onderzoek tot econo-
mische groei zullen leiden. Dit resulteerde in een forse
toename in overheidssubsidie voor academisch onder-
zoek in de Verenigde Staten, die door de Tweede We-
reldoorlog ook nog eens een enorme impuls kreeg.

Kealey beschrijft deze oorlogsimpuls tamelijk cynisch
als volgt: 'If there is one constant in science, it is that at
any time there is at least one powerful person, waiting
in the wings, just itching to impose a centrally planned,



federally funded science policy ... Most of these people
die unsung, but if they are fortunate, and war just hap-
pens to coincide with their carreer peaks, then they soar
into apotheosis.'

Een van deze beroemd geworden 'czars' is Vannevar
Bush, volgens Kealey een echte Baconiaan, de schrijver
van Science -the Endless Frontier uit 1945, waarin de
oprichting van een National Science Foundation werd
voorgesteld. Die NSF werd na vijf jaar strijd over de
vraag wie de controle zou hebben over haar budget, de
wetenschappers of de politiek, pas opgericht. Dit werd
uiteindelijk versneld door het Koreaanse conflict en de
communistische dreiging in Oost-Europa: 'As usual,
war came to the rescue of the govemment science rnn-
ding'. Hoewel het NSF -budget in de eerste jaren bij
lange na niet het niveau haalde dat Bush had gehoopt,
veranderde dat in 1957 toen de Russen de eerste 'Spoet-
nik lanceerden. Een ambitieus NASA-programma werd
in 1958 gestart, dat in zijn zenith in 1968 eenjaarbud-
get had van vijf miljard dollar. Vervolgens lanceerde
Nixon begin jaren zeventig de War on Cancer en heeft
de regering-Reagan het defensiebudget enorm verhoogd
met het Starwars-programma. Na tientallen jaren van
grote investeringen in fundamenteel onderzoek werd
duidelijk, zo betoogt Kealey, dat dit niet had geleid tot
economische bloei. Een evaluatie, uitgevoerd onder de
toepasselijke naam Project Hindsight, kwam op feite-
lijke gronden tot de conclusie dat, tenminste voor de
ontwikkeling van defensiesystemen, fundamenteel on-
derzoek nauwelijks had bijgedragen aan technologische
doorbraken, maar dat het de technologen uit de betref-
fende industrietakken zelf waren die de belangrijke bij-
dragen hadden geleverd. Eerder had president Johnson
bij de start van Medicare in 1966 zich al kritisch uitge-
laten over het fundamenteel medisch-biologisch onder-
zoek dat gedaan werd door de National Institutes for
Health (NIH).

HET MRC-MONOPOLBE
Kealey rekent meedogenloos af met de aspiraties van de
Britse Medical Research Council (MRC) om het medi-
sche onderzoek centraal en nationaal te bestieren. In
1913 in het leven geroepen om tuberculose te helpen be-
strijden, heeft de MRC zich daar na haar oprichting ei-
genlijk nauwelijks mee beziggehouden. Kealey be-
schrijft met afschuw hoe de MRC onder Walter Morley
Fletcher, die van 1914 tot 1933 de secretaris was, ont-
aardde in een bureaucratisch monstrum, waarbinnen
Fletcher min of meer persoonlijk al het medisch onder-
zoek in'Engeland dicteerde. Fletcher had de pest aan de
collectebusfondsen (medical charities) die financieel
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek konden uit-

zetten. Hij verzette zich dan ook tegen de oprichting van
de Cancer Research Campaign en van andere chari-
ties: 'I ought, l think, to remind you that the MRC is
the body specially charged by the Government and Par-
liament with the duty of supporting and encouraging
work in all branches of medicine.'

Gelukkig is Fletcher daarin niet geslaagd. In 1991 was
het totale budget via de charities 33% groter dan het
MRC -budget. De MRC raakte, gefixeerd op funda-
menteel onderzoek, meer en meer vervreemd van haar
doel: de volksgezondheid. Kealey geeft voorbeelden
waaruit blijkt hoe sterk het MRC-geld gecentraliseerd
was en volgens de voorkeur van Fletcher en bevriende
collega's, in bijvoorbeeld Cambridge, besteed werd, ui-
teraard om voor hen goede wetenschappelijke redenen.
Ingewijden zullen in deze Fletcher de verpersoonlijking
zien van sommige bestuurders van NWO-Medische
Wetenschappen. Zij zouden ook graag de toekenning
van alle gelden die, via bijvoorbeeld KWF (Nederlandse
Kanker Organisatie), Nier-, en Hartstichting, Rheuma,
AIDS en Astma Fonds beschikbaar zijn voor funda-
menteel biomedisch onderzoek in Nederland door NWO
willen laten verzorgen. Het argument daarvoor is, hoe-
wel tamelijk subjectief en zeker suggestief, dat dit de
wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek zou be-
vorderen.

LITANIEËN
Vanaf de Eerste Wereldoorlog was er in Engeland zo-
doende veel overheidsbemoeienis met en overheidsfi-
nanciering van het onderzoek, waardoor het land de-
zelfde politiek als Frankrijk en Duitsland ging voeren.
Hoewel het zich niet weerspiegelde in economische
groei, werd er in de jaren vijftig en zestig steeds meer
overheidsgeld in onderzoek gestoken, volgens het Baco-
niaanse model. Door economische teruggang in de jaren
zeventig werd in Engeland alleen nog de inflatiecorrec-
tie toegepast, tot grote woede en verontwaardiging van
de universitaire onderzoekers, die voortdurend riepen en
roepen dat daarmee de wetenschap in Engeland in ver-
val raakt. In bladen als Science een Nature kan men re-
gelmatig litanieën aantreffen over hoe de wetenschap in
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of een Europees
land in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen door
het snijden in de toch al krappe begrotingen die de
overheden daarvoor reserveren. Onzin, aldus Kealey, dat
is gewoon de lobby en propaganda door de beroeps-
groep om meer geld voor de eigen hobby's los te krijgen.
Wetenschappers zien de wereld te veel door de bril van
hun eigen onderzoek. Er is per definitie te weinig aan-
dacht voor dat onderwerp bij andere onderzoekers, de
overheid en bij andere subsidiegevers. Om dat over-
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heidsgeld naar zich toe te trekken worden tactieken ge-
bruikt die niet verschillen van tactieken van andere be-
langengroeperingen, zoals bijvoorbeeld van de boeren
voor landbouwsubsidies en van de kunstenaars voor de
BKR-regeling.

Bovendien blijkt uit de harde getallen dat er geen verval
is van de wetenschap in Engeland. Er komen meer on-
derzoekers, die steeds meer publicaties produceren en
die in absolute termen steeds meer geld kosten. De rea-
liteit volgens Kealey is, dat 'scientists breed at a much
faster rate than money does'. Meer onderzoekers jagen
op relatief steeds minder geld, hoewel dat in absolute
zin een groter bedrag is. Er is een enorme groei in het
aantal beroepsmatige beoefenaren van wetenschappelijk
onderzoek, waarmee de overheidssubsidie voor weten-
schap geen gelijke tred heeft kunnen of willen houden
en waarvoor in de private sector kennelijk niet voldoen-
de posities beschikbaar zijn. Op een bepaald moment
acht de overheid de subsidie voor de universiteiten ken-
nelijk hoog genoeg om de kwaliteit van de opleiding
van studenten te waarborgen. Er zijn immers ook andere
prioriteiten in de maatschappij. Bovendien, vindt Kea-
ley, spreken de klagers vaak alleen maar in relatieve
termen, bijvoorbeeld dat het percentage Engelse publi-
caties in het wereldtotaal afneemt, terwijl het absolute
aantal nog steeds blijft toenemen. De meeste van deze
onheilsprofeten gaan voorbij aan R&D-subsidies uit de
industrie en de charities; ze zijn gefixeerd op de over-
heidsbegroting voor academisch onderzoek.

NATIONALISATDE
Waarom hangen onderzoekers zo aan overheidsbemoei-
enis en -subsidie, dus aan de nationalisatie van weten-
schap? Kealey kan het niet begrijpen. Het heeft nadelen,
eigenlijk alleen maar nadelen, vindt hij. De overheid is
een slechte manager en biedt slechte secundaire ar-
beidsvoorwaarden. De universiteitsposities worden, ze-
ker in Engeland, slecht betaald in verhouding tot
vergelijkbare beroepen in de private sector en er wordt
veel met tijdelijke contracten gewerkt. Toch wordt het
normaal gevonden, of soms expliciet geëist, dat onder-
zoekers meer dan veertig uur per week werken, niet hun
vakantiedagen opmaken, waardoor hun sociaal leven en
hun persoonlijke ontwikkeling er steeds bij in dreigen te
schieten. De industrie maakt gebruik van de overheid
door via universiteiten kortetermijncontracten (sweat
shop contracts) te subsidiëren met secundaire arbeids-
voorwaarden die ze haar eigen werknemers nimmer zou
aandoen. De overheid voert ook een slecht human re-
source management. Bij veranderingen van re-
searchstrategie worden onderzoekers aan hun lot
overgelaten - pure kapitaalvernietiging - zoals meer dan
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2000 academici in 1993 ondervonden toen het Ameri-
kaanse Congres de Superconducting Supercollider uit
de begroting schrapte.

Door overheidssubsidies krijgt de overheid ook de kans
zich te bemoeien met de inhoudelijke kant van de we-
tenschap, wat inbreuk maakt op de academische vrij-
heid. Kealey komt met een toepasselijk recent voorbeeld
op het gebied van AIDS-research, waarbij de Britse
overheid dacht dat een bepaald sociaal-
wetenschappelijk onderzoeksproject naar seksuele ge-
woonten negatieve gevolgen zou hebben voor het beeld
van de Britse samenleving onder Thatcher. De resulta-
ten van het onderzoek, geweigerd voor subsidie door de
MRC, maar uitgevoerd met steun van The Wellcome
Trust, lieten echter een ook voor de Conservatieven heel
positief beeld zien van de seksuele moraal in Engeland.
In de Verenigde Staten is het nu heel gewoon dat de
politiek zich in detail met het NIH-budget bemoeit.

CULTUREEL EN MOREEL
Kealey is ervan overtuigd dat het financieren van aca-
demisch onderzoek uit de staatskas geen positieve bij-
drage levert aan de economische ontwikkeling. Maar
Bacon had nog een ander argument waarom de overheid
dat toch zou moeten doen. Het was zijn overtuiging dat
wetenschap een cultureel goed is en een verrijking voor
de samenleving. Ook dit idee van Bacon heeft flink
wortel geschoten en dat komt, volgens Kealey zeker ook
omdat het de onderzoekers als belangengroep heel goed
uit komt.

Uiteraard zijn er wel bewegingen tegen deze visie op
wetenschap, vooral geënt op de romantische reactie op
de wetenschap van Rousseau. De Verlichting en het
marxisme en het socialisme hebben de wetenschap
echter omarmd als mogelijke factor in de emancipatie
van het proletariaat, ervan uitgaande dat er een econo-
mische en technologische impuls van academisch on-
derzoek uit zou gaan. Kealey geeft absoluut niet hoog
op van wetenschap als het gaat om haar morele waarde.

Inderdaad, je hoeft als buitenstaander maar romans te
lezen die zich in de universitaire wereld afspelen om te
weten dat het in de wetenschap niet veel ethischer toe
gaat dan in de rest van de maatschappij. De klassieke
romans Lucky Mm van Kingsley Anus, History Man
van Malcom Bradbury en meer recent de boeken van
David Lodge, maar ook The Masters en The Affair die
C.P Snow in de jaren vijftig over het academische leven
in Camhridge schreef, laten van het idee dat weten-
schappers zich in moreel opzicht onderscheiden weinig
heel. Kealey oordeelt hard over de psyche van de weten-



schappers. Ze hebben een misplaatst superioriteitsge-
voel, voelen zich tekort gedaan, zijn vaak puberaal, nar-
cistisch en ziekelijk competitief. Over universiteiten is
hij erg negatief: 'no organisation fosters jealousy, bitter-
ness and envy like a modern university', en 'this artifi-
cial, self-referential, government funded asylum has
bred a horrible competitiveness that has helped to de-
stroy science as a civilised activity'! Kealey weet dus
wel waarom onderzoekers van overheidssubsidies en
van topscholen houden: 'being pathological competitive
it provides yet another forum for recognition,... a sup-
posed hierarchy of scientific excellence'. Deze zucht
naar nationale ranking en cijferlijstjes is ook de verkla-
ring voor de bovengenoemde afkeer bij onderzoekers
van de charities die onderzoek subsidiëren buiten de
nationale organisaties om. Projectsubsidies afkomstig
uit dergelijke fondsen worden in academische kringen,
ook in ons land, inderdaad veelal als tweederangs en als
soft money beschouwd. NWO -beurzen zijn veel 'harder'
en dus chique. Onzin, zegt Kealey terecht, het is immers
alleen de output, publicaties en citaties, waaraan je de
kwaliteit van de onderzoeker kunt afmeten. Of een goe-
de onderzoeker kan rekenen op veel steun van de MRC
of NWO hangt van vele factoren af, waar objectieve
kwaliteitsindicatoren soms maar een beperkt deel van
uitmaken.

Of je het leuk vindt of niet, voor een actief onderzoeker
is deze schildering van het landschap der wetenschap
weliswaar gechargeerd, maar zeker herkenbaar. Kealey
suggereert dat met name de nationalisatie van de weten-
schap, dus de overheidssubsidiëring, aan deze ziekelijke
sfeer in de wetenschap heeft bijgedragen door onder-
zoekers af te schermen van de normale maatschappij, in
het beschermde leven in bibliotheken en laboratoria.

Je kunt je daar wel iets bij voorstellen: in industriële la-
boratoria heeft de onderzoeker te maken met het vraag-
en-aanbod-spel van marketing, productie en manage-
ment en hebben de onderzoekers bovendien veel meer
een gezamenlijke missie. In de academische wereld
daarentegen is het succes in je eigen onderzoek het eni-
ge dat telt.

DE VRIJE MARKT

Het is duidelijk dat Kealey vindt dat er misstanden ont-
staan doordat de overheid academisch onderzoek subsi-
dieert en bovendien zal het niet resulteren in econo-
mische groei. Hij voert zelfs gegevens aan die suggere-
ren dat zodra de overheid subsidies gaat verstrekken, de
private 'sector onevenredig veel minder onderzoek gaat
subsidiëren. Maar waarom zou dan in de vrije markt de
industrie fundamenteel onderzoek betalen?

Het staat vast dat industrieën die meer investeren in
R&D het relatief beter doen. Maar waar heeft de indus-
trie dan academisch onderzoek voor nodig? Hier argu-
menteert Kealey, dat fundamenteel onderzoek zelden tot
een commercieel bruikbaar, first /wover-resultaat leidt
voor de eigen industrie, maar dat het fundamenteel on-
derzoek evenwel noodzakelijk is voor het herkennen,
verbeteren en het toepassen van vindingen van 'compe-
titors' als second mover. Voor het efficiënt lezen en be-
grijpen van vakliteratuur heb je academici met jarenlan-
ge training nodig die van heel hoog niveau zijn en bo-
vendien zeer goed op de hoogte zijn van de meest re-
cente ontwikkelingen. Om dat te garanderen staat het
bedrijf de onderzoeker toe zelf fundamenteel onderzoek
te blijven doen, patenten en publicaties te produceren en
congressen te bezoeken. Dus 'companies have to invest
very heavily indeed in their researchers' first mover sci-
ence to retain them as second mover consultants.

DE SPIEGEL

De wetenschapsbeoefenaren onder de lezers houdt Ke-
aley de spiegel voor. Kealey's boek is soms plagerig en
verwarrend en hier en daar ronduit confronterend. Kea-
ley, zelf een praktizerend biochemicus, heeft goed over
het wetenschappelijk bedrijf nagedacht, geeft interes-
sante gezichtspunten en legt de vinger op een aantal ze-
re plekken. Dat irriteert je als onderzoeker, maar het zet
je wel aan het denken, bijvoorbeeld over hoe de buiten-
wereld zo langzamerhand tegen ons aan zou kunnen
kijken. Het is duidelijk dat het aansturen van het weten-
schappelijk onderzoek een complex probleem is, waar-
bij er in onze sociaal-democratie, met onze bewuste
keus voor tamelijk veel overheidsbemoeienis, helaas
politieke keuzen en argumenten aan te pas moeten ko-
men. Dat is nodig omdat wetenschappers zelf, als pro-
fessionals, het bijna per definitie oneens zullen zijn over
prioriteiten in het onderzoek, met als 'oplossing' dat er
dus altijd meer geld nodig is. Als dit boek iets duidelijk
maakt, is het dat wetenschappers als maatschappelijke
groepering onbeschaamd lobbyen vooroverheidsgeld en
elkaar bevechten voor hun deel van de honderd miljoen
van de topscholen of van de vijfhonderd miljoen die er
mogelijk extra in de NWO-pot zal komen. Daartoe
worden vaak demagogische argumenten over het belang
van het onderzoek voor de samenleving gebruikt en
slaan ze elkaar om de oren met resultaten van biblio-
metrische analyses die de kwaliteit van de output meten.

LIBERAAL STANDPUNT
Politiek gezien heeft Kealey een erg liberaal of ten min-
ste tamelijk paars standpunt. Hij gaat er vanuit dat de
overheid terug moet treden en de belastingdruk laag
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moet worden gehouden om een optimale laissez faire-
economie te garanderen. Ondernemingen zullen dan
meer geld overhouden en meer in R&D gaan investeren.
Voor veel onderzoek is het voorstelbaar dat de overheid
een bescheiden rol kan spelen, omdat industriële part-
ners het economisch belang ervan inzien. In Nederland
maakte in 1994 het door de industrie betaalde onder-
zoek echter maar 11% van de derde geldstroom uit. In
de Verenigde Staten zijn er naast de grote ken-
nisintensieve industrieën, bijvoorbeeld in de farmaceuti-
ca en biotechnologie veel kleine opstartbedrijven die
met een idee en veel venture capital wetenschappers
huren om binnen een gestelde tijd tot een product of
patent te komen. Veel van dat zaaigeld wordt aan uni-
versiteiten uitgezet. In een klein land, zonder al te veel
grote industrieën en zonder een aanzienlijke venture
capital-markt, zal het minder gemakkelijk zijn in de
vrije markt academisch onderzoek gefinancierd te krij-
gen. Daarnaast zijn er onderwerpen waarin het voor
commerciële partners niet voordelig is te investeren.
Omdat het te fundamenteel is en niemand (nog) een af-
geleid nut van de te genereren kennis inziet, of omdat
het wel van maatschappelijk belang is maar nooit van
economisch belang kan zijn. Dit zal volgens Kealey in
de vrije markt niet door de industrie maar door collecte-
busfondsen of uit andere private Fondsen moeten wor-
den gesubsidieerd. In onze sociaal-democratie met een
redelijke belastingdruk en een overheid die onderzoek
kan en wil stimuleren lijkt het investeren in dergelijk
kansarm onderzoek door de overheid op zijn plaats.

STURING
In een recente bundel opstellen met de titel Sturing van
wetenschappelijk onderzoek, onder redactie van mr.
F.J.M. Zwetsloot is een collage van wensen en menin-
gen over R&D-aansturing door de overheid te vinden.
Veel van de stukken proberen aan te geven waarom on-
derzoek enigszins gestuurd moet worden of ten minste
afgestemd zou moeten worden met de urgente vragen
uit de maatschappij. Alle schrijvers zijn voorzichtig en
voelen wel aan dat je onderzoekers niet kunt dwingen
maar zouden toch wel meer top-down willen aansturen,
Vooral de bijdragen van de Kamerleden maken dat dui-
delijk. Maar de politiek heeft niet veel geduld meer. De
universiteiten de KNAW en de NWO moeten nu laten
zien dat ze slagvaardig zijn en tonen dat ze begrepen
hebben waar het nu om gaat.

Minister Ritzen opent de rij op een hoog abstractieni-
veau met de boodschap dat er keuzes gemaakt zullen
moeten worden in her academisch onderzoek. Her stuk
is zeer gebalanceerd; hij acht topscholen noodzakelijk
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voor internationale profilering en hij brengt naar voren
dat matig onderzoek misschien toch zinvol kan zijn.
Hier lijkt me de echte vraag: wat is top, en wat is matig
en wie bepaalt dat precies? Is, met Kealey in het achter-
hoofd, het meer toegepaste onderzoek en multidiscipli-
nair onderzoek in de ogen van de NWO- en KNAW-elite
niet veel eerder matig onderzoek want minder funda-
menteel?

Het artikel van dr A. van Heeringen, de secretaris van
de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologie-
beleid is daarentegen duidelijk en pragmatisch. Hij
vraagt eerst waarom de overheid onderzoek financiert.
Hij geeft drie antwoorden: als bijdrage aan de academi-
sche opleiding als stimulans voor economische bedrij-
vigheid en ter bestudering van maatschappelijke
problemen. Hij oordeelt dat sturing van het eerste en
derde type onderzoek wenselijk en mogelijk is, maar
ziet niets in sturing van onderzoek dat gericht is op eco-
nomische groei. Niet voor het curiosity driven onder-
zoek want het is onvoorspelbaar en onwaarschijnlijk dat
vindingen die in Nederland zijn gedaan de Nederlandse
bedrijvigheid ten goede zullen komen. Maar ook in het
sturen vanuit het demand pull onderzoek ziet hij geen
heil. Hij oordeelt dat het niet aan de overheid is, of aan
overheidsinstituten om keuzen te maken voor en dus
ook tegen bepaalde bedrijfssectoren. De overheid moet
faciliteren dat de onderzoekers en de vraagkant het on-
derling kunnen uitzoeken; laissez faire dus!

Ritzen introduceert het begrip 'mede-eigenaarschap', dat
betrekking heeft op het probleem dat veel onderzoeksre-
sultaten nimmer de poorten van de academische insti-
tuten uitkomen en te weinig hun weg naar de potentiële
gebruikers vinden. Mede-eigenaarschap moet de onder-
zoekers weer midden in de samenleving en met de beide
benen op de grond zetten, wat hopelijk helpt om de
achterstand in te lopen die Nederland nu heeft als het
gaat om investering uit de private sector. Het gaat erom
zo zegt de minister, het debat op gang te brengen over
hoe de samenleving via de politiek, het wetenschappe-
lijk bedrijf mede vorm kan geven waardoor de samenle-
ving zich mede-eigenaar van het onderzoek weet'.

Zou dat in de echte wereld ooit tot ieders tevredenheid
kunnen? Zoals uit de beide boeken, maar ook uit de da-
gelijkse praktijk blijkt, is het op resultaat sturen van
wetenschappelijk onderzoek een hachelijke onderne-
ming. Dat geldt zowel voor sturing op het nationale ni-
veau, als voor sturing en management op het
microniveau van het instituut of laboratorium. Niet voor
niets wordt het managen van wetenschappers vergele-
ken met het rijden met een kruiwagen vol kikkers,



waaruit die glibberige beesten steeds weer naar alle
kanten wegspringen. De totalitaire aanpak zoals die bij-
voorbeeld onder Stalin in Rusland en ook in andere lan-
den wel is geprobeerd, levert een monocultuur op die
snel inboet aan realisme en creativiteit. Het beste lijkt
het dus om aan een zekere risicospreiding te doen en het
onderzoek bewust via de verschillende daarvoor be-
staande kanalen, de drie geldstromen, te laten aanstu-
ren. Het zal nooit tot ieders tevredenheid zijn maar uit
recente analyses blijkt dat we het op verschillende ge-
bieden in Nederland toch ook weer niet slecht doen dat
we ons acuut zorgen zouden moeten maken. De auteurs
in de bundel vinden, merkwaardig genoeg unaniem dat
de NWO, de tweede geldstroom, meer geld zou moet
verdelen met name gericht op maatschappelijk relevante
vragen. Het recente plan van de minister om vijfhonderd
miljoen weg te halen bij de universiteiten om dat ver-
volgens, net als het topscholen-geld, via de nationale
competitie (NWO) in te zetten zal volgens Kealey alleen
maar de pathologische drang naar competitie die zo
kenmerkend is voor onderzoekers, bevredigen. Funda-
menteel onderzoek mag dan misschien door NWO-MW
goed aangestuurd worden, ziektegericht en multidisci-
plinair onderzoek is bij NWO-MW niet per se in goede
handen Het is in ruime mate gebleken dat ook in Ne-
derland de collectebusfondsen of ziektegericht geoor-
merkte gelden in het fundamenteel medisch onderzoek
diversiteit inbrengen en kansen op subsidie bieden
vooronderzoek dat bij NWO-MW, om welke reden dan
ook, hoewel van goede internationale kwaliteit, niet en
vogue is.

Als reactie op de topschool-procedure is door professor
Van Raan opgemerkt dat de top in Nederland eigenlijk
heel breed is, terwijl anderen hebben durven opmerken
dat, wanneer men zich werkelijk aan de mondiale top
spiegelt, er in Nederland veel te weinig talent zal blijken
te zijn om het top-school-geld, laat staan de omstreden
vijfhonderd miljoen overheveling van de eerste naar de
tweede geldstroom, die door Ritzen is voorgesteld, op
een verantwoorde wijze te besteden (Wilt Idema, NRC-
Handelsblad november 1997) een hebben bovendien al
ingezien dat de topschool-procedure een banale verto-
ning van schuiven met geld zal worden, waarbij een
happy but greedy few elkaar weer het predikaat 'top en
'excellent' zal aanmeten, geheel volgens het door Kealey
gesignaleerde gedrag dat in onderzoeksland 'meer kapot
maakt dan ons lief is',
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De Ongelooflijke Slechtheid van de Staat

Bart Croughs

Dit artikel is eerder in HP/de Tijd verschenen

Na The Bell Curve, dat hij schreef in samenwerking
met de inmiddels overleden Richard Herrnstein, heeft
Charles Murray opnieuw een boek het licht doen zien
dat de doorsnee intellectueel gegarandeerd een woede-
aanval zal bezorgen: What it means to be a libertarian.
A personal interpretation.

Niet alleen positieve discriminatie moet het in Murray's
nieuwe boek ontgelden, maar ook anti-discri-
minatiewetten; niet alleen Social Security, maar ook
welfare; kortom, linkse intellectuelen hebben genoeg
om zich over op te winden. Maar Murray pleit tevens
voor het volledig legaliseren van zowel alle soft- als
harddrugs; en in een tijd waarin zelfs in het verlichte
Nederland de zedenhysterie aanzwelt - er beginnen de
laatste tijd zelfs stemmen op te klinken om sado-
masochisten te vervolgen - zal ook Murray's pleidooi
voor volledige seksuele vrijheid in conservatieve krin-
gen niet echt goed vallen. Met andere woorden: Murray
is niet alleen een radicaal voorstander van economische
vrijheid (hetgeen met 'rechts' wordt geassocieerd), hij is
ook voorstander van de doorgaans met 'links' geassoci-
eerde persoonlijke vrijheden (vrijheid op het gebied van
meningsuiting, seks, drugs, euthanasie e.d.)

Toch is Murray's op het eerste gezicht merkwaardige
mengeling van linkse en rechtse standpunten geen ge-
volg van inconsistentie van de kant van Murray. In-
tegendeel: Murray's standpunten vormen de logische
consequentie van een simpel uitgangspunt.

Murray bekent zich in zijn nieuwe boek tot het liber-
tarisme, een politieke filosofie met als uitgangspunt de
stelling dat een ieder het recht heeft om vrijelijk te bes-
chikken over zijn eigen lichaam en rechtmatig verwor-
ven eigendommen, en dat niemand dus het recht heeft
inbreuk te maken op andermans lichaam of eigendom-
men. Dit uitgangspunt is op het eerste gezicht weinig
opzienbarend: het wordt door de meeste mensen in hun
privé-leven geaccepteerd als zijnde vanzelfsprekend.
Alleen een kleine minderheid van criminelen acht het
acceptabel fysiek inbreuk te maken op andermans lijf
(mishandeling, verkrachting, moord, ontvoering,
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dwangarbeid e.d.) of goed (diefstal, fraude, inbraak, af-
persing e.d.). Wat het libertarisme onderscheidt van an-
dere politieke filosofieën, is dat het deze algemeen geac-
cepteerde moraal consequent uitwerkt, en niet alleen
toepast op het handelen van privé-personen, maar ook
op het handelen van de staat.

Hiroshima: de staat in actie

Karel van het Reve schreef ooit een essay, De on-
gelooflijke slechtheid van het opperwezen, dat onder
aanbidders van het Opperwezen heftige beroering ver-
oorzaakte. Het enige wat Van het Reve deed was de da-
den van het Opperwezen te toetsen aan de algemeen
geaccepteerde moraal. Zo becommentarieerde hij het
verhaal over God die Abraham de opdracht gaf zijn
zoon de keel door te snijden als volgt: als een gewone
sterveling zoiets zou doen, dan zouden we dat een
schurkenstreek noemen. Van het Reve zag geen aan-
leiding om handelingen die als schurkenstreken worden
beschouwd wanneer een mens ze uitvoert, ineens te ver-
ontschuldigen alleen omdat het Opperwezen ze uitvoert.
Door het consequent toepassen van een weinig opzien-
barend uitgangspunt (nl: als God goed genoemd wil
worden, dient Hij zich ook aan de regels van de moraal
te houden), kwam Van het Reve tot een zeer radicale



conclusie: God is niet goed, zoals door gelovigen altijd
gedacht werd, maar slecht.

Wat Van het Reve deed ten aanzien van het Opperwe-
zen, doet het libertarisme ten aanzien van de staat. De
staat is een instelling die in alle andere politieke filoso-
fieën als een soort Opperwezen wordt beschouwd dat
zich niet hoeft te houden aan de morele wetten waaraan
de gewone sterveling zich wel dient te houden. Liberta-
riërs stellen dat ook de staat (net als het Opperwezen)
zich aan de regels van de moraal dient te houden om in
aanmerking te komen voor het predicaat 'goed'. En ook
zij komen, net als Van het Reve, door het consequent
toepassen van dit weinig opzienbarende uitgangspunt
tot een zeer radicale conclusie: de staat is niet goed - of
zelfs maar acceptabel - maar slecht.

Om een voorbeeld te geven: als een gewone burger een
medeburger onder dreiging van geweld dwingt bepaalde
arbeid te verrichten, wordt dit algemeen veroordeeld als
een extreem misdadige handeling: dwangarbeid. Maar
als mensen die onderdeel uitmaken van het staatsappa-
raat hun medemensen onder dreiging van geweld dwin-
gen om bepaalde arbeid te verrichten, zoals dat bijvoor-
beeld geschiedt bij de' dienstplicht, dan wordt dit door
velen acceptabel geacht. Het libertarisme onderwerpt
het handelen van de staat aan dezelfde morele maatstaf
als waaraan het handelen van privé-personen wordt on-
derworpen, en concludeert dat de dienstplicht niets an-
ders is dan gelegaliseerde dwangarbeid.

Een ander voorbeeld: wan-
neer een privé-persoon of
privé-instelling medemen-
sen onder dreiging van ge-
weld dwingt om geld af te
staan, dan wordt dit alge-
meen veroordeeld als zijnde roof. Wanneer mensen die
onderdeel uitmaken van het staatsapparaat hun mede-
mensen onder dreiging van geweld dwingen om geld af
te staan, dan wordt dit door de meeste mensen accep-
tabel geacht, en aangeduid met de term 'belastinghef-
fing'. Het libertarisme onderwerpt het handelen van de
staat wederom aan dezelfde morele maatstaf als waar-
aan ook het handelen van privé-personen wordt onder-
worpen, en concludeert dat belastingheffing niets anders
is dan gelegaliseerde roof.

Een laatste voorbeeld: wanneer een privé-persoon of
privé-instelling op grote schaal mensen doodt die zich
niet schuldig hebben gemaakt aan enig misdrijf, dan
wordt dit algemeen veroordeeld als zijnde massamoord.
Maar wanneer personen die onderdeel uitmaken van het

staatsapparaat op grote schaal mensen doden die zich
niet schuldig hebben gemaakt aan enig misdrijf, dan
wordt dit door velen acceptabel geacht, en 'oorlog' ge-
noemd. Alleen de moorden die worden gepleegd door
de staat die het onderspit delft in het conflict, worden
soms vervolgd; de moorden die gepleegd worden door
de staat die het conflict ongebroken doorstaat, worden
niet vervolgd - denk bijvoorbeeld aan de bombarde-
menten van westerse staatsdienaren op de burgers van
Hiroshima, Dresden, enzovoorts. Het libertarisme on-
derwerpt het handelen van de staat wederom aan de-
zelfde morele maatstaf als waaraan ook het handelen
van privé-personen wordt onderworpen, en concludeert
dat dergelijke oorlogshandelingen niets anders zijn dan
gelegaliseerde massamoord.

Kortom, zoals Karel van het Reve erop staat om een
schurkenstreek een schurkenstreek te noemen, ook al is
het God die de schurkenstreek begaat, zo staan liberta-
riërs erop om dwangarbeid dwangarbeid te noemen,
diefstal diefstal te noemen, en moord moord te noemen,
ook al is het de staat die steelt, moordt of tot dwangar-
beid verplicht.

De meest gehoorde tegenwerping hierop - namelijk dat
de meerderheid van de stemgerechtigde burgers via de-
mocratische verkiezingen duidelijk maakt dat ze deze
handelingen van de staat acceptabel acht, en dat deze
handelingen daarom niet als crimineel kunnen worden
bestempeld - maakt weinig indruk op libertariërs. Als
deze redenering serieus zou worden genomen, aldus het

libertarische antwoord, dan zou men Hitler, Stalin, Mao
en andere invloedrijke staatsmannen niet zozeer hun
moorden kwalijk kunnen nemen, alswel het feit dat ze
hun moorden niet netjes, via democratische verkiezin-
gen, hebben gelegitimeerd.

Het Opperwezen is almachtig, en aan Diens slechtheid
kunnen mensen weinig veranderen; maar de staat is een
vereniging van gewone stervelingen, en kan dus in prin-
cipe worden bestreden. Hoe de staat het best kan wor-
den getemd, daarover wordt in libertarische kringen
verschillend gedacht. De Russisch-Amerikaanse schrijf-
ster en filosofe Ayn Rand kan worden beschouwd als de
grondlegger van het minimale-staat-libertarisme. Vol-
gens deze stroming is een minimale staat die de taken
van politie, justitie en defensie op zich neemt noodza-
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Een schurkenstreek is een schurken-
streek, ook als de Staat hem pleegt.



kelijk om chaos te voorkomen. Deze minimale staat
dient dan wel gefinancierd te worden zoals ieder fat-
soenlijk bedrijf gefinancierd wordt: via vrijwillige beta-
lingen voor geleverde diensten, en niet via belastingen.
De tweede school binnen het libertarisme is conse-
quenter en radicaler, en staat een volledig vrije, staat-
loze samenleving voor, waarin ook politie, justitie en
defensie geprivatiseerd zijn. Grondlegger van deze
school is de onlangs overleden Amerikaanse econoom
en filosoof Rothbard.

Charles Murray is overigens minder radicaal: hij is van
mening dat de staat niet alleen de taken van politie, jus-
titie en defensie op zich moet nemen, maar zich ook met
milieu en onderwijs moet bemoeien. Murray is dus in
feite geen libertariër in strikte zin; zijn verwaterde vorm
van libertarisme - "libertarisme met een kleine l", noemt
hij het zelf - verschilt eigenlijk weinig van het klassieke
liberalisme dat in de achttiende en negentiende eeuw
bloeide, en dat kan worden beschouwd als de gematigde
voorloper van het moderne libertarisme.

Toch lijken de vooruitzichten van het libertarisme niet
hopeloos, al was het maar omdat de rivaliserende ideo-
logieën een voor een op de schroothoop van de geschie-
denis zijn beland. Het falen van het fascisme en
nationaal-socialisme werd al direct na de Tweede We-
reldoorlog algemeen ingezien. Na de val van de muur
wordt nu ook het falen van het socialisme en commu-
nisme erkend; de leider van de voormalige socialistische
partij in Nederland vond het onlangs zelfs nodig publie-
kelijk te verkondigen het 'een bevrijding' te vinden zijn
'ideologische veren af te schudden'.
De conclusie die hieruit de laatste tijd nogal eens wordt
getrokken, luidt dat dit 'het einde van de geschiedenis'
betekent, dat er geen 'grote verhalen' meer zijn die tot de
verbeelding kunnen spreken, dat de samenleving niet
'maakbaar' is, en dat de enige keus die ons rest de wei-
nig inspirerende keus is tussen de verzorgingsstaat naar
Angelsaksisch model en de verzorgingsstaat naar het
Rijnlandse model.

Nu heeft het falen van alle collectivistische, op het prin-
cipe van centrale sturing berustende ideologieën - com-
munisme, socialisme, fascisme, nationaal-socialisme -
inderdaad duidelijk gemaakt dat de samenleving niet
maakbaar is door centrale sturing. Maar er is nog een
andere conclusie mogelijk dan de desperate conclusie
dat de samenleving dus niet maakbaar is, en dat we
daarom, bij gebrek aan een zinnig alternatief, maar

In het voorwoord van zijn boek geeft Murray in het kort
aan waarom hij geen aanhanger is van het meer radicale
en consistente libertarisme: hij is daarvoor "tezeer verzot
op traditie en op de niet-rationele aspecten van de men-
selijke geest." Maar wanneer je, zoals Murray, negentig
procent van je ideeën aanhangt omdat ze rationeel kun-
nen worden onderbouwd, en
vervolgens zegt: "ik ben te
zeer verzot op traditie en ir- Alle grote tragedies van deze eeuw kunnen
rationaliteit om ook de reste-
rende tien procent van mijn op conto van de Staat geschreven worden
filosofie consequent uit te
werken", dan zal dat maar
weinigen overtuigen. Rationele mensen hebben geen re-
den om het niet-rationele deel van Murray's filosofie te
accepteren; en de irrationele aanbidders van traditie
hebben geen reden om het deel van zijn filosofie te ac-
cepteren dat rationeel kan worden onderbouwd. Kortom,
Murray's 'persoonlijke interpretatie' van het libertarisme
lijkt niet de potentie te hebben om veel aanhang te win-
nen.

moeten vasthouden aan de status quo. Als centrale stu-
ring door de staat niet werkt, dan zou ook kunnen wor-
den geconcludeerd dat het zinnig is om de macht die de
staat naar zich toe heeft getrokken, aan de staat te ont-
nemen en terug te geven aan de burgers. Niet meer een
kleine elite van politici, bureaucraten en hun adviseurs
beslissen dan wat mensen met een belangrijk deel van
hun geld en hun leven moeten aanvangen, maar een ie-
der kan daar volledig zelf over beslissen.

Libertariërs hebben het moeilijker dan Karel van het
Reve om hun medemensen van hun gelijk te overtuigen:
de meeste intellectuelen geloven toch al niet meer in
God, maar hoewel alle grote tragedies van deze eeuw op
het conto van de staat kunnen worden geschreven - denk
aan de twee wereldoorlogen, de Goelag, Auschwitz,
Mao's China, Cambodja - is het geloof in de staat nog
steeds wijdverbreid.
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Dit is de conclusie die door het libertarisme getrokken
wordt, en het is een conclusie die de laatste tijd vooral
in de Verenigde Staten geleidelijk aan aanhang begint
te winnen. Het meest in het oog lopende symptoom
hiervan wordt gevormd door de recente opkomst van de
militia's, die doortrokken zijn van afkeer van de be-
moeizuchtige centrale overheid, en die zich - afgezien
van een handvol verdwaalde neo-nazi's - voornamelijk
van libertarische retoriek bedienen. (Overigens zijn uit



imago-overwegingen niet alle libertariërs even blij met
deze ruige en goed-
bewapende individualisten.)
Maar de onvrede met de fe-
derale overheid wordt breder
gedragen: uit opinie-peilin-
gen blijkt dat zo'n 75 % van
de Amerikanen de overheid niet vertrouwt - een zelfde
percentage dat in de tijd van Lyndon Johnson aangaf de
overheid wél te vertrouwen. Bill Clinton mag dan po-
gingen ondernemen de macht van de staat verder uit te
bouwen, hij ziet zich tegenwoordig wel genoodzaakt om
hierbij gebruik te maken van anti-overheidsretoriek.
("The area of big government is over", aldus sprak
Clinton kort voordat hij een aantal nieuwe overheids-
programma's lanceerde.)

Een belangrijke factor bij de verspreiding van het liber-
tarische gedachtegoed wordt gespeeld door het internet.
In het aprilnummer van het computertijdschrift Wired
wordt het libertarisme zelfs de dominante politieke filo-
sofie van het internet genoemd. En de opiniepeilingen
die vorig jaar voorafgaand aan de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen op internet zijn gehouden, geven Wi-
red gelijk. Niet Bill Clinton kreeg de meeste stemmen
van de intemetgemeenschap, en ook niet Bob Dole,
maar Harry Browne, de kandidaat van de Libertarian
Party.

In de werkelijke verkiezingen wist de Libertarian Party
geen rol van betekenis te spelen. Maar de hoog-
opgeleide, welvarende en relatief jeugdige internetpo-
pulatie, aldus Wired, heeft alle trekken in zich de elite
van de toekomst te zijn. Ook Charles Murray heeft zijn
hoop gevestigd op de internetgeneratie, en ook hij gaat
ervan uit dat deze generatie in de nabije toekomst bij-
zonder invloedrijk zal zijn.

Dat de eerste doorbraak van het libertarisme op internet
heeft plaatsgevonden, is overigens niet echt ver-
wonderlijk. In de gevestigde media zijn opvattingen die
radicaal afwijken van de heersende consensus door-
gaans niet echt welkom, maar op internet heerst com-
plete vrijheid: hier kan de zelfcensuur van de gevestigde
media worden omzeild, en vindt een onbelemmerde
uitwisseling van ideeën plaats. Het libertarisme vaart
daar voorlopig wel bij. Ook het feit dat internet de vol-
ledige vrijheid biedt waar het libertarisme voor pleit,
speelt waarschijnlijk een rol: de praktische kennisma-
king met de anarchistische, volledig ongereguleerde we-
reld van het internet bevalt de meeste internet-
gebruikers goed. De politici, die dit begrijpelijkerwijs
minder goed bevalt, en die daarom al enige jaren druk

bezig zijn met het bedenken van plannen om het internet
te reguleren en censureren,
wekken bij de doorsnee
internet-gebruiker slechts
afkeer op. Toen de Ameri-
kaanse overheid vorig jaar
met de Communications

Decency Act een eerste serieuze poging deed het inter-
net te censureren, lokte dit een omvangrijke protest-actie
uit van de internet-gemeenschap, waarbij o.m. een aan-
tal dagen de websites massaal zwart werden gemaakt.

Het libertarisme is in het verleden voornamelijk gene-
geerd; maar nu het de dominante politieke filosofie van
het internet is geworden, en een van Amerika's meest
spraakmakende intellectuelen zichzelf libertariër noemt,
lijkt voor tegenstanders de tijd aangebroken het liberta-
risme te gaan bestrijden. - Dat geldt althans voor Ame-
rika; zoals bekend gebeurt in Nederland alles altijd wat
later.
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Het IMF in Actie

Anton Peeters

Als het Internationale Monetair Fonds (MF) een land
uitroept tot 'economisch wonder', pas dan op. Een fi-
nanciële crisis is op komst. Eerst was het Japan, de
moloch waarvan gezegd werd dat ze op het punt stond
de VS te vervangen als economische supermacht. Toen
was het Mexico: het model van hoe een voormalige ba-
nanen republiek omgevormd kon worden tot een bloei-
ende markteconomie. Toen was het Tsjechië: het
voorbeeld van denationalisering. Daarna vielen de Azi-
atische tijgers uit de financiële gratie. Het MF is in snel
tempo het hulpje geworden van een nieuw internatio-
naal monetair regime. Dit verklaart zijn aandoenlijke
kunde om financiële rampen te voorspellen en zijn nei-
ging probleem-landen uit te kopen. De wereld heeft uit-
eindelijk een centrale bank gekregen. Een centrale bank
die hele landen van de monetaire ondergang tracht te
redden. Die centrale bank is het MF. De geestelijk vader
van dit nieuwe regime is niemand minder dan John
Maynard Keynes.

HAUSSE EN CRISIS
Keynes geloofde dat een belangrijk gebrek van de vrije
markt de te langzame opbouw van kapitaal was. Mede
doordat de rente altijd te hoog is. Economische bloei
hing volgens Keynes af van het verlagen van de rente.
Hiertoe dient de centrale bank geld en crediet te schep-
pen. De centrale bank schept nieuw geld en koopt hier-
mee waarde papieren van de banken. De koers van de
waarde papieren en obligaties gaat omhoog en de rente
daalt. Dit zet ondernemers aan om nieuwe investerin-
gen te doen met extra geleend geld. Een economische
boom is geboren, waarvan Keynes dacht dat die eeuwig
zou doorgaan.

Ludwig von Mises toonde aan dat deze kunstmatige
boom onherroepelijk ten einde zou komen, omdat het
nieuw gecreëerde geld zich niet zou beperken tot de cre-
diet markten, maar zou doorsijpelen in de rest van de
economie. De prijzen van consumptie goederen gaan
omhoog. De rente voet zal weer stijgen en kapitaalgoe-
deren en aandelen markten zullen instorten. Einde van
de boom. Keynes zag in dat de mate waarin een land in
staat was de kunstmatige boom te laten voortduren af-
hankelijk is van de internationale monetaire orde. De
VS kan doordat de dollar de reserve munt is van de we-

reld , de economische boom veel langer laten duren dan
andere landen. Het nieuw gecreëerde geld dat de Fe-
deral Reserve in de economie pompt gaat niet naar de
consumenten, het wordt: 1) in het buitenland geïnves-
teerd door Amerikaanse bedrijven 2) aan buitenlandse
bedrijven geleend door Amerikaanse banken. 3) besteed
aan importen en vervolgens door buitenlandse centrale
en commerciële banken in kas gehouden als reserve. Dit
is exact wat er gebeurd is de laatste jaren. Bekijk eens
de enorme verschillen tussen de stijging van de aande-
len markten en de economie in zijn geheel. De lage
rente voet en hoge inkomsten van bedrijven zorgden er-
voor dat gedurende de boom van zes jaar, de aandelen-
markt jaarlijks met 28% steeg. Het Bruto Nationaal
Produkt van de VS steeg gedurende die periode met
2,5%., tegelijkertijd liet het buitenland een geweldige
bloei in investeringen en productie zien. In 1996 ging de
helft van $243 miljard aan buitenlandse investeringen
naar Aziatische landen, als Maleisië, Indonesië en
Thailand. Sinds 1992 is China de grootste ontvanger
van buitenlandse investeringen in de regio. In zoverre
deze investeringen bekostigd worden door nieuw gecre-
ëerd geld maken zij deel uit van de geëxporteerde boom.
Als de Aziatische landen de boom willen laten voortdu-
ren dienen ze zich te onthouden van een "onafhankelijk"
monetair beleid. Dat wil zeggen ze dienen hun inflatie
in de pas te laten lopen met de Amerikaanse. Doen ze
dit niet maar beginnen ze extra geld te scheppen boven
op de dollar tegoeden die hun land binnen komen, dan
zal er snel prijs inflatie volgen. Het is hen onmogelijk
om hun inflatie te exporteren: weinig landen zullen
grote hoeveelheden won of rupiah als reserve tegoeden
aan willen houden. Een gestage waarde vermindering
van de lokale munt ten opzichte van de dollar is hiervan
het gevolg. Als de centrale bank ook nog de lokale munt
koppelt aan de dollar, dan zijn abrupte en massale de-
valuaties onvermijdelijk. Net als prijsinflatie veroor-
zaakt een devaluatie een stijging van de rente, wat weer
tot gevolg heeft dat de aandelenmarkten en kapitaal
goederen ineen storten.

HET THAISE VOORBEELD.
Gedurende 1997 was dit proces aan de gang in Thai-
land. De centrale bank schiep nog sneller geld dan de
centrale bank van Amerika. De banken van Thailand,
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hun kassen vol met versgeschapen geld, gingen meer en
meer riskante investeringen aan. Speculatie op de onroe-
rend goed markt vierde hoogtij. Toen een devaluatie on-
vermijdelijk bleek reageerde de Thaise centrale bank op
de gebruikelijke manier: het stopte de geld creatie en
probeerde met dollar verkopen de eigen munt, de baht te
steunen. Te laat! Geen van beide maatregelen was vol-
doende om de voorgaande monetaire inflatie te niet te
doen. De rente verhogingen in combinatie met de sop op
de geldschepping zorgden ervoor dat de onroerend goed
markt en de aandelen markten crashten. De aandelen-
markt verloor 45% van zijn
waarde sinds het begin van
1997. Plotseling gingen de flo-
rerende en winstgevende ban-
ken failliet, omdat de waarde
van het onroerend goed, dat
als onderpand voor de leningen diende, ineenstortte.
Faillissement is het uiteindelijke resultaat, als de cen-
trale bank via geldschepping een kunstmatige boom in
het leven roept. De volgeblazen ballon loopt weer leeg.
Of het nu het Saving& Loans schandaal in Amerika is,
of de permanente problemen met de Japanse banken, of
de huidige problemen in Zuidoost Azië, het patroon is
steeds hetzelfde. Het Thaise voorbeeld is door veel an-
dere landen gevolgd. De Maleisische ringgit, de Indone-
sische rupiah, Filipijnse peso, de dollar van Singapore,
en de Koreaanse won zijn allemaal spectaculair ge-
daald. De munten, aandelenmarkten en banken van deze
landen zijn in elkaar gedonderd. De aandelenmarkt van
Maleisië viel 48%, die van Indonesië 30%, Singapore
33% , de Filipijnen 45% en Korea 24%. Alleen China
ontspringt de dans tot nu toe: een stijging van 40%
sinds begin 1997.

DE THUISKOMST VAN DE DOLLAR

Wil de VS een dergelijke crisis ontlopen, dan dienen de
gigantische dollar tegoeden, die naar het buitenland zijn
vertrokken, daar ook te blijven. Volgens het IMF bedra-
gen de wereldwijde dollar tegoeden $423, ongeveer
60% van de totale valuta reserves. In 1990, voor de door
de dollar geïnitieerde boom, was ongeveer 50% van de
totale valuta reserve dollars. Tussen 1990 en 1996 nam
de totale reserve toe met 80% , waarvan 63% dollars.
De terugkeer van een deel van deze gigantische tegoe-
den naar de VS, zullen daar leiden tot een vergelijkbare
situatie als in Zuidoost Azië: stijging van de rente,
prijsinflatie, daling van onroerend goed markten en
aandelenmarkten. De Aziatische tijgers beschikken over
nog al wat dollars. De bank van Thailand gaf $2 miljard
uit om de baht te verdedigen voordat het overreed werd
om hiermee te stoppen en de munt te devalueren. Wat
hen overtuigde was een schenking van $17 miljard van

het IMF. Herinnert u zich nog de valuta crisis van Mexi-
co in 1995? Kosten $50 miljard. Na Thailand zijn de
andere tijgers aan de beurt. Indonesië heeft al $23 mil-
jard opgestreken. Meer van dit soort reddingsoperaties
zijn in de maak. De IMF heeft aangekondigd, dat haar
leden het beschikbare kapitaal uitbreiden met $285
miljard om toekomstige reddingsoperaties mogelijk te
maken. Hiermee worden landen die een inflatoir beleid
voeren beloond. Meer rampen zijn onvermijdelijk. Wie
zijn de volgende op de lijst? Brazilië Argentinië en
Chili komen zeker in aanmerking. Als een economische

crisis onvermijdelijk is,
dan is de enige goede
manier om erover heen
te komen, een radicale
liberalisering van de
markten, zodat slechte

investeringen geliquideerd worden en prijzen zich snel
aanpassen. Het ingrijpen van het IMF leert de verkeerde
les. Hoe vaker het IMF te hulp komt, hoe vaker dit ook
nodig zal zijn. De echte les van de crisis in Azië is deze:
alleen God kan wonderen verrichten; centrale banken en
het IMF produceren slechts inflatie en economische cri-
sissen.

Dit stuk is een bewerking van Bailout Mania van Jeffrey Her-
bener dat is verschenen in The f ree Marketvan januari 1998.
The f ree Market wordt uitgegeven door het Ludwig von Mises
Instituut.
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Privatisering:
De 'Gedeeltelijke' Dienstverleningsvorm; Poging Tot Een Overzicht

Het valt te vrezen dat de Overheid het overzicht ook vaak niet heeft

DE MEEST VEELZIJDIGE VORM: HET 'PARTIËLE'

ARRANGEMENT

Zoals vorige keer aangekondigd zou eerst het 'gedeelte-
lijke' arrangement verder besproken worden. Door een
fout in de opmaak werd niet duidelijk waarin deze vorm
met die van de hybride vorm verschilt, de vorm die ter
uitvoering van een dienst van ongelijksoortige arrange-
menten naast elkaar gebruikmaakt, zoals bijvoorbeeld
in 't geval van een busdienst de concessie en de subsi-
die. Belangrijk is in dit geval dat een busdienst een
voorbeeld is van een ondeelbare dienst: het busvervoer.

Er is echter ook een type dienst die een bundel is van
afzonderlijke maar gecoördineerde activiteiten of dien-
sten. Het 'gedeeltelijke' arrangement maakt gebruik van
een of meerdere privatiseringsvormen voor een activiteit
of meerdere activiteiten binnen zo'n dienst. Het voor-
beeld vorige keer was de gevangenis als dienst, een
overheidsactiviteit waaronder een aantal afzonderlijke

diensten zoals voeding en onderhoud vallen die uitbe-
steed kunnen zijn: de privatiseringsvorm der Contractu-
ele regeling. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt
worden van andere privatiseringsvormen voor andere
diensten binnen deze bundel. Een voorbeeld: vrijwilli-
gers kunnen worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld
lesactiviteiten: het Voluntaire arrangement.

NAAST DE PARTIËLE VORM VOOR OPERATIONELE
AcnvrrErrEN is OOK BELANGRIJK DIE VOOR
FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Het opdelen van een dienst kan zowel langs operatio-
nele als functionele lijnen geschieden. De hiervoor ge-
noemde activiteiten behoren bij de opdeling van de
operationele soort. Bij de 'functionele' opdeling zijn drie
gebieden te onderscheiden: eigendom, beheer, en uit-
voering. Een functionele opdeling kan bijvoorbeeld die
zijn waarbij de Overheid de kapitaals-investeringen die
bij de dienst horen, in eigendom houdt maar het gebruik

Eigendom Beheer Uitvoering Beschrijving
Openbaar Openbaar Openbaar Het typische openbare systeem of staatsbedrijf

Openbaar Privé Openbaar

Openbaar Privé Privé

Openbaar Openbaar Privé

Managementcontract zoals het inhuren van een privé bedrijf om
een busbedrijf te runnen waarbij de bussen in staatseigendom zijn
en de werknemers in overheidsdienst.

Beheers- en uitvoeringsovereenkomst, zoals bijv. het inhuren van
een bedrijf om een regionaal ziekenhuis onder contract te hebben.

Uitvoeringscontract, bijvoorbeeld waarbij een uitzendbureau voor
de werkkrachten zorgt.

Privé Openbaar Openbaar Materieel- en faciliteitenhuur. Een overheidsdienst doet aan
voertuigleasing of huurt gebouwen.

Privé Openbaar Openbaar Het typische privé bedrijf: eigendom, beheer en uitvoering in pri-
vé-handen.

Privé

Privé

Privé Privé

Privé Openbaar

De Overheid neemt het beheer over (bijv. in het geval van een na-
tionale ramp).

Door de Overheid betaalde werkers worden gestationeerd bij een
privé-bedrijf. Dit komt bijvoorbeeld in het geval van een werkge-
legenheidsprogrammavpor:
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van deze investeringen uitbesteedt. In toenemende mate
zien we dat gemeenten het wegslopen van geparkeerde
auto's uitbesteden maar wel het eigendom en soms ook
het beheer van gebouwen en stalterreinen, die kapi-
taalsgoederen zijn van de gemeentelijke verkeersdienst,
behouden. Het omgekeerde is ook mogelijk: een over-
heidsdienst produceert de dienstverlening maar huurt
gebouwen en materieel van bedrijven uit de privé-
sector.
Een andere veel voorkomende functionele opdeling is
die waarbij de hoofdfunctie door een overheidsdienst
verricht wordt maar de ondersteunende functies zoals
die van de juridische afdeling en van het personeelsver-
voer uitbesteedt. Een nog weer andere benadering van
functionele opdeling is die waarbij het management van
een overheidsdienst zoals een ziekenhuis wordt uitbe-
steed. Een variant daarop is het uitbesteden van het be-
heer van alleen de ondersteunende diensten van zo'n
instelling. In feite is dan de aanwezige manager een op
contract-basis functionerend afdelingshoofd van - in dit
geval - de ziekenhuis-administrateur.

De drie functionele gebieden kunnen tussen de publieke
en private sector worden onderverdeeld op 8 verschil-
lende manieren (het overzicht is een tabel uit Savas'
Privatizatiori):

HET GECOMBINEERDE ARRANGEMENT

Naast de drie genoemde privatiseringsvormen die van
samenstellingen gebruikmaken, kan nog een vierde on-
derscheiden worden, die samengestelde vormen in een
combinatie gebruikt: het combinatie-arrangement. Als
voorbeeld kunnen we uitgaan van de situatie van de
meervoudige privatiseringsvorm zoals die voor de vuil-
nisophaal in Indianapolis gebruikt werd zoals de vorige
keer besproken. Vijf verschillende arrangementen wer-
den gebruikt, waaronder de klassieke gemeentelijke op-
haaldienst tot aan die van het eigen-initiatief.
Voorstelbaar is dat het management van de coördinatie
van deze vijf uitbesteed zou zijn geweest aan een privé
firma (partieel arrangement langs een functionele lijn),
en dat het bedrijf aan welke een gedeelte van de vuilnis-
ophaal uitbesteed zou zijn, naast de concessie daarvoor
ook een operationele subsidie zou hebben gekregen,
hetgeen een hybride vorm zou hebben betekend.

Op deze manier zou er sprake geweest zijn van een be-
wuste combinatie van een multipel -, een hybride -, en
een partieel arrangement, hetgeen samen een nieuwe
vorm betekent: het combinatie-arrangement. Op deze
wijze zijn we wel heel ver geraakt van het stereotiepe
schrikbeeld van de privatisering als aardverschuiving:

de Overheid die in een klap een activiteit op de vrije
markt "dumpt", zonder op de consequenties te letten. De
Chaikens sommen in hun "Private provision of Munici-
pal and County Police functions" wel 203 verschillende
taken die binnen een politiedienst verricht worden en
die even zovele kandidaten voor privatisering zijn. Door
gebruik te maken van de privatiseringsvormen en hun
combinatie-varianten zou een maximale privatisering
bereikt kunnen worden zonder politieke gevoeligheden
te raken. Een libertarisch bezwaar zou kunnen zijn dat
op deze wijze de buitenwacht het overzicht kwijtraakt
en het privatiseringsproces een speelbal zou kunnen
worden voor de politiek, die op die manier bepaalde
vervelende verantwoordelijkheden zou kunnen afschui-
ven naar de private sector om ondertussen voor zichzelf
'de krenten uit de pap te vissen'. Dit moet worden afge-
wogen tegen het voordeel dat een zo groot mogelijk deel
van het economisch leven buiten het bereik van de over-
heid wordt gebracht. Als we al de verschillende ele-
menten van een typisch-complexe "openbare
dienstverlening" beschouwen, die vaak ook een grote
geografische spreiding heeft, dan is het beter als er een
innovatief gebruik gemaakt wordt van de privatiserings-
arrangementen die er zijn, om een zo concurrerend mo-
gelijk klimaat te vrekkigen, resulterend in een verbeterd
dienstverleningsresultaat.

PRIVATISERING: EEN DYNAMISCH CONCEPT

Op het eerste gezicht domineert het feit dat in zeven van
de tien privatiseringsvormen de private sector de Produ-
cent-rol heeft, het privatiseringsconcept. Maar veel be-
langrijker is de dynamiek als kenmerk van privatisering.
Het betekent het veranderen van een arrangement met
een hoge graad van overheidsbetrokkenheid naar een
waarin de private sector een meer dominerende rol
speelt. Maar onderdeel van dynamiek is dat de slinger
ook de andere kant op kan gaan, al is het tijdelijk.
Schrijver dezes herinnert zich dat enkele jaren geleden
in zijn woonplaats de gemeente besloot accountants-
diensten voor - naar ik meen volkshuisvesting - weer 'in
huis' te halen na deze langere tijd uitbesteed te hebben.
Men was tot de conclusie gekomen dat dit goedkoper
was. Op het eerste gezicht zeker vanuit de libertarische
optiek, onbegrijpelijk en kortzichtig. "De Overheid is
toch altijd minder produktief?" Het is echter denkbaar
dat om uiteenlopende redenen dit voor een bepaalde ac-
tiviteit als onderdeel van een groter geheel, niet opgaat.
Wellicht was de gemeentelijke accountantsdienst on-
derbenut zonder dat men zomaar tot inkrimping kon
overgaan, of men had intern een beter inzicht aan welke
eisen de betreffende accountantsactiviteiten moesten
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voldoen. En het is bepaald verrassend om te zien hoe
'marktgericht' ambtenaren kunnen denken en 'markt-
conform' kunnen werken in een afdeling, als ze weten
dat op elk moment beleidsafdelingen of politici kunnen
besluiten om hun afdelingsactiviteit volgend jaar uit te
besteden of over te dragen aan de private sector, vooral
als die activiteit daar al eens heeft verkeerd. Het gaat er
om dat in grote lijnen de trend 'Van Overheid Naar
Markt' blijft gehandhaafd. Maar essentieel voor het be-
grip 'privatisering' is de beweging van vormen met een
hoger overheidsgehalte naar die met een minder over-
heidsgehalte. Zo is het gaan van een situatie met een
markt-arrangement naar een waarin een 'grant', een sub-
sidie, kenmerkend is, het tegendeel van privatisering,
hoewel de private sector in beide gevallen de dienstver-
lenende partij is.

Om het nog eens op een rijtje te zetten, de hiërarchie
van privatiserings-arrangementen is als volgt (in ver-
eenvoudigde vorm):

ARRANGEMENT

Markt; vrijwilligerswerk; 'eigen-initiatief
Concessie (franchise)
Consumenten-subsidie (voucher)
Producenten-subsidie (grant)
Uitbesteding / contracteren
Overheid als verkoper
Intergoevernementele overeenkomst
Overheidsdienst

Dus 'privatiseren' betekent altijd van een vorm lager op
de lijst te gaan naar een die hoger staat. Daarbij staan
de drie hoogste van de tien in termen van de tegenstel-
ling Markt - Overheid naast elkaar. De andere richting
op gaan is in algemene termen als nationaliseren of
'naasten' aan te duiden, maar afhankelijk van de situatie
ook preciezer weer te geven met de termen
"goevernementaliseren", provincialiseren, municipalise-
ren (de gemeente neemt een activiteit over), of 'depriva-
tiseren' (vooral gebruikt als een activiteit tot op grote
hoogte geprivatiseerd is geweest en de staat besluit dat
een hogere graad van overheidsdeelname toch gewenst
is).

De beide Subsidie-vonnen en de Concessie staan in die
volgorde omdat ze afnemende overheidsuitgaven met
zich brengen: de Overheid betaalt de volledige kosten
van uitbesteding maar betaalt doorgaans minder dan de
totale kosten van een activiteit waar het subsidies be-
treft, en al helemaal niets bij de Concessie. De volgorde

geeft tevens de toeneming van de keuze-invloed van de
consument aan.

PRIVATISERING IN ZIJN BETEKENIS VAN OVERGANGS-
ACTIVITEIT

In het eerste artikel in deze reeks is al aangegeven dat
'privatisering' zowel als aanduiding voor het feit als
voor het proces van overdracht aan de private sector ge-
bruikt kan worden. In deze paragraaf komt de tweede
betekenis aan de orde.

De diverse privatiseringsvormen zijn als stappen op
weg naar een volledig aan de vrije sector overgedragen
activiteit te zien maar evenzo als afzonderlijke feiten.
Evenzeer van belang is de processen, de wegen te on-
derkennen via welke deze vormen zich materialiseren.
Savas noemt er vijf:

1. De overgang van een zuivere overheidsactiviteit naar
die met een kleine of grote marktcomponent: de uitbe-
steding, de producenten- of consumenten-subsidie, de
concessie, en de volledige marktarrangementen. Dit is
het privatiseringsproces in zijn algemeenste vorm be-
schreven.

2. Het elimineren van producenten-subsidies ten bate
van de consumenten-subsidie of door middel van ver-
vanging door vrijwilligerswerk of 'eigen-initiatief. Een
meer specifiek proces: het wegwerken van de financiële
kant van overheidsdeelname.

3. Denationalisering, die vorm van privatisering die
betreft het verkopen van staatsbedrijven of overheidsac-
tiva aan de vrije sector of het weggeven daarvan aan het
publiek of de werknemers/ex-ambtenaren. Deze proces-
vorm omvat ook andere typen van denationalisering, zo-
als demunicipalisering.

4. Het erkennen dat een bepaalde door de overheid ver-
leende dienst een tolgoed is of een persoonlijk goed en
er daarom een gebruikersheffing voor vragen.

Een curieus voorbeeld van een verschil dat hier in Ne-
derland van oudsher werd gemaakt tussen twee situaties
die in dit opzicht relevant zijn: die van de natuurlijke en
die van de gegraven waterwegen. Op veren over rivieren
werd altijd tol geheven. De redenering was dat de over-
heid er niets aan kon doen dat zij er waren. Voor veren
over kanalen werd geen tol geheven: de overheid was er
schuld aan dat ze er lagen. Particuliere veren trokken
zich van deze regel natuurlijk niets aan; die hieven altijd
tol. En de regel gaat ook niet op voor bruggen: er werd
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vroeger geen tol geheven op bruggen over rivieren maar
nu lijkt het weinig uit te maken voor de beslissing om
tol te heffen, waar een dergelijk kunstwerk over heen
ligt.

5. Het dereguleren van concessies en het elimineren van
prijsbeheersing en toegangsbarrières met als doel de
markt toe te staan om te reageren op de noden en wen-
sen van mensen. Dit is een procesvorm die minder
zichtbaar en spectaculair is als die van de overgang van
het ene naar het andere privatiserings-arrangement,
maar evenzo belangrijk. Het door middel van prijsre-
gels, zoals verplichte minimumprijzen, en door middel
van toegangsbeperkingen van produkten uit het buiten-
land maar ook die van nationale producenten, reguleren
van de economie, is in de laatste decennia een steeds
belangrijker vorm van overheidsoptreden geworden. De
private sector dreigde hierdoor steeds meer een ledepop
van de Overheid te worden terwijl de Overheid buiten-
schot bleef als het mis ging, in tegenstelling tot die acti-
viteiten die zich geheel onder auspiciën van de Overheid
afspelen zoals de Dienst Studiefinanciering, waar een
faliekante mislukking in de organisatie van de uitbeta-
ling niet aan bijv. de banken verweten kon worden.

SAMENVATTING VAN DE VORIGE 5 ARTIKELEN

Hoewel de nadruk tot nu toe heeft gelegen op de privati-
seringsvormen, is het duidelijk geworden dat privatise-
ring veel meer aspecten omvat dan alleen de wijze
waarop de overdracht aan de markt tot stand komt.

In het eerste artikel in de reeks over het privatiserings-
onderwerp werd tegengas gegeven tegen de wijdver-
breide opvatting dat er een duidelijke en netto-
terugtreding van de overheid aan 't optreden was. Voor-
al het financiële aspect kwam aan de orde. Een kleinere
overheid betekent nog niet automatisch een goedkopere
overheid. Wat zijn er voor alternatieven voor privatise-
ren? 'Bezuinigen en abandonneren'. Vooral het laatste
heeft de voorkeur van de 'pure' libertariër, maar het
blijkt dat beide methoden niet praktisch gevonden wor-
den door de goegemeente of maar korte tijd werkzaam
zijn. Dan maar privatiseren, hoewel er drie belangrijke
bezwaren uit libertarische hoek tegen aangevoerd kun-
nen worden: het suggereert dat de Overheid een recht-
matige taak kan hebben; het is de Overheid aan de
markt oplossingen voor behoeftebevrediging op laten
dringen; en privatiseren is per definitie een over-
heidstaak en daarom geen goede zaak. Daar tegenin ge-
bracht kan worden een aantal argumenten die deze
bezwaren nuanceren.

In het tweede artikel werden de begrippen die met pri-
vatisering samen hangen, nader gedefinieerd en ontleed.
Een conclusie is dat het begrip aan inflatie onderhevig
lijkt te zijn zoals het gebruik voor verzelfstandiging van
overheidsdiensten welke zelfs vaak een vermindering
van marktinvloed kan betekenen. Tevens werd het doel
van privatisering nader bekeken, alsmede de vijf groe-
pen die de voordelen van privatisering uitbazuinen. Een
verband werd gelegd tussen de privatiseringsdoelen en -
vormen. Deze hangen op hun beurt samen met de vaak
tegenstrijdige en uiteenlopende belangen die betrokke-
nen bij het privatiseringsproces hebben.

'Eindelijk' kwamen in het derde artikel de privatise-
ringsarrangementen voor 't eerst aan de orde die toch als
het meest concrete van privatisering worden gezien. In-
geleid echter werd met een bespreking van de drie par-
tijen, ook wel verwarrenderwijs 'diensten' genaamd die
een privatiseringsarrangement vorm geven en bepalen:
de Producent, de Organisator/Arrangeur, en de Consu-
ment. Bij de eerst aan de orde komende vorm, die van
de Overheidsdienst, kan toch ook nog een verschil wor-
den gemaakt: het overheidsbureau en het staatsbedrijf.
De eerste vorm waarbij de markt om de hoek komt kij-
ken is die van de Intergoevernementele overeenkomst
waarbij de ene overheidsdienst aan een andere over-
heidsdienst levert tegen betaling. Een vorm waarbij
meer markt een rol speelt is die van de verkopende
Overheid. Het gaat hierbij om verkopen van diensten of
goederen die niet noodzakelijk van de Overheid hoeven
te worden afgenomen; de Overheid concurreert dus vro-
lijk met bedrijven in de private sector. Betrekkelijk veel
aandacht werd daarna besteed aan de uitbesteding, de
contractsvorm, omdat deze zo'n prominente rol speelt in
de overgang naar een volledig in de markt plaats vin-
dende activiteit.

"Kan het privatiseringstraject zelf worden geprivati-
seerd" was een van de overwegingen die aan de orde
kwamen in het vierde artikel, omdat langzamerhand die
vormen aan bod kwamen waarbij de markt een aan-
zienlijk onderdeel uitmaakt van de privatiseringsvorm,
en daardoor de Overheid wel eens de rechte weg zou
kunnen kwijtraken bij het streven naar het gestelde doel.
Ook werd de voorstelling als zou privatisering een ex-
clusief stapsgewijs dan wel continu proces zijn, als een-
zijdig beoordeeld. Een indeling in 4 klassen werd
besproken als hulpmiddel voor de plaatsbepaling van
de drie betrokken partijen in het geheel. Daarna kwam
het Subsidie-arrangement aan de orde, welk beestje heel
wat afmetingen, vormen en kleuren kan hebben. Veel
subsidies blijken gedeeltelijk weggegooid geld te zijn
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als gelet wordt op de doelen waarvoor ze gegeven wor-
den. Ze prikkelen vaak de ontvanger niet tot het soort
gedrag dat hij vertoont op de Vrije Markt, en levert
daardoor weinig concrete voordelen voor de Overheid
op in vergelijking met een volledige overheids-
dienstverlening. Een gunstiger beeld blijkt de Conces-
sievorm op te leveren. De Overheid heeft daarin geen
financiële rol meer. De marktwerking blijkt binnen deze
vorm echter afhankelijk te zijn van de voorwaarden
waaronder de concessie is verleend.

De laatste te behandelen privatiseringsvormen kwamen
in het voorgaande artikel aan de orde. Daarbij is de rol
van geld soms maar een heel zijdelingse, zoals bij het
vrijwilligerswerk of die van het 'eigen-initiatief (de
zelfhulp of 'selfservice'). Voorts werd aangetoond dat
bij het Marktarrangement, dat toch als pure marktvorm
zou moeten gelden, de Overheid toch nog uitdrukkelijk
om de hoek kan komen kijken. Ook bij het Vrijwilli-
gerswerk, de volgende vorm, kan een kanttekening ge-
maakt worden. Weliswaar is het belang van deze vorm
onderschat, maar niet altijd is er sprake van zuivere
vrijwilligheid bij wat 'Vrijwilligerswerk' genoemd
wordt. Savas blijkt de lofzang te zingen op de laatste
enkelvoudige vorm die besproken wordt, namelijk die
van de 'Zelfhulp' of "Eigen-initiatief. De drie partijen
van Producent, Organisator en Consument vallen gro-
tendeels of geheel samen. Hoewel er in de strikte zin
van het woord niet sprake is van een marktvorm blijkt
dit 'arrangement' toch ook wel degelijk een rol te spelen
in de het hele streven naar vermindering van de over-
heidsrol.

Na de 'enkelvoudige' vormen zijn er nog een viertal an-
dere, die elk een combinatievorm betreffen. De eerste is
die van de meervoudige of multipele vorm. Hierbij is
het zo dat verscheidene vormen blijken gebruikt te wor-
den voor het naast elkaar en tegelijkertijd uitvoeren van
een dienst in een stad of streek. Bij de hybride vorm
'bouwen' twee of meer verscheidene soorten vormen
'samen' een enkele dienst 'op'. Het gedeeltelijke arran-
gement maakt juist gebruik van een of meer enkelvou-
dige vormen voor slechts een gedeelte van de uit te
voeren dienst. En als laatste is er de Combi-vorm waar-
bij verscheidene meervoudige vormen in combinatie
met elkaar worden gebruikt.

WELK ARRANGEMENT KAN EIGENLIJK VOOR WAT
VOOR DIENST GEBRUIKT WORDEN?

Hoewel er voorbeelden genoemd zijn bij de behandelde
privatiseringsvormen, is het nog niet duidelijk wat de
maatstaven daarvoor eigenlijk zijn. Maar ook andere

vragen zijn van belang: wat zijn de voor- en nadelen
van ieder van deze vormen; op welke wijze kan een ar-
rangement het beste gebruikt worden om een bepaalde
dienst te leveren?
Hierop gaan we de volgende keer in.
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Terra Libera

Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

BERLIJN 1998
Als u deze VRIJBRIEF ontvangt, kunt u misschien nog
net regelen om naar Berlijn te komen! Mocht u te laat
zijn, begin dan eens te denken over de volgende con-
ventie in Costa Rica!

COSTA RICA 1999
Deze conventie wordt door een team in Costa Rica nu
reeds zo goed voorbereid, dat het een zeer groot succes
moet worden. Dit, samen met dit interessante Midden
Amerikaanse land, is een goede reden om te overwegen
uw vakantie in 1999 te combineren met deze conventie.
We verwachten in Berlijn de eerste brochures en hopen
u die snel te kunnen toesturen. U kunt al vast kijken
naar: <www.Uberty-crl999.org>

NEW YORK 2000 Nog te pril om over te schrijven. Wel
zijn er grootse plannen!! Ook hierover worden in Berlijn
belangrijke beslissingen genomen.

INTERNET TRANSACTIES
Steeds meer zaken worden over het INTERNET gedaan.
Dit biedt voor velen grote mogelijkheden. Een probleem
bij deze zakelijke transacties is dat het niet zonder meer
duidelijk is, wie de partij aan de andere kant is. Is hij
betrouwbaar? En zo niet, hoe dan, door wie, je recht te
halen? Charles Evans, tot nu toe werkzaam bij de Atlas
Foundation, is begonnen met een stichting op te richten
die dit probleem wil oplossen. En tegen betaalbare kos-
ten.

Oplossingen zijn mogelijk doordat de beide partijen bij
de nieuwe stichting bekend zijn en afgesproken hebben
zich bij eventuele disputen te onderwerpen aan arbitra-
ge, die door de stichting wordt geregeld. Het plan is om
daarvoor regelingen te maken met deskundigen op ver-
schillende terreinen. De naam zal iets worden als
"Internet Transactions International" Dit lijkt een inte-
ressante nieuwe mogelijkheid. Een echte "vrije markt
oplossing"

Het probleem hoe uiteindelijk een kwaadwillende per-
soon, die zich niet aan de arbitrage wil houden, te
dwingen zijn verplichtingen na te komen, is nog niet
eenduidig opgelost. Dit doet weer denken aan de aloude
libertarische discussie over "minimum staat" of
"anarchisme". 99 % van de problemen wordt op deze
manier opgelost, maar we willen natuurlijk ook zeker-
heid over het allerlaatste procent. Er is al informatie op:
<www.chyden.net>

HOE VRIJ BENT U NOG?
LOERDERS. Het zal wel niet doorgaan, maar alleen al
dat er in de tweede kamer gesproken wordt om came-
ra's te plaatsen in paskamers van kledingzaken, is al erg
genoeg. Het geeft in ieder geval aan hoe geestelijk ziek
gekozen personen kunnen zijn.

MUZIEK EN FDLMS.

Wist u dat u van de overheid niet naar alle muziek die u
wil mag luisteren? In een al oud knipsel uit het Bra-
bants Nieuwsblad lazen we dat er in Nederland verbo-
den platen en CD's bestaan. Dit omdat bepaalde
mensen vinden dat die racistisch of fascistisch zijn. Dit
is net zo iets als censuur van de E.U. op invoer van
buitenlandse (TV) films. U moet meer dan 50 % Euro-
pese films zien. En de orkesten moeten u 7% Neder-
landse muziek voorspelen! Nou ja, anders krijgen ze
geen subsidie. Een hoofdartikel van de NRC vertelt ons
dat de orkesten zelf meer "in het belang van de Neder-
landse muziek moeten geloven."(nadruk van mij)

De BVD, (Binnenlandse Veiligheids Dienst), mag uw
huis in het geheim betreden.

UNELEVER moet van de Europese Commissie zijn
vrieskisten ook beschikbaar stellen voor ijsjes van zijn
concurrenten.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) is weer
een nieuwe instantie die gaat controleren of u niet
"oneerlijk concurreert". De politiek krijgt via dit kanaal
weer meer invloed op de maatschappij. Ieder die na-
denkt moet tot de conclusie komen dat hierdoor de pro-
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dukten en diensten weer duurder gaan worden. Uitein-
delijk is de consument weer de dupe.

AYNRAND
Het blijkt dat Ayn Rand, en haar filosofie steeds meer
bekend worden. Een artikel in de "Investor's Business
Daily" stond een uitstekend artikel, waarvan we u en-
kele delen niet willen onthouden:

De Titel: Novellist Ayn Rand.—Hoe zij de meest in-
vloedrijke schrijver in Amerika werd,. Geschreven door
Charles Oliver.
"De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank,
Alan Greenspan, een vriend van Rand, en Hoge Raads-
lid Clarence Thomas, zijn misschien de meest promi-
nente personen die Rand aanhangen, maar zij zijn niet
de enigen.

Een paar jaar geleden hebben Readers Digest en de Li-
brary of Congress een enquête uitgevoerd, waaruit dui-
delijk naar voren kwam dat "ATLAS SHRUGGED" het
boek was dat, uitgezonderd de Bijbel, de meeste invloed
heeft gehad op hun leven. Alleen al in de VS zijn meer
dan 20 miljoen exemplaren verkocht, en men verwacht
dat er dit jaar zeker 300.000 exemplaren over toonbank
zullen gaan. Haar methode om te "denken in principes"
heeft veel mensen een veel beter inzicht gegeven in wat
er in de wereld gebeurt.

Rand maakte "rationaliteit" tot de hoogste waarde in
haar filosofie. Dat betekent dat alles wat iemand ge-
looft, zijn doeleinden en acties, moeten ondersteund zijn
door degelijk denkwerk. Zij ontwikkelde voor haarzelf
een methode van rigoureuze analyse, die ze noemde
"denken in principes" Het denkproces is het proces van
definiëren van identiteiten en het ontdekken van causale
verbanden, schreef Rand. Als een belangrijke stap in
haar ontwikkeling, begreep ze plotsklaps dat wanneer je
zegt "alle", dat je dan ook echt "alle" moet bedoelen.
Het belang van het juiste gebruik van woorden werd
haar steeds duidelijker.

Rand leefde een "geestelijk" leven, maar zij zorgde er
heel zeker voor dat haar ideeën gekoppeld bleven aan de
realiteit. Rand heeft over deze ideeën veel geschreven en
ook toegepast in haar boeken."
Dit is slechts een voorbeeld. Reeds eerder hebben we
gewezen op het grote aantal publikaties en films over
Ayn Rand en haar filosofie, het "objectivisme". Het
groeien van deze intellectuele basis zou de ommekeer
ten goede kunnen zijn voor een betere maatschappij.

HAYEK

Niet alleen zien we dat Ayn Rand en Objectivisme
steeds meer aandacht krijgen in de wereld, dit geld ook
voor andere libertarische schrijvers. Zo lezen we bij
voorbeeld dat het boek van Friedrich Hayek: The Con-
stitution Of Liberty nu in CHINA een bestseller is! In
1983 was het iets heel bijzonders dat Professor Camille
Castorina een paar dozen libertarische boeken schonk
aan de Sun Yat Sen Universiteit. Sindsdien zijn er re-
gelmatig boeken door ISIL naar deze universiteit ge-
stuurd. Je weet maar nooit hoe een zaadje zich kan
ontwikkelen

I.O.S. SUMMER SEMINAR IN BOULDER COLORADO.

Het "Institute for Objectivist studies" heeft van 4 tot 11
Juli een zeer geslaagd zomer seminar gehouden. Al ge-
durende de eerste lezing, door David Kelley, werd dui-
delijk dat er filosofisch in de wereld interessante en
belangrijke dingen aan het gebeuren zijn. De erkenning
dat de mens een individu is, en als zodanig leeft voor
zijn geluk, met zijn verantwoordelijkheid, neemt toe. De
grote voorvechtster voor deze filosofie, Ayn Rand,
wordt op dit moment meer geciteerd en gelezen, dan
ooit tevoren. Zie o.a. hierboven.

Het wordt makkelijker voor Objectivisten en Liberta-
riërs om hun mening te verkondigen. En, zeer belang-
rijk, de breuk tussen libertariërs en objectivisten wordt
steeds kleiner. De lezing van Robert Bidinotto op de Li-
bertarische Wereld Conventie in Rome, heeft daar een
grote bijdrage aan geleverd.

LP L1BERTARIAN PARTY USA

Op hetzelfde moment als het Objectivistisch Zomerse-
minar, hield de LP haar jaarlijkse bijeenkomst. Grote
aandacht werd geschonken aan het beleid dat de Party
moet ontwikkelen voor de volgende verkiezingen in het
jaar 2000.. Harry Browne is nog steeds bereid om een
tweede campagne te voeren. Maar alleen als hij vol-
doende financiële middelen bij elkaar krijgt. Ergens in
de buurt van $ 1.500.000. Daarvan zijn er nu al $
300.000 binnen. Er is dus een grote kans dat dit gaat
lukken. David Bergland, een vroegere Presidentskandi-
daat, is benoemd tot Voorzitter van de Amerikaanse LP.

IMPEACHMENT CLINTON

"Impeachment" is het woord dat gebruikt wordt voor
het "afzetten" van een Amerikaanse President. Dit
overkwam nog niet zo lang geleden Richard Nixon,
omdat bewezen werd dat hij op de hoogte was van de
inbraak in het hoofdkwartier van de Democratische
Partij, in het Watergate gebouw. Bovendien had hij er
over gelogen. En dat betaamt een President niet. De
huidige President, Bill Clinton is al maanden, jaren, in
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allerlei schandalen gewikkeld. Vanaf het ontduiken van de militai-
re dienstplicht, (maar wel anderen dwingen om in dienst te gaan),
tot het uitleveren van militaire technische know-how aan China. En
daar tussendoor een serie sexschandalen met leugens en meineed.
Er zijn gerechtelijke onderzoeken en publikaties aan de gang op een
onvoorstelbare schaal aangaande deze zaken, en het is onbegrijpe-
lijk dat iemand onder die omstandigheden nog President kan zijn.
Ja, zelfs herkozen kan worden.

De Libertarian Party heeft nu als eerste erkende politieke partij, of-
ficieel een verzoek aan beide kamers gedaan om de "impeach" pro-
cedure op gang te brengen. Dit verzoek in niet gebaseerd op de
sexschandalen, leugens en dergelijke. Het is gebaseerd op het feit
dat de man die met zijn hand op de bijbel heeft gezworen om de
Grondwet te eerbiedigen en uit te voeren, het tegengestelde heeft
gedaan. En dat wordt ondersteund met een lange lijst van voorbeel-
den. Wij zijn zeer benieuwd hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.

BROEIKASEFFECT
Het blijft verbazen hoeveel paniek over "global warming" er nog
steeds wordt gezaaid en geslikt. Politici maken er een dankbaar ge-
bruik van om hun macht te vergroten. Een aardige vergelijking pu-
bliceerde Kenneth Green, directeur van het Reason Public Policy
Institute te Los Angeles: Men beschikt slechts over metingen over
150 jaar. Vergelijk dat met een mens die 100 jaar wordt, wil be-
schikken over gegevens betreffende zijn hartslag. Hij meet deze om
de paar seconden, over een tijd van 2 minuten. Dan is er toch geen
zinnig mens die denkt dat hij wat weet over zijn hartslag voor de
volle 100 jaar? Maar dat is wel wat verschillende milieufrieken
doen met de gegevens van 150 jaar over de 4 miljard jaar van de
geschiedenis van de aarde.

Hopelijk komt de mensheid nog eens tot echte wetenschappelijke
studies en leert deze op de juiste wijze te plaatsen in hun totaal ver-
band.
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