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REDACTIONEEL
Tinbergen; econoom en geïncarneerd
gerechtigheidsbeginsel

Mike van Roosmalen

Op donderdag 9 juni jl. overleed Jan Tinbergen, Neder-
lands bekendste en internationeel meest geciteerde
econoom, tevens Nobelprijswinnaar. Naast econoom
was hij ook een goed mens. Dat viel tenminste af te
leiden uit de berichten in de krant en op de radio. In één
radiocommentaar ging een' goede bekende' zelfs zover
Tinbergen te schetsen als iemand die zo was
doordrongen van de beginselen van rechtvaardigheid
en gerechtigheid dat hij kon doorgaan voor de incarne-
ring van het gerechtigheidsbeginsel.

Tinbergen, als 'rationeel wereldburger', schonk ons een
model dat de economische werkelijkheid zo goed als
mogelijk beschreef. Als eerste directeur van het Cen-
traal Planbureau ondersteunde hij een actief overheids-
beleid. Een beleid dat zou brengen waarnaar wij allen
streven en dat Tinbergen's 'oorlog tegen de armoede'
tot een goed einde zou brengen.

De econoom Riek' de doelmatigheid van de markt gaat
weieens ten koste van de rechtvaardigheid' van der
Ploeg (Universiteit van Amsterdam, sinds kort parle-
mentslid voor de Nederlandse sociaal-democraten) is
druk bezig in de voetsporen te treden van Tinbergen.
Net als bij Tinbergen kun je bij van der Ploeg spreken
van een econoom met visie, geëengageerd, begaan met
het lot van de minder bedeelde medemens, kortom een
econoom die uitgaat van het enige juiste ethische be-
ginsel van de rechtvaardigheid: het beginsel dat
gepatenteerd is door de sociaal-democraten.

Tinbergen en van der Ploeg, economen met een hart én
een missie. Eigenlijk was Tinbergen begonnen ais
natuurkundige. Was Tinbergen dan wel een econoom.
Jazeker, Tinbergen was een econoom in de zin van
iemand die de economische werkelijkheid (u en ik mis
en onze dagelijke beslissingen) probeert te beheersen,
te besturen (vanuit het Centraal Planbureau, ma^rnog

liever vanuit een supranationaal orgaan), een belei -
gevoelige econoom zoals het nu heet, die vanuit ziji
rechtvaardigheidsbeginsel de hogere doelen dermen
heid probeert te realiseren.

Maar hij was geen econoom zoals Carl Menger,.een
van de grondleggers van de Oostenrijkse School, v



INHOUDogen had; nl. iemand die de 'gecompliceerde ver-
schijnselen van de menselijke huishouding' waarneemt,
doorgrondt om te kunnen begrijpen. Begrijpen, en niet HAYEKS VISIE OP DEMOCRATIE EN
besturen. VERDELENDE RECHTVAARDIGHEID 3

mr. I. Kotterman-van de Vosse
Wellicht was het voor Tinbergen onmogelijk een
Mengeriaanse econoom te zijn; hij was immers ge- DE OVERHEID EN DE HORMONEN
schoold als natuurkundige. Voor Menger stond het IN HET VLEES 13
volgende namelijk vast: 'DiebisherigenVersuche,die TonyGraven
Eigentümlichkeiten der natur-wissenschaftlichen
Methode der Forschung kritiklos aufdie Volkswirt- PSYCHOLOGISCHE
schaftslehrezu übertragen, haben dennauchzu den ZELF-BEVRIJDING , 17
schwersten methodischen Missgriffen und zu einem Stefan van Glabbeek
leerenSpielmitausserlichenAnalogienzwischenden
Erscheinungender VolkswirtschaftundjenenderNatur TERRA LIBERA 22
geführt' (in Grundsütze der Volkswirtschaftslehre, Libertarisch nieuws en informatie
p.VII). Hub Jongen

Na al die 'lege spelletjes' bestudeerd te hebben op de LIBERTARISCHE PARTIJ 24
universiteitisheteenverademingMengertelezen.Niks Hoe de libertarische partij een succes werd
geen missie, niks geen rechtvaardigheidsbeginsel, maar Stefan van Glabbeek
een streven te begrijpen (en dus te accepteren) hoe
mensen handelen en leven. DE VRIJE MARKT IN EEN
Menger dus, econoom en niks geen geïncarneerd ONVRIJE ECONOMIE..; 26 i
gerechtigheidsbeginsel. Loek Jongen ; .. , ,

Hayeks visie op democratie en
verdelende rechtvaardigheid

Inez Kotterman is universitair docent aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijks-
universiteit Leiden en lid van de WD-fractie in
de gemeenteraad van Oegstgeest. Zij Heeft een
aantal artikelen gepubliceerd, voornamelijk op
het gebied van de politieke filosofie. Ook heeft
zij meegewerkt aan drie boeken over liberale
denkers, waaronder de in januari 1994 bij
Routledge verschenen bundel met 'internati-
onale' bijdragen: HayekCo-ordinationandEvo-
lution. Óver Friedrich August von Hayek gaat
ook het proefschrift waarop zij binnenkort hoopt
te promoveren (De visie van Hayek): Onder-
staand artikel is ontleend aan dit proefschrift.

mr.I. Kotterman-van de Vosse

1. Democratie: een meerduidig begrip

Dat een vrije samenleving zoals Hayek die ziet het best
is te realiseren in de vorm van een democratie, ligtvoor
de hand. Aangezien deze term echter een steeds ruimer
wordende begripsomvanglijktte dekken, ishetgewenst
hier enige duidelijkheid te scheppen:

In einer Bedeutung des Wortes Demokratie — ich
glaube der echten und ursprünglichen — erscheint
sie mir als ein hoher Wert, zu dessen Verteidigung
ichzukSmpfenbereitbin. Wenn sie sichauch nicht,
wie man einst gehofft hatte, als ein sicherer Schutz
gegen Tyrannei und Unterdrückung erwiesen hat,
so ist doch die yebereinkunft, die es eine Mehrheit
möglich macht, sich einer unerwünschten Re-



gierung zu entledigen, von unschatzbarem Wert.1

Reeds eerder was het Popper, die in zijn aan Hayek
opgedragen boek Conjectures and Refutations wees
op het belang van de mogelijkheid zich op vreedzame
wijze van een bestuur te ontdoen. Voor hem zijn er
slechts twee soorten bestuursregelingen: die welke een
bestuurswisseling zonder bloedvergieten mogelijk
maken en degene die daarin niet voorzien. Maar als
een regering niet zonder bloedvergieten kan worden
gewijzigd, zo stelt hij, dan kan ze doorgaans in het
geheel niet aan de kant worden gezet. We hoeven niet
over woorden te twisten, en over zulke pseudo-prob-
lemen als de ware of essentiële betekenis van het woord
democratie, maar, zo zegt Popper, welke naam men
voor deze twee types ook verkiest, persoonlijk geef ik
er de voorkeur aan het ene democratie en het andere
tirannie te noemen.2

Dateenmeerderheideenonwelgevalligeregeringnaar
huis kan sturen, is een aspect van de democratie dat
ook Hayek coüte que coflte gehandhaafd wenst te zien
en voor hem een reden om het afbrokkelend geloof in
deze staatsvorm te betreuren. Hij wijt dit laatste aan de
toenemende reeks van "nieuwe eisen die in naam van
de democratie worden gesteld en die zelfs redelijk
denkende mensen zodanig hebben verontrust dat een
scherpe reactie wellicht niet kan uitblijven." Die reac-
tie zou zich dan eigenlijk niet keren tegen het grónd-
principe van de democratie, maar tegen de aanvullende
denkbeelden die geleidelijkhet oorspronkelijke begrip
— een bepaalde wijze van besluitvorming—hebben
overvleugeld. Met name de daaruit resulterende maat-
regelen, gericht op een van bovenaf gestuurde meer
gelijke verdeling van materiële goederen, zijn Hayek
natuurlijk een doorn in het oog. Was vroeger al het
streven erop gericht de macht van regeringen zo veel
mogelijk te beperken, zo stelt hij, tegenwoordig is men
nogal eens geneigd te denken dat het feit dat de best-
uurders doof een meerderheid zijn gekozen, alle voor-
zorgsmaatregelen tègenmisbruik van overheidsmacht
overbodig maakt Zo:ontstond de onbeperkte democra-
tie. Hayek stelt dat de problemen die daaruit kunnen
ontstaan niet de ondeugdelijkheid van het (in casu
democratische) principe zouden bewijzen, maar alleen
dat wij het weer eens verkeerd hebben aangepakt:

1.; Hayek,ï.k.,DreiVorlesungenOberDemokrétie,Gerechtig-
kelt und Soziallsmüs, Walter Eucken Institut, Vortrage und
Aufsatze; J.C:B.Mdhr; (Paul Siebeck), Tühingen 1977:7.

2. Popper, Karl ̂ Con/ettureséndfJefutatitins, The Growth of
Scientjfic Knowlédgejfirst published 1963), Butler &Tan-
nér Ltd., Frome and London 1985:344-345.

Mir persönlich will es scheinen, dass zwar die
Mehrheitsentscheidung über alle Fragen, bei denen
kein Zweifel besteht, dass Regierungsmassnahmen
notwendig sind, ein unentbehrliches Verfahreh zur
Durchführung friedlicher Aenderungen darstellt,
aber eine Regierungsform, in der jede Mehrheitjede
beliebige Frage zum Gegenstand von Regierungs-
massnahmen machen kann, verwerflich ist.3

Een zelfde waarschuwing tegen onbeperkte machtvan
een gekozen volksvertegenwoordiging was al eerder
verwoord door Herbert Spencer in zijn boek The Man
versus the State (l 884), waarin hij onder andere stelt
dat:

The great political superstition of the past was the
divine right of kings. The great political supersti-
tion of the present is the divine right of parliaments.
The oil of anointing seems unawares tohave dripped
from the head ofthe one on to theheads ofthe many,
and given sacredness to them also and to their de-
crees.4

Dat Hayeks waardering voor het democratisch princi-
pe zich niet uitstrekt tot de aspiraties van de sociaal-
democratie, zal niemand verbazen:

That democratie socialism, the great Utopia of the
last few generations, is not only unachievable, but
that to strive for it produces something so utterly
different that few of those who now wish it would
be prepared to accept the consequences, many will
not believe till the connection has been laid bare in
all its aspects.5

Voor Hayek is democratisch socialisme een contradic-
tio in terminis, maar de denkfouten die er volgens hem
aan ten grondslag liggen zegt hij niet alleen aan te tret-
fen bij degenen die zich socialist noemen.

2. Het beperkte gezag van de meerderheidsregel

Hayek werkt deze gedachte verder uit in The Consti-
tution of Liberty, waar hij ingaat op de overeenkoms-
en en de verschillen tussen liberalisme en dernocratij

3. Hayekp.c. 1977:8. ... hpri
4. Spencer, Herbert, The Man versus thé State (f irst puBW"

1884), With Six Essays on Government, Society and
dom, Liberty Classics, Indianapolis 1981:123. .

5. Hayek, F.A., The Road to Serfdom (first published
Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1971:23.



Liberalisme is een doctrine over hoe de wet behoort te
zijn, zegt hij, democratie echter een doctrine over de
wijze van beslissen wat wet zal zijn. Liberalisme (in de
Europese 19e eeuwse betekenis van het woord) is
voornamelijk geïnteresseerd in het beperken van de
dwingende macht van elke regering, of dat nu een demo-
cratische is of niet, terwijl de dogmatische democraat
slechts éénbeperking op deregeringkent: de heersende
mening der meerderheid. Weliswaar heeft het liberal-
isme ook als uitgangspunt dat slechts wet zal zijn wat
als zodanig door de meerderheid wordt aanvaard, maar
dat wil voor de aanhangers van deze leer dan nog niet
zeggen dat het daarom ook goed recht is. De meerder-
heidsregel is slechts een middel, geen doel, zo stelt
Hayek, of misschien is het zelfs alleen maar de minst
kwade van de bestuursvormen waaruit we moeten
kiezen.6

Het is volgens hem dus een goede methode-r- althans
de beste die we kennen — om te beslissen, maar we
kunnen er geen autoriteitsargument aan ontlenen oni
de inhoudelijke waarde van die beslissing vastte stel-
len. Dit lijkt op het eerste oog enigszins met zichzelf in
tegenspraak, maar waar Hayek vooral op doelt is dat er
bepaalde waarden zijn die niet door de meerderheid
die het op een bepaald moment voor het zeggen heeft
zo maar kunnen worden genegeerd of zelfs afgeschaft:

Though'democratie'is oftenusedtodaytodescribe
particular aims of policythat happen to bepopulaTi
especially certain egalitarian ones, there is no nec-
essary connection between democracy andany one
view about hpw the powers of the majority ought
to be used. In order to know what it is that we want
others to accept, we need other criteria than the
current opinion of the majority, which is an irrele-
vant factor in the process by which opinion is
formed.7

Hayek werpt in dit verband ook de vraag op of een
meerderheidsconsensus over een morele regel wel
voldoende rechtvaardiging is om haar aan een minder-
heid met afwijkende mening op te leggen. Moet die
macht niet eveneens worden beperkt door meer alge-
mene regels? Met andere woorden: moet gewone
wetgeving niet worden beperkt door algemene princi-

6. Hayek, FA, TheConstitution of LibertyiïwslvMsteA 1960),
Routledge & Kegan Paul, London and Henley 1976:403.

7. Hayek o.c. 1976:104. Zie ook P.B. Cliteur, Conservatisme en
Cultuurrecht, over de fundering van recht in rechtsbeginse-
len, proefschrift. Drukkerij Cliteur, Amsterdam 1989:504 en
512-514. : . . ,' ;

pes, zoals ook individuele morele gedragsregels bepaal-
de gedragingen uitsluiten, ongeacht hoe goed ze zijn
bedoeld? Zijn antwoord op deze vraag luidt bevesti-
gend. Het is de consequentie van de combinatie van
conservatieve en evolutionaire elementen in zjn filo-
sofie: het ontzag voor regels die zich geleidelijk bin-
nen een gemeenschap hebben ontwikkeld en daardoor
meer ervaring en wijsheid in zich bergen dan hetgeen
een tijdelijke meerderheid kan bedenken. Bovendien
vindt Hayek dat bij politiek beleid evenveel behoefte
aan morele regels bestaat als bij individueel handelen.
De gevolgen van collectieve zowel als van individuele
beslissingen kunnen naar zijn mening slechts heilzaam
zijn als ze stroken met algemene principes, door hem
basic principles of ook wel long-term principles ge-
noemd: de morele regels die niet worden gekozen, maar
die zijn ontstaan in een moeizaam en langdurig ont-
wikkelingsproces en die juist daaraan hun waarde
ontlenen.

Hayek meent, dat dezelfde denkfout die ten grondslag
ligt aan het constructivisme er ook de oorzaak van is,
dat het cruciale organisatorische probleem in de poli-
tiek, namelijk hoe men de 'wil van het vojk' kan beperk-
en zonder er een andere wil boven te stellen, lange tijd
onoplosbaar heeft geleken. Zodra we echter erkennen
dat de fundamentele.orde van de samenleving als ge-
heel niet uitsluitend op een rationeel ontwerp kan
berusten en dat zij daarom ook niet mag verwachten in
staat te zijn bepaalde vastomlijnde resultaten te beha-
len, zullen we ook inzien dat respect voor algemeen
aanvaardeprincipes— als legitimatie van alle gezag —
doeltreffend grenzen kan stellen aan de wil van elke
autoriteit, ook aan die van de tijdelijke meerderheid.
De neiging van de aanhangers van het constructivisme
om het te doen voorkomen alsof de waarden waarvoor
zij geen verklaring hebben, worden bepaald door wille-
keurige menselijke besluiten, dpor wilsdaden of ge-^
woon door emoties, in plaats van ze te accepteren als
de noodzakelijke voorwaarden voor feiten die zij als
vanzelfsprekend beschouwen, heeft er yeel toe bij-
gedragen de beschaving op haar grondvesten te doen
wankelen, stelt Hayek. En hetzelfde acht hij van toe-
passing op de wetenschap, die "eveneens berust op een
systeem van waarden die niet wetenschappelijk kun-
nen worden bewezen".8

Het belangrijkste principe van alle vindt Hayek de
individuele vrijheid, die m de politiek als morele leid-

8. Hayek, FA, Lèw, Legislation and Liberty: Volume 1, Mes
a/70rÖ«fe/-(firstpublished 1973), Routledge & Kegan Paul,
London, Melbourne and Henley 1982:6-7.



raad moet dienen en wel als waarde op zichzelf, dus
ongeacht eventuele nadelige effecten in een concreet
geval. We zullen geen resultaat bereiken, zegt hij, als
we dat niet aanvaarden als een credo, een uitgangspunt
dat zó sterk is dat er nooit om welke praktische redenen
dan ook aan mag worden getornd.9 Dit principieel en
radicaal afwijzen van elk schipperenmet fundamentele
principes, hoe doelmatig, vóórdelig of anderszins
aantrekkelijkzo'nhandelwijze op èenbepaaldmoment
ook moge lijken, is iets dat we in Hayeks hele werk, in
al zijn denken en redeneren steeds weer tegenkomen.

Dat democratie voor hem een middel is om andere
waarden te realiseren en nooit een doel op zichzelf kan
zijn, heeft hij al in The Róad to Sérfdom duidelijk ge-
maakt:- i '" : • . : ! ''••'' " • • ' * " ' " :

We havëno •intentioh, however, of making a fetish
of democracy. It may well be true that our gener-
ation talks andthinks toomuch of democracy and
too little of the values which it serves. Itcannot be
said of demócracy, as Lord Acton truly said of lib-
erty, that it "is nöt ameans to ahigher political end.
It is itself the highest political end. It is not for the
sake of a goöd public administration that it is re-
quired, but for the security in the pursuit óf the
highest objects of civil society, and of private life."
Derrïocracy is essentially a means, a utilitarian
device for safeguarding ihternalpeace and individ-
ual freedom; As süch it is by no means infallible or
certain.10 l :

We moeten ook niet vergeten, zegt Hayek, dat er vaak
meer culturele en geestelijke vrijheid onder een auto-
cratisch bewind is geweest dan onder sommige
democratische regeringen. En het is ook heel goed
denkbaar dat een democratisch bestuur onder leiding
van een homogene en doctrinaire meerderheid even
tiranniek is als de ergste dictatuur. Dit laatste werd al
eerder (1942) door Schumpeter benadrukt." Hun bei-
der punt is dus niet dat een dictatuur onafwendbaar de
vrijheid uitroeit, maar wel dat planning tot dictatuur
leidt, omdat dictatuur het meest effectieve instrument
is om dwang uit te oefenen en dus ook om idealen af

i

9. Hayek o.c. 1976:67-68. Zie echter voor een door Hayek ge
formuleerde uitzondering op deze regel o.a.; 217-218 (emér-
gency powers o^govern ment),

10. Hayek o.c. 1971; 52.'
11. Schumpeter, Joseph A., Capitalism, Socialism and Democ-

wc/lfint published 1942), Harper&RowPublishers,USA
1976:235v. -, • '

te dwingen. Als zodanig is dictatuur dan ook essentieel
als men centrale planning op grote schaal wil realiseren.
De spanning tussen planning en democratie is een
gevolg van het feit dat democratie de vrijheidsonder-
drukking, noodzakelijk om economische activiteiten
te kunnen sturen, in de weg staat. Hayek wijst er niet
nadruk op dat democratie niet de belangrijkste waarde
is die met ondergang wordt bedreigd. Een dergelijke
misvatting leidttot de irrationele overtuiging datmacht
niet arbitrair kan zijn zo lang deze maar wordt gevest-
igd volgens een democratische procedure. Het valse
gevoel van zekerheid dat veel mensen daaraan ontlenen
maakt dat zij de dreigende gevaren niet onderkennen.
Niet de bron maar de beperking van de macht voorkomt
dat zij arbitrair wordt, aldus Hayek.

Democratie control may prevent power from be-
coming arbitrary, but it does not do so by its mere
existence.12

3. Fundamentele waarden vormen een hoger recht
Delong-termprinciplesofbasicprinciples,diefameest
fundamentele waarden behelzen, maken deel uit van
een hoger recht. Het is niet in onze tijd voor het eerst
dathun voortbestaan wordtbedreigd, zegtHayek; Toen
in 1767 het 'gemoderniseerde' Engelse parlement,
overtuigd van het principe van de onbeperkte en on-
beperkbareparlementaire soevereiniteit, verklaardedat
een parlementaire meerderheid voortaan elke wet kon
aannemen die zij geschikt vond, vervulde dat de leid-
ers in de Amerikaanse koloniën met afgrijzen. Zo n
regiem zou alles waarvoor hun Engelse voorouders
hadden gevochten omverwerpen; het zou nu net de
essentie tenietdoen van die geliefde Angelsaksische
vrijheid waarvoor wijze en vaderlandslievende man-
nen waren gestorven:

Es ist nicht schwer zu sehen, woher die EnglSnder
des Beginns des 17. Jahrhunderts ihre neuen
Freiheitsideale kennen lernten, für die dann in»
Söhne einen Bürgerkrieg kampften und die dann
schliesslich in der 'glorreichen Revolution von
1688zurGrundlagedesenglischenRegierungssys-
tems gemacht wurden: es war die Neuentdeckung
derpolitischenTheoriendesklassischenAlterwnib.
der grossen griechischen und römischen _Fft»
sophen,die, wie Thomas Hobbesbeklagte,dieTieu
Begeisterung für die Freiheit auslöste.'

12. Hayek o.c. 1971:52-53. , af,ifle.
13. Hayek, FA,' Entstehung und Verf all des Rechtsstaat^

ales', Wirtschaft ohne Wunder, Volkswirtschaftlicne



In Engeland begon dus het principe, dat geen enkele
macht arbitrair mag zijn en dat elke machthaar beperk-
ing vindt in hoger recht, in vergetelheid te raken. IVIaar
de kolonisten hadden die denkbeelden met zich meeg-
enomen en hanteerden ze nu als wapen tegen het parle-
ment. Hun bezwaren betroffen niet alleen het feit dat
zij zelf in dat parlement niet waren vertegenwoordigd,
maar vooral dat hetgeen enkele beperking van zijn eigen
bevoegdheden erkende. Zij waren in de gelukkige
omstandigheid, dat zich onder hun leiders een aantal
bekwame politieke filosofen bevond. Deze mannen
konden zich in alle opzichten meten met de meest
vooraanstaande Engelse denkers uit de klassieke tra-
ditie en waren ook zeer vertrouwd met de ideeën van
die filosofen. Doordat het principe van wettelijke
beperking van de macht door hogere beginsején nu op
het Parlement zelf werd toegepast, ging het initiatief
tot de verdere ontwikkeling van het ideal óffceegovr
ernment over op de Amerikanen. Aldus Hayek.M

Zij kwamen er al snel achter, dat de Britse constitutie
weinig houvast bood om de eisen van het parlement
met succes te kunnen weerstaan. Hun eerste zorg gold
dus het tot stand brengen van een hechte Cbilstitutie én
wel een die de macht van de overheid zodanig aan
banden zou leggen dat ze uitsluitend die taken zou
kunnen uitoefenen die de wet haar uitdrukkelijk had
opgedragen. Nergens zou sprake mogen zijn V£in arbi-
traire macht, noch bij de wetgever noch bij enige an-
dere overheidsinstantie. Een dergelijke constitutie
moest niet alleen betrekking hebben óp de hiërarchie
binnen de uitvoerende macht, maar ook op die van
wetten of regels: het principe dat de algemene wet vóór
de bijzondere gaat en de regels die afkomstig zijn van
een hogere wetgever voorrang hebben boven die van
een lagere.

Tevens kwam de codificatie van het hogere recht aan
de orde. Weliswaar was de conceptie van een super-
ieure rechtsbron — welke in die tijd zowel goddelijk
recht of natuurrecht als het recht van de rede óf ration-
alistisch natuurrecht kon behelzen — als leidraad en
toetsingscriterium voor gewone wetgevingniet nieuw,
maarhetideeomdeze beginselen explicietèh afdwing-
baar te maken door ze schriftelijk vast te leggen, werd
voor het eerst in praktijk gebracht in de diverse Ameri-
kaanse koloniën.

Studiën für das Schweizerische Institut für Auslandforsch-
ung, heraüsgegeben von Albert Hunold,Eugen Rentsch Ver-
lag, Erlenbach Zürich 1953:33-34.

14. Hayek o.c. 1976:176-177.

Wat volgens Hayek echter de meeste invloed zou heb-
ben op de rest van de wereld was hét model van de
federale constitutie, de hogere wet die moest voor-
komen dat door middel van gewone Wetgeving ten
behoeve van concrete, tijdelijfcedoeleinden inbreuk zou
wordengemaaktopbepaaldealgemeneprincipes. Zoals
een rechterlijke beslissing slechts correct wordt gevon-
den indien ze in overeenstemming is met een algemene
wet, zo wordt een bijzondere wet eerst juist geacht als
ze niet in strijd is met meer algemene beginselen.
Vanwege de beperkte vermogens van onze geest, zegt
Hayek, zullen onze onmiddellijke doeleinden altijd
onevenredig belangrijk lijken en we zullen geneigd zijn
onze lange-tèrmijn-principes daaraan op te offeren.
Daarom kunnen we bij individueel zowel als bij so-
ciaal handelen een zekere mate van rationaliteit en
consistentie in onze besluitvorming slechts bereiken
als we ons onderwerpen aan algemene principes,
ongeacht de behoeften van het moment. Natuurlijk wil
dit niét zeggen dat een constitutioneel systeem een
absolute beperking van de individuele vrije wil inhoudt,
maar wel dat directe belangen moeten wijken voor
doelstellingen op langere termijn. En in feite betekent
het dat de middelen die een tijdelijke meerderheid ter
beschikking staan om speciale plannen te realiseren,
worden ingeperkt door algemene principes die een
andere meerderheid lang geleden heeft vastgelegd.15

4. Vrijheid en (on)gelijkheid voJgensalgemene regels

Hayek verzet zich aanvankelijk tegen de collectivis-
tische ideologieën, later ook tegen de meer gematigde
politici en politieke denkers die menen dat de sociale
en economische orde via sociale wetgeving enigszins
kan worden aangepast om grotere gelijkheid te be-
werkstelligen. Dit verzet is gebaseerd op psycho-
logische en praktische argumenten. Een 'sociaal be-
leid' verzwakthetpersoonlijke verantwoordelijkheids-
gevoel en de individuele prestatiedrang, waardoor een
optimale bijdrage aan het grote geheel achterwege blijft.
Daardoor ondermijnt het de attitude die echte vrijheid
bevordert. Bovendien verstoort het de signaalfunctie
van het prijsmechanisme in een vrije marktorde, het-
geen ongunstig is voor de economie. De wens om niet-
temin een dergelijk beleid te voeren, wijt Hayek aan
een verkeerd begrip van ware rechtvaardigheid. Recht-
vaardigheid heeft te niaken met menselijk gedrag in
situaties waarin verschillende keuzemogelijkheden
openstaan. De roep om sociale rechtvaardigheid,
voortvloeiend uit een verlangen naar een meer gelijke
verdeling van inkomens en vermogens, leidt tot poli-

15. Hayek ibid.: 179-180.



tieke pressie: niet de meest behoeftigen maar de de-
genendie de grootste,mond opzetten krijgen hun zin,
want consensus over een na te streven einddoel zal
nimmer worden bereikt. Daarom is in een vrije maat-
schappij sociale rechtvaardigheid— hpezeerdezeterm
ook tot de publieke .verbeelding spreekt — volgens
Hayek een zinloze conceptie, te vergelijken met het
geloof in heksen en geesten:

Though people may occasionally be perplexed to
say which ofthe cpnflicting claims advanced in its
name are valid, scarcely anyone doubts that the
expressionhasadefinitemeaning,describesahigh
ideal, and points to grave defects ofthe existing
social order which urgently call for correction. (...)
But the near universal acceptance of a belief does
not prove that it is valid or even meaningful any
more than the general belief in witches or ghosts
proved the validity of these concepts.15

Hayek stelt dat naast het werk van Montesquieu dat
van Rousseau eveneens van zeer groot belang is ge-
weest voor de evolutie, van het vrijheidsideaal. Ook al
heeft diens ambivalente conceptie van de 'volonté
générale' veel tendenzen in tegengestelde richting
teweeggebracht, aldus Hayek, een en ander heeft wel
geleid tot belangrijke en uitvoerige verhandelingen over
een van onze meest fundamentele principes. De alge-
mene wil die aan het recht ten grondslag moet liggen
om van recht te kunnen spreken, dient in twee opzicht-
en algemeen te zijn: niet alleen in de zin dat het de wil
van allen, althans van de meerderheid is, maar vooral
ook dat de regels die daaruit resulteren een abstract
karakter hebben.11

Dat regels algemeen en abstract moeten zijn, voor ieder-
een gelijkelijk geldend, betekent natuurlijk niet dat
mensen feitelijk gelijk zijn, noch dat de wet hen gelijk
zou moeten maken. Integendeel, uitgangspunt is juist
dat mensen ongelijk zijn. Dat ze door de overheid niet-
temin gelijk dienen te worden behandeld, ziet Hayek
als een postulaat van de vrijheid! Het is de enige soort
gelijkheid die vrijheid bevordert in plaats van haar te
vernietigen. Niet alleen heeft vrijheid niets te maken

16. Hayek, F.A., Law, Legislation and Liberty: Volume 2, The
Minor of SocialJustice (first published 1976), Routledge &
Kegan Paul, London, Melfaourne and Henley: 66. Zje ook Butler,
^wmn,Hayek,Hiscontriibutiontothepoliticalandeconotnic
thoughtofourtime, Temple Smith, London 1983:86-103.

17. Hayek,F.A., 'ThePolitical'Ideal,oftheffuleofLaw',F.B.A.]
National Bank of Egypt, Fiftieth Anniversary Commemora'
tion Lectures, Caïro1955:16.

met enige andere soort van gelijkheid — Hayek zin-
speelt hier natuurlijk vooral op het socialistische vrij-
heidsbegrip volgens hetwelk de overheid ervoor dient
te zorgen dat iedereen over de materiële middelen
beschikt om van zijn vrijheid te kunnen profiteren —
ze zal zelfs in veel opzichten ongelijkheid teweeg-
brengen. Dat is inherent aan haar karakter.

Omdatmensennu eenmaal van elkaar verschillen, zorgt
een gelijke behandeling ervoor dat hun feitelijke posi-
ties eveneens van elkaar verschillen. Zou men hen in
een gelijke positie willen plaatsen, dan kan dat alleen
worden bereikt via een ongelijke behandeling. Gelijk-
heid voor de wet en materiële gelijkheid zijn dus niet
alleen twee totaal verschillende begrippen, ze zijn
bovendien met elkaar in strijd. We kunnen één daarvan
realiseren, maar nooit beide tegelijk, aldus Hayek. Zijn
bezwaren richten zich niet tegen gelijkheid als zodanig
— dat stelt hij althans in The Constitution of Liberty—
maar tegen het afdwingen daarvan door de overheid
via discriminerende maatregelen. Als we een vrije
samenleving willen handhaven, zegt Hayek, dan
moeten we beseffen dat de wens een bepaald doel te
realiseren geen voldoende rechtvaardiging biedt voor
het toepassen van dwang.18

Overigens zou ik bij Hayeks opmerking dat hij geen
bezwaar heeft tegen gelijkheid als zodanig, wel een
kanttekening willen plaatsen. Zijn visie op de samen-
leving brengt weliswaar met zich mee, dat hij per se
géén voorstander kan zijn van het doelbewustnastreven
van ongelijkheid:

We do not object to equality as such. It merely
happens to be the case that a demand for equality
is the professed motive of most of those who desire
to impose upon society a preconceived pattern ol
distribution. Our objection is against all attempts to
impress upon society a deliberately chosen pattern
of distribution, whether it be an order of equahry or
of inequality.19

maar dat hij de bestaande ongelijkheid als natuurlijk
gevolg van een spontane ordening wel ten zeerste toe-
juicht, heeft hij ondubbelzinnig te kennen gegeven in
Individualism and Economie Order. Gelukkig zijn
mensenongelijk,zegthijdaar,wantdatisdeemgere
dat we hen gelijk kunnen behandelen. Als alle mense
volkomen gelijk waren in hun gaven en hun neigi g
en, zou het noodzakelijk zijn hen verschillend te

18. Hayek o.c. 1976:87.
19. Hayek ibid.: 87.



handelen teneinde enige vorm van sociale organisatie
te bewerkstelligen. Dank zij hun ongelijkheid behoeft
de differentiatie van functies niet te worden bepaald
via een arbitrair wilsbesluit van een of andere
organisator, maar kunnen we, na het scheppen van
formele gelijkheid doormiddel van regels die op ieder-
een gelijkelijk van toepassing zijn, het aan ieder indi-
vidu zelf overlaten zijn eigen niveau te vinden. Het
maakt alle verschil van de wereld of we mensen gelijk
behandelen dan wel proberen hen gelijk te maken.
Terwijl het ene voorwaarde is voor een vrije samen-
leving, betekent het andere 'een nieuwe vorm van
slavernij', zoals ook reeds Tocqueville bij herhaling
heeft benadrukt.20 !

5. Verdelende rechtvaardigheid en de rule oflaw

De oude formule van laissez faire of non-interventie
verschaft ons geen criterium om uit te maken wat de
overheid in een vrije samenleving wel of niet mag doen,
zo vindt Hayek, maar de voortdurende groei van wel-
vaart en technische kennis, waarvoor zo'n systeem de
ruimte creëert, zal haar wel steeds nieuwe mogelijk-
heden aan de hand doen om diensten aan de burgers te
verlenen en allerlei voorzieningen binnen hun bereik
te brengen. Daarbij dringen zich twee vragen pp;

* Waarom wordt er, ondanks het feit dat de welvaart
wordt bevorderd door de interactie in een vrije
samenleving, steeds zo op aangedrongende beperk-
ing van overheidsbevoegdhedenj die toch is in-
gesteld ter bescherming van de individuele vrijheid,
ongedaan te maken?

* Waarom hebben de hervormers, terwijl er binnen
de rule oflaw zó veel ruimte is voor verbeteringen,
er tóch voortdurend naar gestreefd deze regel te
verzwakken en te ondermijnen?

Hayeks antwoord op beide vragen luidt: omdat zich
gedurende de laatste generaties bepaalde nieuwe
beleidsdoelstellingen hebben gemanifesteerd die bin-
nen de beperkingen van de rule of law; niet haalbaar
zijn. Een overheid die geen dwang kan gebruiken be-
halve voor de handhaving van algemene regels, heeft
het niet in haar macht om speciale plannen te realiseren
die andere middelen vergen dan degene die uitdrukke-
lijk aan haar zorg zijn toevertrouwd. Met name kan zij

niet de materiële positie van willekeurige personen
bepalen of verdelende of' sociale' rechtvaardigheid af-
dwingen. Daarvoor zou een beleid nodig zijn dat het
bestkan wordenaangeduidmet de Franse term dirigis-
me, dat wil zeggen een beleid dat voorschrijft voor
welke specifieke doeleinden bepaalde middelen moeten
worden gebruikt. Dat is echter precies wat een aan de
regels van de rechtsstaat gebonden overheid niet kan
doen. De beperkingen opgelegd door de rule of law
sluiten alle maatregelen uit die vereist zouden zijn om
te garanderen dat individuen worden beloond "accord-
ing to another' s conception of merit or desert" in plaats
van naar gelang van de waarde die de interactiepart-
ners aan eikaars diensten toekennen. Met andere
woorden: de rule oflaw verhindert het nastreven van
verdelende— in tegenstelling tot wederkerige of com-
mutatieve— rechtvaardigheid.7'1

Hayek associeert verdelende rechtvaardigheid onver-
biddelijk met onvrijheid en het schrikbeeld van een
geleide economie. Het gaat dan immers om toewijzing
van alle middelen door een centrale overheid, hetgeen
impliceert dat de mensen wordt verteld "wat ze moeten
doen en met welk doel." Het conflict tussen het vrij-
heidsideaal en de wens om de inkomens 'rechtvaar-
diger' te verdelen wordt gewoonlijk niet duidelijk
onderkend, zegt Hayek, maar degenen die zo'n verde-
ling nastreven, vinden bij elke stap het obstakel van de
rule oflaw op hun weg. Vanwege de aard van hun doel
moeten zij hun toevlucht nemen tot discretionaire en
discriminerendemaatregelen. Omdat zij zich doorgaans
niet bewust zijn van het feit dat hun doel en de rule of
law principieel onverenigbaar zijn, zullen ze — aan-
vankelijk incidenteel:— een principe dat ze in het al-
gemeen welgehandhaafdzouden willenzien, omzeilen
of veronachtzamen. Uiteindelijk leidt dit niet tot een
aanpassing of een verzwakking van de bestaande orde,
maar wordt deze geheel prijsgegeven en vervangen
door een volkomen ander systeem: dat van de geleide
economie. Binnen de regels van de rule oflaw kan zeer
veel worden gedaan om het marktmechanisme soepe-
ler en effectiever te laten werken, maar kan nooit ofte
nimmer datgene worden bereikt wat men 'verdelende
rechtvaardigheid' pleegt te noemen.22

Gray, die een kenner van Hayeks werk is en veel van
zijn denkbeelden steunt, typeert dit door Hayek ge-
schetste beeld pp kernachtige wijze:

20. Hayek, F.A.,//7///wto/tf/»a/7rffco/7o/n/cÖA^r(firstpublished1949),Routledge&KeganPaul, LondonandHenley 1976:16. Een
desbetreffend betoog is o.a. te vinden in Tocqueville, Alexis 6&t De la Democratie en Amérique, Garnier-Flammarion, Paris 1981:
383 v.: 'Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont a craindre'. Zie ook ibid. tome 1:115-116.

21. Hayek o.c. 1976 (The Constitutipn of Liberty): 232 v. / 22. Hayek ibid.: 231 v.



That planning compels the authorities to make
choices where none have had to be made before,
andtodo so without the justification of any accept-
ed standard, has been concealed by the widespread
acceptance of notions of basic needs and reward
for merit which have come to form the threadbare
clothing of the modern ideology of social justice.23

6. Morele en materiële verdienste — Findigkeit

Het vinden van emplooi voor eigen bekwaamheden is
een van de zwaarste taken waarvoor een vrije samen-
leving ons stelt. In zo'n maatschappij zijn de waarde
en de beloning die men ons toekent namelijk niet af-
hankelijk van verdienste in abstracte zin (merit), maar
van de wijze waarop wij deze weten om te zetten in
concrete resultaten, waar anderen profijt van kunnen
trekken en iets tegenover willen stellen (value): "In a
tree society we are remünerated not fór our skill but for
using it rightly".24 Dit zich ten nutte maken van eigen
bekwaamheden kan gemakkelijk tot een ethisch con-
flict leiden, zegt Hayek. Toch vindt hij het ontdekken
van een betere toepassingsmogelijkheid voor bepaal-
de dingen of voor eigen talenten — door hem aange-
duidmet de DuitsetermFindigkeit —een van de groot-
ste bijdragen die men als individu aan het welzijn van
de gemeenschap kan leveren. Het lijdt volgens hem
dan ook geen twijfel dat door het scheppen van zo
gunstig mogelijke ontplooiingskansen een vrije maat-
schappij zich zoveel voorspoediger kan ontwikkelen
dan andere samenlevingsvormen.25

Dat de materiële waarde van goederen en diensten niet
in de eerste plaats en soms zelfs in het geheel niet wordt
bepaald door het vakmanschap, de tijd of de energie
die we erin stoppen, maar afhankelijk is van 'wat de
gek ervoor geeft' of, netter gezegd, van het markt^
mechanisme, vinden weindehuidigetijdnietzo'nrevo-
lutionaire gedachte. Dat was het wél toen Hayek, zich
baserend op het werk van Carl Menger26 en op de ideeën
van zijn leermeester Friedrich von Wieser, begon af te
rekenen met een aantal door de klassieke economen
gehanteerde 'drogredenen'. Niet volgens een object-
ieve maatstaf, maar subjectivistisch, dus afhankelijk

van de waarde die door het individu daaraan wordt
toegekend, wordt de prijs van een vaardigheid of een
hulpbron bepaald. Dit principe wordt ook wel aange-
duid met de term consumentensoevereiniteit en past
uitstekend in Hayeks beeld van een vrije samenleving.

7. Verworven posities en legitieme verwachtingen

Wat we boven een gegarandeerdbestaansminimum nog
zouden willen, respectievelijk kunnen realiseren blijft
een kwestie van financiële armslag enpolitieke keuzen:
keuzen waarbij rekening dient te worden gehouden met
een toenemende onvrede over bepaalde maatschappe-
lijke ontwikkelingen en over grote verschillen in wel-
stand; keuzen ook die in sommige gevallen zullen leiden
tpt aantasting van door bepaalde individuen of groepen
verkregen rechten. Wij zijn, vooral als het onszelf treft,
geneigdinzo'ngevalmetverontwaardigingte reageren.
Voor een juiste beoordeling of zo'n inbreuk óp een
concreet recht inderdaad onrechtvaardig is, zouden we
ons naar mijn mening twee dingen moeten afvragen:

— Berustte de aanvankelijke verkrijging vanhetrëcht
wel op een rechtvaardige regeling? Met andere
woorden, is ons bezit van dat recht wel zo vanzelf-
sprekend? (Vergelijk de theorieën van Nozick en
Ackerman).

— Heeft er inmiddels wellicht een zodanige wijzig-
ing van omstandigheden plaatsgevonden dathet on-
verkortvasthoudenaanhetverkregenrechtonrede-

lijk zou zijn?

Als het antwoord op de eerste vraag ja en dat pp de
tweede vraag nee luidt, is verontwaardiging een be-
grijpelijke reactie.

Het verlies of behoud van verworven posities is vol-
gens Hayek ook weer een van de dingen die het best
worden gereguleerd door het marktmechanisme:

The considerations of a supposed 'social injustice'
which have led to the most far-reaching interter-
ence with the functioning of the market order are

23. Gray, John, 'The Road to Serfdom: Forty Years Qn/Hayek's 'Serfdom' Revisited, Essays by economists, philosophers and
political scientists on 'The Road to Serfdom1 after40 years, published by The Institute of Economie Affairs 1984:31.

24. Hayek o.c. 1976 (The Constitution of Liberty): 82.
25 Hayek ibid.: 81.
26. Carl Menger (1840-1921) wordt beschouwd als de grondleggërvan de Oostenrijkse school, die door zijn leerlingen Friedrichvon

Wieser en Eugen von Böhm-Bawerk tot bloei kwam. In afwijking van de toen heersende opvattingen ontwikkelde hij een econo-
mische theorie waarin de behoefte van het individu, en, daarmee samenhangend, de nuttigheidvan de middelen die in die behoe
moesten voorzien, een centrale plaats innamen. Hayek heeft in zijn economische verhandelingen dit zelfde uitgangspunt genomen.
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based on the idea that people are to be protected
against an unmerited descent from the material
position to which they have become accustomed.27

Naar zijn mening heeft geen enkele overweging van
socialerechtvaardigheidzo'ngroteinvloeduitgeoefend
als de wijdverbreide opvatting dat het onrechtvaardig
is iemand in zijn legitieme verwachtingen ten aanzien
van financiële welstand teleur te stellen. Als hierover
meningsverschillen rijzen, gaat het echter altijd over
de vraag welke verwachtingen legitiem zijn.28 Hayek
is het niet eens met de opvatting dat het langdurig bezit
van een bepaalde positie een gerechtvaardigde ver-
wachting schept dat men die positie ook in de toekomst
zal mogen behouden. Dat is volgens hem alleen het
geval als een ander daartoe een contractuele verplich-
ting is aangegaan. De maatschappij is echter geen
handelende persoon, zo zegt hij, maar een ordelijke
structuur van handelingen verricht door mensen die
abstracte regels in achtnemen. De vruchten die we allen
daarvan plukken zijn niet speciaal door iemand voor
onsbestemd,maarzijntedankenaanhetfeitdatmenseii
over het algemeen bij het nastreven van hun eigen
belangen bepaalde regels gehoorzamen, inclusief de
regel dat niemand dwang op anderen mag uitoefenen
om voor zichzelf (of voor een derde) een bepaald
inkomen veilig te stellen. De vele kansen die iemand
heeft zijn niet door hemzelf geschapen, rnaar vloeien
voortuithetfeitdatanderenzichaan dezelfde spelregels
houden. Dit impliceert volgens Hayek dat we ons erbij
moeten neerleggen als de markt zich tegen ons keert,
ook al zijn we geneigd een vermindering van inkomst-
en ten gevolge van omstandigheden die we niet had-
den kunnen voorzien of veranderen, als iets zeer on-
rechtvaardigs te beschouwen.

To ask fof protection against being displaced from
a position one has long enjoyed, by others who are
nowfavouredbynewcircumstances,meanstodeny
to them the chances tp whïch one's own present
position is due.29

Dit standpunt is logisch consistent met Hayeks opvat-
ting dat ieder moet proberen de hem geboden kansen
zo goed mogelijk te gebruiken. Dat men daarbij ander-
en kan voorbijstreven is inherent aan het cpmpetitie-
element van de vrije markteconomie.

27. Hayek o.c. 1982 (vol. 2): 93.
28. Hayek ibid.: 93. Hayek verwijst hier naar Edwin Cannan, The

History of Local Rates in England, 2nd ed., Londen 1912:
162.

29. Hayek ibid.: 95. :

: 8. Conclusie ;

Als we ervan uitgaan, zoals Hayek doet, dat een vol-
ledig vrij e economie in principe de grootste maatschap-
pelijke taart oplevert (waarbij er dus het meeste te
verdelen valt), ligt de veronderstelling voor de hand
dat zo'ïï systeem tevens optimale mogelijkheden
genereert voor hettreffen van uitgebreide voorziening-
en op sociaal niveau. Hayek heeft ons echter laten zien
dat er tussen economische wijheid en 'sociale recht-
vaardigheid' een sterk spanningsveld bestaat. Het lijkt
een verstandig idee om bij het zoeken naar een com-
promis tussen zijri minimale staat en een onbetaalbare
verzorgingsstaat de waarschuwing vervat in The Roctd
to Sèrfdom en latere werken niet geheel én al in de wind
te slaan, want, zoals Gray het treffend'verwoordt:

Hayeks conjecture in Thé Constïtution of Liberty
that the redistributionist state is bound to be an
expansionist state (...) has been incfeasingly borne
out by events.30 j

Het ziet er inderdaad naar uit, dat hét;'corrigerend
mechariismevahdetijd',waaraanHayekzohecht,hem
in een aantal opzichten in het gelijk heeft gesteld of—-
zoals Hartog hét uitdrukt in zijn artikel 'Hayek als
exponent van deze tijd' — dat de tijd voor hem heeft
gewerkt omdat hij de tijd dóórhad. Hartog wijst erop
dat Hayek zich niet verkeek op de modeverschijnselen
vanhetoppervlaktégebeurën, maar zijn aandachtrichtte
op de onderstroom van de ontwikkelingen. Dit leidde
tot inzichten "die dodelijk zijn voor alle vormen van
collectivisme, daaronder begrepen het traditionele
Westerse socialisme." Hartog stelt dat Hayek ons op
het spoor heeft gezet van de onderdrukkers met goede
bedoelingen. Die met kwade bedoelingen hadden we
allemaal wel in de gaten, maar die met goede bedoeling-
en werden aanvankelijk alleen door Hayek en zijn
medestanders onderkend. Hayek voorzag zowel het
vastlopen van het Westerse socialisme óf, algemener
gesteld, het Westerse interventionisme als van het
communisme. Hartog typeert dit als volgt:

Als de weg naar slavernij tot het eind toe is afge-
legd, maakt het geen verschil meer of de overheid
de mensen met geweld gelukkig of ongelukkig wil
maken. Alleen het geweld is dan nog over.

Lang volgehouden terugdringing van de persoon-

30. Aldus John Gray in zijn Introduction bij Jouvenel, Bertrand
de, T/ie£thicsofHei/fstril>utfon(f\istpüb\\s\\eili 1952), Lib-
erty Press, Indianapolis 1990: xv.
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lijke vrijheid en verantwoordelijkheid kan worden
vergeleken met iemand die van de 41 e verdieping
springt. Toen hij langs de 36e verdieping kwam
hoorde men hem zeggen: totnu toe gaat alles goed.
Inderdaad, 40 verdiepingen lang heb je dan geen
last. Maar Hayek keek uit het raam en had al lang
het beton van de begane grond gezien.31

De politieke ontwikkelingen in de afgelopen periode,
met name in Oosteuropa, lijken inderdaad te bevestig-
en dat veel van hetgeen Hayek in The Road to Serfdom
aan de orde heeft gesteld en in latere verhandelingen
heeft uitgewerkt PP een scherp analytisch inzicht was
gebaseerd. Dit is een van de redenen waarom het
alleszins de moeite waard is om aandacht aan zijn
denkbeelden te besteden. Het is dan ooknietverwonder-
lijk, dat de waardering yoor zijn werk de laatste tij d een
stijgende lijn heeft vertoond. The Road to Serfdom is
inmiddels in zo'n zestien verschillende talen ver-
schenen, vrij recent ook in het Pools en in het Russisch.
Het boek wordt, evenals The Constitution of Liberty
gretig gelezen in de voormalige communistische
landen, een succes dat zelfs iemand als Harrod, die al
in 1946 voorspelde dat het boek een 'classic' zou
worden,32 waarschijnlijk niet heeft verwacht. De con-
clusie kan zijn dat het in eUc geval van weinig zin voor
realiteit zou getuigen nu nog Hayek te vergelijken —
zoals Keynes deed33 — met Don Quijote, die zijn tijd
en energie met het vechten tegen windmolens verspil-
de.

Maar toch... waarom bekruipen mij ambivalente
gevoelens wanneer ik Hayeks opvattingen evalueer?
Zijn betoog is redelijk consistent. De deugdelijkheid
van zijn argumenten is in menig opzicht door recente
economische en politieke ontwikkelingen bevestigd.
In ons eigen land hebben we kunnen constateren dat
een ruimhartig stelsel van sociale zekerheid, gepaard
gaande met een gebrekkige controle op het rechtmatig
gebruik daarvan, een veel te groot beslag legt op de
collectieve sector, waardoor investeringen worden
belemmerd en de werkgelegenheid in gevaar komt. Hoe
komt het dan dat Hayeks theorie in haar totaliteit toch
geen volkomen bevredigende uitkomst geeft? Naar
mijn mening zijn hiervoor ten minste twee met elkaar
verband houdende redenen aan te voeren. De eerste is
dat Hayeks opvatting van een goede samenleving
duidelijk utilitaristisch is geïnspireerd, utilitaristisch
volgens de norm the greatest goodfor the greatest
number, en de tweede dat dit goede vooral wordt
bepaald door de toename van kennis — waarbij geen
rol is toebedeeld aan menselijk geluk in de gangbare
betekenis — en, daarmee samenhangend, door de
materiële positie van de samenleving als geheel.
Natuurlijk kan men erover van mening verschillen of
er ten aanzien van menselijk geluk een taak voor de
overheid is weggelegd en waaruit die eventueel zou
moeten bestaan, maar een politieke theorie die aan dit
voor ieder mens zo belangrijke aspect vrijwel geheel
voorbijgaat, zal altijdscherpereacties blijven uitlokken.

mr.I. Kotterman-van de Vosse

31. Hartog, F.,' Hayek als exponent van deze tijd,' KNO-info. Informatieorgaan van de Kritische Nederlandse Ondernemers, 13e jaar-
gang nr. 1,jjanuari 1989:4.

32 Harrod, R.F.,' Professor Hayek on Individualism,1 in John Cunningham Wood and Ronald N. Woods, editors, Friedrich A. Hayek
• Critical Assessments, Routledge, London 1991-11:69. (eerder gepubliceerd in Economie Journal, vol. 56,1946).

33. Keynes, John Maynard, Collected Writings, ed. D. Moggridge, Cambridqe Universitv Press for the Royal Economie Society, Vol.
XXVII, 1980:385.
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De overheid en de hormonen
in het vlees

Tony G roven is gevestigd als advocaat
in Wellen (B) en wordt beroepshalve
vaak geconfronteerd met de gevolgen
van het hormonenverbod in de Eu-
ropese Gemeenschap.

Tony Groven

Inleiding

Vooral Amerikaanse libertariè'rs houden zich tegen-
woordig veel bezig in boeken en tijdschriften met kri-
tiek op hettotale verbod op het gebruik van drugs. Een-
zelfde discussie kan worden gevoerd over het totale
verbod dat de E.E.G. heeft ingevoerd op het gebruik
van hormonen in de veehouderij. Ook daar blijkt een
totaal verbod dezelfde effecten te hebben welke zich
reeds eerdervertoondenbijhetalgemenedrankverbod
in de V.S. en het algemene drugsverbod, nl: de, spon-
tane groei van een zwarte markt, de facto meer hormo-
nengebruik dan vóór de invoering van het verbod en
daarenboven het ontstaan van echte criminele circuits.

De overheid wil de publieke opinie doen geloven dat
een verbod bevordelijk is voor de volksgezondheid en
dat een verbod dé oplossing is voor het probleem en
dat dit de énige mogelijke oplossing is. De zorg om de
volksgezondheid was echter oorspronkelijk helemaal
niet de reden van het verbod; integendeel, het waren
eenvoudige economisch-politieke motieven die de
doorslag gaven bij de totstandkoming van een verbod
voor het gebruik van hormonen in de veeteelt.

De groeiende vleesberg

Een eerste belangrijk motief is terug te leiden tot de
heilige schrik van de Eurocraten, nl. de alsmaar groe-
idende vleesberg. Het is immers evident dat hormo-
nengebruik de produktie van b. v. rundvlees verhoogd,
m een vrije markt is dit niet erg daar een groeiend aanbod
van vlees via een prijsdaling ten goede komt aan de
consument en het spel van vraag en aanbod corrigeert.
In het centraal gedirigeerde landbouwbeleid moet men

echter steeds opnieuw interventiemaatregelen treffen,
die alleen maar geld opslokken. Zo dacht men via het
totale verbod op hormonen de oplossing voor de vlees-
berg gevonden te hebben. Voorstanders van dit ver-
bod geven ook expliciet toe dat de enorme vleesvoor-
raden een rol hebben gespeeld in het besluitvormings-
proces. Zij stellen b.v. dat in de Europese koelhuizen
emd 1992 al l ,12 miljardkgrundvlees werd aangetrof-
fen en dat voor al dat opslag- en invrieswerk ook de
Europese belasingbetaler betaald. Volgens de voor-
standers van het verbod droegen de belastingbetalers
in 1991 al ruim 155 miljard frank bij en heeft het vol-
gens hen geen zin het gebruik van hormonen toe te staan.
Hier wordt echter duidelijk oorzaak en gevolg omge-
draaid. De vraag moet nl. luiden: "Heeft het zin 155
miljard frank uit te geven over de rug van de belasting-
betalers heen?!'.

Het is duidelijk dat het gemeenschappelijk landbouw-
beleid vanaf de allereerste dag op de verkeerde collec-
tivistische leest geschoeid is geweest en dat de proble-
men die men dacht op te lossen alleen maar gegroeid
zijn en steeds weer om nieuwe interventiemaatregelen
hebben gevraagd. De enige oplossing zal een radicale
ommezwaai zijn naar de échte vrije markteconomie,
inhet belang van zowel de belastingbetaler als de land-
bouwer.

Veilige hormonen

Een tweede motief voor het verbod heeft te maken met
het beleid dat door de V.S. wordt gehuldigd. Daar zijn
al jaren vijf zgn. veilige hormonen toegelaten. Een to-
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taal verbod geeft de landen van de Europese Gemeen-
schap de mogelijkheid om de invoer van Amerikaans
vlees in te perken als dit niet aan de Europese kwaliteits-
normen voldoet. Dit alles heeft echter niets met de
gezondheid van de burger te maken, waarvan de over-
heid beweert te behoeder te zijn. Ook hier geven de
voorstanders van het totale verbod toe dat de vijf in de
V.S.toegelatenhormonen weliswaar onschadelijk zijn
en niet kankerverwekkend, doch dat zij betwijfelen of
de hieraan gekoppelde premissen van toediening in
Europa controleerbaar en materieel uitvoerbaar zijn.
In de V.S. gebeurt nl. het hele proces van toediening
onder controle van de toegelaten doses en het tijdstip
onder toezicht van dierenartsen. Dit is in Amerika,
gezien de grotere omvang van de bedrijven aldaar,
gemakkelijker te realiseren dan in Europa. Volgens de
voorstanders van het verbod is een dergelijke controle
in Europa niet eens mogelijk door de aanwezigheid van
grote aantallen kleine landbouwbedrijven. Inmijn ogen
onderschat men ook hier de mogelijkheden die dieren-
artsen hebben en de mogelijke oplossingen die hieraan
gegeven kunnen worden. Daarenboven is het duide-
lijk dat als controle niet eens mogelijk is voor legale
hormonen, dit zeker niet het geval zal zijn voor illegale
hormonen. De farmaceutische industrie zal trouwens
in een markt voor veilige hormonen zélf de nodige
inspanningen doen om alternatieven uit te werken en
mee te werken aan de opsporing van illegale circuits
die immers haar directe concurrenten zouden zijn.

Falende controle

Volgens diverse bronnen zou, ondaks het totale hor-
monenverbod, 6 tot 90% van het vlees kunstmatig
behandeld zijn met hormonen. De uiteenlopendheid
van deze cijfers vraagt al om een discussie op zich. Een
feit is dat de controle politiek volledig faalt. Het is im-
mers moeilijk ieder dier te gaan controleren en de vraag
is of de consument bereid is de meerprijs van deze
controle te betalen en of men het rechtheeft de consu-
ment daartoe te verplichten. Nu gebeurt dit via de be-
lastingen waarmee de inspectiediensten betaald
worden. De praktijk heeft geleerd dat consumenten
minder geneigd zijn om voor gegarandeerd hormo-
nenvrij-vlees (beter is te spreken van niet met hormo-
nen behandeld vlees) meer te betalen dan voor behan-
deld vlees. Een veralgemeende waterdichte controle
zou teveel kosten met zich meebrengen en dit is niet
verantwoord en betaalbaar in een tijd waarin budget-
controle en terugdringing van de staatsschuld.de hoog-
ste prioriteit hebben. ;

De overheid blijkt trouwens haar taak niet aan te kun-
nen, zoals op zoveel terreinen. In België heeft het b.v.
tot 1987 geduurd voordat de bevoegde controle-
ambtenaren werden aangeduid bij Koninklijk Besluit.
Pas in 1990 werden de laboratoria erkend die de ana-
lyses naar de aanwezigheid van residuen van hormo-
nenmoesten verrichten en ditterwijl de wet betreffende
het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en
anti-hormonale werking, die in deze uitvoeringsbesluit-
en voorziet, reeds dateert van 15juli 1985(1). Hethoeft
dan ook geen verbazing te wekken dat er zich voor de
rechtbanken grote procedurele problemen voordeden.

Bedreiging voor de volksgezondheid

De realiteit is dat het totale hormonenverbod eerder
een bedreiging is voor de volksgezondheid dan een be-
scherming ervan. De gevolgen van het verbod waren
reeds bijvoorbaat bekend, doch de Europese politici
hebben deze zondermeer naast zich neergelegd. Begin
jaren tachtig was zelfs de Europese Commissie ervan
overtuigd dat van een aantal hormonen- zeker een aan-
tal natuurlijke- minstens niet bewezen is dat zij schade-
lijk zouden kunnen zijn. In de eerste voorstellen was
de Commissie dan ook van oordeel dat deze hormonen
mosten worden toegelaten, enerzijds omdat een ver-
bod op natuurlijke hormonen niet uitvoerbaar is van-
wege de moeilijke controle, anderzijds omdat de be-
schikbaarheid van veilige toegestane en toegelaten
substanties het illegaal gebruik zal ontmoedigen van
verboden stoffen waarvan onomstotelijk vasstaat dat
ze schadelijk zijn. Zoals reeds vermeld volgen de V.S.
deze iets gezondere politiek. Door het toelaten van een
aantal hormonen wordt de groei van de zwarte markt
toch tenminste gedeeltelijk in de hand gehouden en
wordt gepoogd het gebruik van werkelijk schadelijke
stoffen vermeden, De Amerikaanse Drug- and Food
Administration, die nochtans bekend staat om haar
strenge normen, ziet dan ook geen graten in het ge-
bruik van veilige hormonen. Ook andere internationale
instanties pleiten onomwonden voor toelating en ge-
controleerd gebruik van een aantal veilige hormonen.
In Europa heeft men, ondermeer om de reeds aange-
haalde beweegredenen, hier. geen oren naar. Het gevolg
is dan ook het ontstaan van een alsmaar groeiende
zwarte markt waarop wel degelijk schadelijke stoffen
(moeten) worden aangeboden. Om het risico van op-
sporing te vermijden zijn er dan ook andere vormen
van toediening ontstaan en worden stoffen toegediend
die moeilijk opspoorbaar zijn, doch die duidelyK
schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.
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Politici

De discussie die door de politici wordt gevoerd bewijst
echter dat deze niets hebben geleerd van de fouten uit
het verleden. Zij zien alleen heil in meer overheidsin-
grijpen, ook al heeft de praktijk bewezen dat dit in-
grijpen het probleem alleen maar heeft vergroot. Het
debat wordt trouwens veel te veel op het emotionele
vlak gevoerd. Een voorbeeld hiervan is dat men graag
de beladen term "hormonenmafia" in de mond neemt.
Hiermee dient men zeker niet de grote meerderheid van
de veehouders aan te wijzen die op correcte wijze hun
beroep wensen uit te oefenen en voor henzejf en hun
gezin een toekomst wensen op te bouwen in de door
het Europese beleid totaal verstoorde landbouw. Ook
wordt op sommige momenten de indruk gewekt dat de
Europese landbouw louter uit groot-industriëlen be-
staat die fabelachtige winsten realiseren. Niets is minder
waar; de vetmesters met een zeer grote veestapel vorr
men nog altijd een minderheid en de werkelijkheid is
dat er de laatste tijd allesbehalve veel winst gemaakt
wordt. Integendeel, een aantal landbouwers gebruiken
hormonen eerder omn hun verlies te beperken dan om
hun winst te verhogen.

! i • ' ' ' • , ' • '

Het lanceren van beweringen, allerlei beschuldigingen
en oncontoleerbare verhalen is trouwfens ai" te keuren
in een rechtstaat. Bijwijlen stoort het dat er zo zelden
man enpaard worden genoemd. Ook dé beschuldigende
vinger in de richting van de magistratuur is niet nodig.
Men schijnt te vergeten dat we in een rechtstaat leven
waarin het bewijs van schuld geleverd dient te worden.
Indien het gerechtsapparaat juridisch-technisch en
wetenschappelijk moeilijke dossiers moet aanpakken
met een manke wetgeving, ligt de fout zeker niet bij
haar. Daarenboven is het zo dat heel wat controles ef-
fectief mank lopen en onschuldigen het slachtoffer
dreigen te worden van verkeerd getrokken conclusies
op basis vanbediscussieerbare laboratoriumresultaten.

Huidige oplossingen

De oplossingen die thans worden geëist gaan dan ook
in de richting van "meer van hetzelfde", ook al zit men
op het verkeerde spoor. Deze oplossingen liggen vooral
op het repressieve vlak, zwaardere bestaffingeninmeer
geldelijke middelen voor de diensten die de controles
dienen uit te voeren. Dit zal niet de oplossing brengen.
Het blijft bij bestrijding van de gevolgen zonder dat de
oorzaken worden aangepakt. Hoogstens verwijst men
in B elgië naar initiatieven zoals de eigen verantwoorde-
lijkheid van de vleessector in Nederland waar negen-
tig procent van alle vleeskalverproducenten zich ver-

enigden in de SKV, zijnde de Stichting Kwaliteits-
garantie Vleeskalverensector. Deze intiatieven leidden
weliswaar tot betere resultaten, zonder echte zeker-
heden, maar kunnen vanuit de libertarische optiek be-
schouwd worden als "vrijwillige" initiatieven die er
alleen maar komen onder dwang van de overheid. Een
overheid die nog altijd een totaal hormonenverbod
oplegt onder bedreiging van geld- en gevangenis-
straffen. Nochtans illustreert dit initiatief goed dat men
de verantwoordelijk bij ondermeer de landbouwers kan
leggen en dat men zich niet hoeft te verschuilen achter
de wetten van de overheid. Men hoeft echter de toe-
stand in Nederland niet rooskleuriger voor te stellen
dan die in België aangezien de cijfers aantonen dat in
.Nederland tenminste een kwart van het vlees behan-
deld is. Het probleem wordt niet opgelost door over-
heidsingrijpen; intussen wordt wél een hele bevolkings-
groep, de landbouwers, geculpabiliseerd en verant-
woordelijk gesteld voorhetfeitdatdeconsumentblijk-
baar liever goedkoper vlees koopt en geen garanties
eist dat hét om niet behandeld vlees gaat.

Maatschappelijk aanvaardbaar

De politici willen blijkbaar de oorzaken van de pro-
blematiek niet aanraken en zeggen onomwonden dat
zij geen: debat over de toelating van groeihormonen
wensen ook al wordt er vanuit wetenschappelijke hoek
dikwijls gesteld dat er geen enkel risico voor de volks-
gezondheid is. Kenmerkend voor deze mentaliteit van
de politici is de reactie van het Belgische Europarle-
mentslid Jaak Vandemeulebroucke op een vrije tribune
die ik voor de Vlaamse krant de Standaard schreef: "
De wetenschappelijke wereld heeft haar waarde zeker
bewezen, maar dat wil niet zeggen dat de wetenschap-
pelijke wereld zich automatisch het recht mag toe-
eigenen om te bepalen wat maatschappelijk aanvaard-
baar is, of niet. Dat is de essentiële opdracht vanmensen
die demokratisch verkozen worden". Onnodig te ver-
melden dat het lezen van deze uitspraak mij de haren
te berge deed rijzen. Vandemeulebroucke stelt dus dat
politici automatisch het recht zouden hebben om te
bepalen wat maatschappelijk aanvaardbaar is en dat
zij hierbij geen rekening hoeven te houden met de
adviezen van wetenschappers en met de mening van
de consumenten zelf. Het is volgens mij in een democra-
tie toch juist de plicht van de verkozenen des volks na
te gaan wat maatschappelijk gezien het beste resultaat
geeft, hierbij rekening houdend met alle mogelijke
aspecten van de problematiek, de adviezen van alle
betrokkenen op hun merites beoordelend, en ervoor
wakend dat de fundamentele individuele rechten niet
worden overstegen.
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Men zou toch mogen verwachten dat de politici, gecon-
fronteerd met een probleem van dergelijke omvang,
onmiddellijk werk maken van een debat over de toe-
lating van hormonen waarvan wetenschappelijk is
bewezen dat zij niet schadelijk zijn voor de volksge-
zondheid. Er gebeurt echter niets van dit alles.

De consument

De uiteindeljke oplossing ligt in de vrije en duidelijke
beslissing van de consument die tochzelfhétrecht dient
te hebben te bepalen wat hij eet. De consument moet
zelfde keuze maken uit het vlees dat al dan niet behan-
deld is met hormonen. Thans geeft de overheid de
indruk dat zij het probleem opgelost heeft en geeft zij
het verkochte vlees de verkeerde schijn mee dat het
"gecontroleerd" is, een dodelijke schijn waarachter
iedereen zich verschuilt.

De enige bij wie men de verantwoordelijk legt voor het
feit dat het door de overheid "gecontroleerde" vlees
helemaal niet is wat men belooft, is de veehouder. De
verantwoordelijkheden van de slager, de consument
en de overheid worden doodgezwegen. Is de slager b.v.
bereid duurder en mogelijkerwijs gezonder vlees te
verkopen en krijgt hij dit verkocht? Is de consument
bereid meer voor het vlees te betalen en vindt hij hör-
moonloos (sic) vlees lekkerder en gezonderder dan
behandeld vlees? Het is nl. overduidelijk dat vlees
afkomstig van een dier dat langer op stal moet staan
om vetgemest te worden duurder zal zijn. Het is tevens
duidelijk dat wanneer er controle moet plaatsvinden
naar de kwaliteit van het vlees dit eveneens kostprijs-
verhogend werkt. Het maakt hierbij niet uit of de con-
sument deze hogere prijs direct bij de slager betaalt of
indirect via de belastingen. De vraag blijft of de con-
sument bereid is deze prijste betalen. Eenpopulairver-
haal binnen de vleeshandel is dat consumenten behan-
deld vlees lekkerder vinden en hormonenvrij vlees af-
wijzen. De facto is het zo dat veel slagers om deze reden
geen hormonenvrij vlees willen aankopen. Alleszins
is het een fundamenteel recht van de consument zelf
die keuze te maken en hoeft deze niet van bovenaf
opgelegd te worden. Uit het huidige kleine marktaan-
deel van hormonenvrij vlees valt af te leiden dat de
meerderheid van de consumenten voor zichzelf de
keuze voor behandeld vlees reeds heeft gemaakt en dat

de consument eerder opteert voor goedkoper en
mogeljkerwijs ook gezonder vlees. Als de consument
dus reeds heeft gekozen, is het dan aan de politici te
bepalen dat dit niet maatschappelijkk aanvaardbaar is?

Vrijheid om te kiezen

De in mijn ogen correcte benadering van de hormo-
nenproblematiek is dat de consument de wijheid heeft
te kiezen uit in feite drie soorten vlees. Het handelt
hierbij om totaal niet behandeld vlees, om vlees dat
behandeld is met hormonen waarvan tot nu toe de
schadelijkheid niet is bewezen, en om vlees dat behan-
deld is met manifest schadelijke hormonen waarbij,
indien de consument hier toch voor wenst te kiezen, de
consument zelf het risico neemt en loopt. Nadat de
consument gekozenheeft voor een bepaaldsoortvlees,
heeft hij het recht de tegenpartij of mede-contractant
aan te pakken indien deze de overeenkomst schendt en
hem vlees levert dat niet voldoet aan hetgeen af-
gesproken en overeengekomen is. Vanuit de
libertarische rechtstheorie worden antwoorden gegeven
op de vraag hoe dit in de praktijk moet gebeuren. Zo
schrijft b.v. de Amerikaanse libertariër en psychiater
Thomas Szasz naar aanleiding van de drugsproblema-
tiek dat de overheid zich alleen dient bezig te houden
met etikettering zodat iedereen duidelijk weet wat hij
koopt en daarbij zelf de consequenties neemt van het-
geenhij aangekochtheeft. De consument heeft dan b.v.
de mogelijkheid rechtstreeks rechtsvorderingen in te
stellen tegen diegene die zijn overeenkomst niet na-
komt. De overheid zou hierbij straffen kunnen opleg-
gen aan degene die niet verkoopt wat via het etiket was
aangekondigd. In een dergelijk systeem zou de situatie
letterijk veel gezonder zijn dan nu. Momenteel weet
immersniemandmeerwelkvlees hij op zijn bordkrijgt
De taak van de overheid is dan alleen maar ervoor te
zorgen dat er een fatsoenlijk en efficiëntrechtssysteem
is waarbinnen ieder individu zich tegen de schending
van zijn recht op een efficiënte wijze beschermd weet.
Als de overheid daarin slaagt heeft zij al veel bereikt.
Meer kan zij, ondanks de holle retoriek, toch niet doen,
zoals haar rol inde bovengeschetste problematiekheeft
aangetoond.

Tony Groven
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PSYCHOLOGISCHE ZELF-BEVRIJDING
Stefan van Glabbeek

Het libertarisme wordt vaak vereenzelvigd met liber-
tarische politieke filosofie. De libertarische filosofie
begeeft zich echter evenzeer op de terreinen van recht
en ethiek. In feite leiden juist de libertarische ethiek en
het libertarischerechttotmogelijkepolitieke standpunt-
en.

Welke gedachten echter voorafgaan aanhetkomentot
de libertarische ethiek wordt in het midden gelaten:
Voor veel libertariërs geldt het objectivisme van Ayn
Rand als filosofische basis. Maar voor anderen kan
bijvoorbeeld een boek als "Human Action" van Lud-i
wig von Mises het uitgangspunt zijn. Zo zijn er ver-
schillende psycho-filosofische benaderingen als uit-
gangspunt van het libertarisme mogelijk. Deze
uitgangspunten hoeven elkaar geenzins uit te sluiten.
Zelf zie ik de meeste uitgangspunten als aanvullingen
op elkaar.

Behalve hettheorischenuthebbenpsycho-filösofische
uitgangspunten ookeenpraktischnut. Terwijleehliber-
tarische maatschappij iets is voor in de toekomst, kun-
nen psycho-filosofische uitgangspunten u direct meer
(psychologische) vrijheid bieden.

In dit artikel behandel ik vier specifieke zelf4>evrijdin-
gen. Ten eerste de bevrijding van het dogmatisme,
waarbij ik me vooral baseer op ideeën uit de Algemene
Semantiek van Alfred Korzybski en ideeën uithet boek
"Against Method" van Paul Feuerabend. Vervolgens
de bevrijding van het "primitieve zelf', waarbij ik mij
baseer op ideeën uit de psychoanalyse van Sigmund
Freud, ideeën uit de "Null-A" trilogie van de anarcho-
kapitalistische SF-schrij ver Van Voght, ideeën uit het
objectivisme van Ayn Rand, en ideeën uit het Boed-
dhisme. Als derde de bevrijding van het idee van lots-
bestemming, waarbij ik mij met name baseer op het
existentialisme van Jean Paul Sartre, En ten vierde de
bevrijding van onaangegane sociale verplichtingen
waarbij ik mij baseer op ideeën uit de gestalt-psycho-
logie van Frederik Perls en Paul Goodman (een van de
grondleggers van de libertarische beweging) en het
suoïsme van Jan Smid.

Het voorgaande is geen uitputtende lijst van mogelijke
(waan-)ideeën waarvan men zichzelf kan bevrijden.

In zijn uitstekende boek "How I Found Freedom in an
Unfree Wörid" noemt Harry Browne maar liefst tien
sociaal-psychologische valkuilen waarmee mensen
zichzelf en vaak ook hun omgeving onvrij maken. Ik
zal mij echter tot de bovengenoemde vier thema's
beperken.

De bevrijding van het dogmatisme

Aristoteles stelde als eerste de logische formule A = A
op. Dit beschouwde Aristoteles als het beginpunt van
de AristOteliaanse logica. Voor A - A kan men van
alles invullen; bij voorbeeld :een stoel == een stoel, een
eend is gelijk aan een eend, de Nijl = de Nijl etc.

In libertarische en vooral objectivistische kringen is de
formule A = A zeer bekend. Ayn Rand, 'de grondleg-
ster vanhet objectivisme, gebruikte deze formule fun-
damenteler. Ayn Rand vuldenamelijkinrhet bestaande
is het bestaaiidë, ofwel het bestaande bestaat. Daarmee
gaf Ayn Rand het logische bewijs voor een objectieve
werkelijkheid (los van de wensen of fantasieën van
individuen). Het bestaande bestaat, het is zoals het is
(iets is wat het is; heeft een vaste identiteit). Ditism.i.
onomstotelijk waar (zie ook "Introduction to an Ob-
jectivist Epistomplogy?? van Ayn Rand). Dit wil uiter-
aard niet zeggen dat mensen de werkelijkheid allemaal
hetzelfde beleven. Iedereen heeft zijn/haar eigen per-
ceptiewereld (waarover meer te lezen valt in "Aanzet
tot een waardevolle levensmethodologie" van Jan
Smid). i. ;

Korzybski had echter groot bezwaar tegen de manier
waarop Aristoteles omging met de formule A = A. Er
zijn namelijk veel objecten die men in een bepaalde
traditie een stoel noemt. Op een gegeven moment zijn
er zelfs rand-gevallen, waarvan je niet weet of j e nu het
beste kunt spreken over bijvoorbeeld een stoel of een
zit-steen. In ieder geval zijn er zeer vele verschillende
objecten die stoel worden genoemd. De ene stoel is de
andere niet. Er is verschil tussen een stoel en een stoel.
In feite zijn geen twee stoelen gelijk.

In de context van woorden heeft Aristoteles wel gelijk:
het woord stoel is gelijk aan het woord stoel. Maar in
de werkelijkheidzijn twee voprwerpen die allebei stoel
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heten altijd ongelijk. Soms in geringe mate, maar vaak
ook in grote mate. Het ding "stoel" is dus niet gelijk
aan het ding "stoel". Vandaar dat Korzibsky stelde: A
is ongelijk aan A (in plaats van A = A).

Bij het woord "stoel" denken we aan een vage omschr-
ijving van een stoel. Hetzelfde geld voor het woord
"eend" en voor het woord "Nijl" (de Nijl verandert
constant; je kunt geen 2 maal in dezelfde Nijl stappen.
Verandering is trouwens fundamenteel voor alle ob-
jecten, niet alleen voor de Nijl. Morgenben ik bij voor-
beeld niet geheel dezelfde als vandaag).

Het woord "stoel" is eigenlijk slechts een model, dat
ongeveer aangeeftwaaraan we geachtworden te denk-
en. Hetzelfde commentaar geldt derhalve ook voor
andere modellen. Een landkaart is zo een model van
een landschap, maar de landkaart is een versimpeling
van de werkelijkheid (anders past alles niet op het
papier). De landkaart is dus ongelijk aan het landschap.

Ook de natuurkundige theorieën zijn modellen. De
theorieën van Newton beschreven de natuur op aarde
behoorlijk adequaat. Maar niet perfect. De specifieke
relativiteitstheorie van Einstein bleek een verbetering
te zijn. Als Einstein's theorie een verbetering was ten
opzichte vanNewton?s theorie, dan gaf Newton's the-
orieniet geheel de waarheidweer. Theorieënzijnsteeds
gebaseerd op de verklaring van een beperkte set van
gegevens. Wanneer meer gegevens worden onderzocht
blijken de theorieën vaak voor verbetering vatbaar,
Theorieën zijn dusmodelleny die bij voorbeeld behoor-
lijk nauwkeurig aangeven hoe bepaalde natuurlijke
processen verlopen, maar die nietnoodzakelijkerwijze
geheel de waarheid weergeven. Waarschijnlijk doen
ze dat niet tot in alle nauwkeurigheid, en bovendien; al
zouden ze toevallig de gehele waarheid precies en
nauwkeurig weergeven, dan zou j e dat niet weten (om-
dat je de theorie nog niet op alle gegevens in het gehele
universum hebt getest).

Korzybski zegt dat het Aristoteliaans is om er vanuit te
gaan dat model en werkelijkheid hetzelfde zijn, dat
theorie en waarheidhetzelfde zijn, en datde eigenschap-
pen van de bestudeerde objecten onveranderlijk zijn.
Algemene semantiek zegt daarentegen dat het model
ongelijk is aan de werkelijkheid, dat de theorie waar-
schijnlijkeen imperfectmodel is, en datobjecten (zoals
de Nijl) constant veranderen. . . . . .

Elke aanname die je doet is een theorie, en is derhalve
aan twijfel onderhevig. Dogmatisme is het kritiekloos
accepteren van aannames als onomstotelijke-

heden.

In het persoonlijke leven komt dit nogal eens voor bij
mensen. Vaak zeggen mensen tegen elkaar: Pietje is
zus en zo. Vaak bedoelt men dat als een dogma. Het
gedrag van Pietje van 20 jaar terug is wellicht geheel
veranderd, zodat Pietje niet meer aan de betreffende
beschrijving voldoet. Maar veelal gaan mensen uit van
gelijkblijvende persoonseigenschappen. Nu denk ik
zelf ook dat persoonseigenschappen zeer moeilijk te
veranderen zijn, maar het lijkt mij onjuist om daar
dogmatisch vanuit te gaan. Het besef dat je jezelf kan
veranderen is eenbelangrijke vrijheid. Het lijkt mij erg
zonde als je jezelf die vrijheid ontzegt.

Dogmatisme komt ook voor in sekten en in de ge-
dachtengang van conservatieve mensen. Conserva-
tieven gaan er vanuit dat wat ze al (in hun jeugd als
gevolg van hun opvoeding) hebben aangenomen ten
aanzien van goed en kwaad, niet meer ter discussie
staan. Zij weigeren om vervolgens na te denken of sex
voor het huwelijk wel echt slecht is, of homofilie wer-
kelijk een ziekte is, of alle drugs werkelijk de geest
vernielen, etc. Ze doen niet wat bijvoorbeeld ook Ayn
Rand steeds adviseerde: "Check yourpremisses, check,
check, and check again.". Ditzelfde geldt in nog gro-
tere maten voor sekten. Deze nemen klakkeloos aan
wat geleerd wordt door de orakelende sekte-leider, en
beschouwt dit als onomstotelijke waarheden. , .

Ook in de wetenschap komt veel dogmatisme/conserva-
tisme voor. Paul Feuerabend vermeldt dat in de gang-
bare regels van de kennisleer wordt aangenomen dat
een theorie niet in contradictie mag zijn met de gang-
bare theorieën. Dit is dus puur conservatisme ten gun-
ste van de wetenschappelijke status quo. Was de laat-
ste theorie eerder geweest, dan was de huidige weten-
schappelijke status quo er dus niet geweest! Toen Ein-
stein de algemene relativiteitstheorie had geponeerd,
was deze theorie in contradictie (!) met de theorieën
die men op dat moment voor waar aannam,. Velen
gebruikten vooral dat argumenttegenEüistein' s ideeën.
Er verscheen zelfs een boek: "Honderd schrijvers te-
gen Einstein" (waarop Einstein reageerde met de op-
merking: als de argumenten in het boek steekhoudend
waren geweest, dan iwas één schrijver voldoende ge-
weest).;^:,..,: , , • •>! . . ' i : •. • . . . . • • . . • '

Hetdogmatismeleidtdusonvermijdelijktot conserva-

tisme, i.en is derhalve beperkend voor het denken. ;
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Bevrijding van het primitieve zelf

De mens is een wezen met emoties, motivaties en ver-
stand. Onder emoties versta ik reacties als kwaadheid,
verdriet, lachen, etc. Motivaties kunnen worden onder-
scheiden in primaire motivaties en afgeleide motiva-
ties. Honger en vergelijkbare lusten zijn volgens mij
primaire motivaties. De wil om geld te hebben is een
afgeleide motivatie, want geld is een middel tot andere
doelen. Als je je afvraagt "waarom wil ik dit", en
"waarom is mijn motivatie zus of zo", dan verdient hét
volgens mij aanbeveling om op een gegeven moment
te stoppen. Je stuit dan op de primaire motivaties. Er
zijn zo wellicht mensen die denken dat mensen van sex
houden omdat de genen zich willen voortplanten.
Wellicht zullen ze zich dan weer afvragen waarom de
genen zich willen voortplanten (en zo kan men oneindig
lang verder zoeken). Volgens mij is sex een primaire
motivatie: je wordt geboren met de faciliteit om ple-
zier te beleven aan sex.

Met verstand bedoel ik de hogere denkprocessen, die
bewust zijn. Mijn opsomming tot nu toe van de denk-
processen is niet uitputtend. Zo zijn er bijvoorbeeld
ook onbewuste "geautomatiseerde" denkprocessen als
fietsen en intuïtie en allerlei reflexen. De afgeleide
motivaties reken ik voor het gemak bij het verstand,
want als je geld wilt voor diepere motivaties heb jedat
met je verstand bedacht.

Als mensen hun verstand geheel zouden uitschakelen,
dan handelen ze op basis van diepere motivaties; en
emoties. Lagere dieren als reptielen hebben geen cor^
tex(hethersen-gedeelte waar de hogere funkties plaats-
vinden), en denken derhalve op deze primatieve ma-
nier. Veel mensen denken vaak met weinig verstand,
dat wil zeggen vooral op basis van "hetprimitieve zelf'.
Sigmund Freud maakte een onderscheid tussen het es,
het ich en het überich. Het es is vergelijkbaar met het
primitieve zelf. Het ich is je bewustzijn, en het überich
is je controle van je wensen en gevoelens om te zorgen
dat ze binnenje eigen normen en binnen de maatschap-
pelijke normen blijven.

Van Voght schrijft dat het getuigt van geestelijke ge-
zondheid als je verstand de thalamische reacties onder
controle heeft. De thalamische reacties zijn dan de
emoties. Een erg goed voorbeeld van rationele con-
trole over het primitieve zelf is de figuur Spock, uit de
SF-serie Star Trek. Spock is daarin een kruising tussen
een mens en een buitenaards wezen (een vulkan), met
puntige oren. Hij beschikt over een zeer sterk verstand,

maar ook over (menselijke) emoties. Spock heeft zijn
emoties in hoge mate onder controle. Barbara Branden
schrijft in haar boek "The Passion of Ayn Rand" dat de
figuur Spock is geïnspireerd aan de epistemologie
(kennisleer) van Ayn Rand. De oorspronkelijk schrij-
vers van Star Trek zouden zelfs objectivisten geweest
zijn. Ayn Rand zelfheeft over rationaliteit gezegd:

" Rationaliteit is de meest primaire deugd van de
mens, de bron van al zijn andere deugden. Het
menselijke primaire gebrek, de bron van alle kwaad,
ishetniet-focussen van het verstand, het ophouden
bewust te zijn, hetgeen niet blindheid is maar de
weigering om te zien; niet onwetendheid maar de
weigering om te weten. Irrationaliteit is de verwer-
ping Van de menselijke manier van overleven, en is
derhalve een stap in de richting van blinde verniet-
iging; datgene wat anti-verstand is, is anti-leven"

Ayn Rand beschouwt rationaliteit als de enige bron van
kennis, en daarom de enige gids om je gedrag te laten
leiden. De figuur Spock, die zijn emoties volledig onder
controle heeft, is volgens mij de verpersoonlijking van
rationaliteit (hoewel er verschillende auteurs zijn van
de afleveringen, en ik dus voor een aantal afleveringen
een uitzondering zal moeten maken. Kijk ook vooral
niet naar "Star Trek - TheNext Generation", hetgeen
een opeenstapeling is van slappe clichés).

Ook het Boeddhisme streeft naar zelf-controle. In het
Boeddhisme streeft men naar geestelijke vrijheid en
beschouwt men alle materiële lusten als beperkingen
van de geestelijke vrijheid.

Mijn eïgen visie is dat de primaire motivaties eigenlijk
datgene zijn waar het in het leven om gaat. Het ver-
stand, en eventueel de intuïtie, zijn middelen om de
primaire behoeften optimaal te bevredigen. Hierbij is
het volgens mij echter van groot belang om op lange
term nte denken. Als iknu bijvoorbeeld een stuk choco-
lade steel en opeet, dan vind ik dat vast een smakelijke
reep. Maar tevens ga ik dan nog voor langere tijd last
van mijn geweten krijgen. En dat geweten is volgens
mij uiteindelijk ook gebaseerd op primaire gevoelens.

Het uiten van emoties is volgens mij ook een primaire
behoefte. Het uiten van emoties is volgens mij niet
slecht. Het lijkt mij alleen goed om de emoties en pri-
maire gevoelens onder controle te krijgen ten behoeve
van het lange term n belang. Wat dat betreft pleit ik dus
vóórbverheersingvanhetverstand óver hetprimitieve
zelf. Oftewel pleit ik voor de bevrijding van de over-
heersing doofhet primitieve zelf, ten gunste van het
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lange term n belang en ten gunste van de optimale
verwezenlijking van je wensen (waarbij je je verstand
hard nodig hebt). De functies van het verstand, en
eventueel de intuïtie, zijn dan het lange termijn belang
afwegen tegen het korte termijn belang - zodat je over
de gehele termijn het beste af bent - en het zodanig met
de werkelijkheid/je omgeving om gaan datje primaire
behoeften optimaal aan hun trekken komen.

De bevrijding van het idee van de lotsbestemming

In het existentialisme wordt onderscheid gemaakt tus-
sen het niets en het iets. Het iets is de ontkenning van
niets. De mens behoort tot het iets, want zoals Des-
cartes terecht opmerkte geldt de regel: "ik denk dus ik
ben". Uit het feit dat ik denk volgt het feit dat ik ben.
Bewijs datjebent is daarmee voor jezelf geleverd (Ayn
Rand zei: "ik ben dus ik denk", waarmee ze bedoelde
dat een individu op zou houden te bestaan als hij zou
stoppen met denken. Dit gaat echter over een geheel
ander onderwerp).

De existentialistische filosoof Jean Paul Sartre geeft
aan dat de mens een enorme verantwoordelijkheid
heeft. In de natuur geldt dat op elke actie een reactie
van de omgeving volgt. Die reactie heeft ook weer zijn
reacie, enz. Een kleine keuze nu, kan in de actie-reac-
tie-ketens van de natuur later enorme gevolgen heb-
ben. Daarbij beïvloeddenje keuzes ook weer de keuzes
van anderen, en je eigen toekomstige keuzen. Je keuz-
es vallen dus in het kader van een grote
verantwoordelijkheid, die je in de eerste plaats zelf zal
moeten dragen.

Sartre gaat uit van de vrije keuze van het individu.
Sommige mensen beschouwen het actie-reactie model
als tegenstrijdig met de vrije wil. Veel mensen stellen
dat de hersenen of geest een uitzondering op het actie-
reactie model moet zijn, en verzinnen de meest com-
plexe constucties voor de hersenen of een geest om het
denken aan het actie-re_actie model te onttrekken.
Anderen stellen dat de hersenen voldoen aan actie-
reactie zoals een machine ('), en gaan uit van lotsbestem-
ming (het idee dat de toekomst vast ligt, pngeacht je
mogelijkheid verschillende beslissingen te nemen).
Zelf ga ik uit van een derde alternatief, waarbij het
denken wordt gezien als een rationeel dan wel irratio-
neel proces dattot verschillende reacties kan leiden ter-
wij l het toch als complex orgaan voldoet aan het actie-

1 hierbij versta ik onder een machine: een proces dat op bepaal
de input steeds een bijpassende output geeft, zodat de out-
put een voorspelbare functie is van de input.

reactie model zoals andere organen. De verschillende
mogelijke reacties als gevolg van je denkproces, ken-
nen wij dan als de verschillende keuzes die je kunt
maken. Doordat de afwegingen en grillen van je denk-
proces tot verschillende beslissingen kunnen leiden,
wordt je niet gedetermineerd door je omgeving.

Als je zo kunt kiezen, kun je bij iedere handeling beslis-
sen deze te verrichten of juist niet te verrichten.

De vrije keus, d.w.z. de vrijheid die je hebt om het één
dan wel het ander te kiezen, maakt datje een enorme
verantwoordelijkheid hebt bij alles wat je doet. Met
een kleine handeling, een onbeduidende keuze, kun je
enorme gevolgen veroorzaken.

Sartre moest persoonlijk walgen van de enorme ver-
antwoordelijkheid die je zo op je schouders meetorst,
de idee datje niet kunt ontsnappen aan je bestaan en
haar gevolgen; de idee datje niet kunt ontsnappen aan
de koude wetten van de natuur.

Ik beschouw deze enorme persoonlijke verantwoord-
elijkheid en keuzevrijheid die ik heb als zeer aan-
genaam. Ik kan op straat gaan en staan waar ik wil, ik
kan naar rechts, ik kan naar links, ik kan nu een leugen
vertellen. Ik beschouw het als een enorme vrijheid dat
er geen lotsbestemming is. Als er een lotsbestemming
was dan zou ik het beste passief kunnen afwachten op
de dingen zoals ze komen. De keuzevrijheid veronder-
stelt echter dat de toekomst afhangt van datgene watje
beslist, de reacties van je denkproces. En dat noem ik
de bevrijding van de idee van de lotsbestemming.

De bevrijding van onaangegane
sociale verplichtingen

In de gestaltpsychologie gaat men uit van eigen per-
soonlijke thema' s (gestalten) die als geheel bestudeerd
kunnen worden. De gestaltpsychologie gaat niet uit van
de analyse van een gestalt, waarbij eventuele onder-
liggende motivaties of instincten zouden worden onder-
zocht. Verstand en gevoelens worden als geheel be-
studeerd.

In de gestaltpsychologie gaat men ervan uit dat je je
niet hoeft te verantwoorden. Wat ik wil, voel en denk
is mijn eigen zaak;' ik ben er niet om aan jouw verwacht-
ingen te voldoen, en jij bent er niet om aan mijn ver-
wachtingen te voldoen'. In het Suoïsme van Jan Smid
wordt aanbevolen om, wanneer mensen van je willen
datje je verantwoordt over je gedrag, een spreuk voor
jezelf hebt om je eraan te herinneren dat je je niethoeft
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te verantwoorden. Jan adviseert MIOB (Mind Your
Own Business) of MIZU (Maak Ik Zelf Uit). In het
Suoïsme neemt het individu zichzelf (zijn plezier/pijn
beleving) als uitgangspunt en maatstaf van de werkelijk-
heid.

Een belangrijk aspect van gestaltpsychologie is datje
je eigen "ruimte" (je lichaam, je eigendom) zelf kunt
beheersen, en dat je je "ruimte" niet door anderen hoeft
telaten beheersen. Het gaathierbij uiteraard om psycho-
logisch beheersen. Als er een tank over je tuin rijdt kun
je daar natuurlijk weinig tegen doen.

Allerhande sociale verplichtingen als bezoeken aan
kennissen en vrienden zijn keuzes. Je hebt niet de ver-
plichting om aan de verwachtingen vanje medemensen
te voldoen.

Besluit

Hetzelf-bevrijde individu, dat ondogmatisch (kritisch),
rationeel en beslisvaardig (niet fatalistisch) is, en die
bovendien vindt datje niet leeft om aan de verwachting-
en van anderen te voldoen en dat vindt dat anderen niet
leven om aan zijn of haar verwachtingen te voldoen,
komt volgens mij uit op de libertarische ethiek. Wie
niet het dogma van de noodzakelijke betutteling van
vadertje staat accepteert, en niet allerhande ongemaakte
sociale verplichtingen accepteert, en in plaats daarvan
wel accepteert dat mensen persoonlijk verantwoord-
elijk zijn voor hun eigen daden, en datje anderen met
voor je eigen verwachtingen/wensen mag opofferen -
die heeft al de basis voor een libertarische.ethiek (het
niet toepassen van initiatie van geweld of géweldadige
dwang om persoonlijke, sociale of politieke doeleinden
te bereiken). Is deze persoon dan ook voldoende ratio-
neel, dan zal hij of zij deze ethiek consequent toepas-
sen.

Stefaii van Glabbeek
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Hub Jongen

Karl Hess overleden

Op 22 april jl. is Karl Hess op 71 jarige leeftijd over-
leden. Hij was één van de bekendste en vooral één van
de meest geliefde libertariërs in Amerika.

Hij was een man die snel vertrouwen wekte, en die aller-
lei problemen snel kon oplossen.

Dat kwam omdat hij niet alleen een theoreticus was,
maar een mens die ook echt als vrij mens leefde. Hij
preekte niet alleen allerlei mooie theorieën, maar leefde
er ook naar. Hij was totaal overtuigd van het unieke
van elk mens en daardoor zeer tolerant ten opzichte
van anderen.

Zelf leven als een vrij mens was volgens Karl Hess de
beste manier om het libertarisme te verbreiden en het
respect van de medemens te verkrijgen.

KarlHess, schrijver van onder anderehetboek'Capita-
lismforKids',heeftvorigjaarnogde 'Thomas S. Szasz
Award' ontvangen voor alle bijdragen die hij zijn hele
leven lang geleverd heeft om de persoonlijke vrijheid
te vergroten.

Karl was de laatste jaren erg verzwakt door enkele hart-
aanvallen. Zijn dokters wilden zijn hart vervangen door
een "ruilhart". Hij heeft er te lang op moeten wachten;
het heeft niet meer mogen baten.

Karl werkte het laatste jaar nog aan zijn memoires. The
Center For Independent Thought heeft een deel van de
financiering voor het schrijven van die memoires ter
beschikking gesteld. Uit de berichten die daarover
bekend geworden zijn, bleek dat dit een fascinerend
boek zou worden. Binnenkort zal bekend zijn of en hoe
dit boek kan worden afgemaakt.

Door zijn dood heeft het libertarische beweging één
van zijn allerbeste mensen verloren.
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Verkiezingen in Zuid-Afrika

Frances Kendall en Leon Louw, schrijvers van onder
andere' South Africa, The Solution', haddenreeds voor
de verkiezingen een politieke partij opgericht. Hetpro-
gramma van deze partij is voor een groot deel geba-
seerd op bovengenoemde boek. De partij heet dan ook
Federal Party.

Het is hen gelukt om door alle toelatingseisen heen te
komen, en om officieel mee te doen.

Maar zij werden door de pers genegeerd, en haalden
slechts 0,1 % van de stemmen. Zij vermoeden dat er
ook nog stemmen voor hen verloren gegaan zijn door
politieke manipulatie. Er waren immers "computer
problemen". Vanaf dat moment zijn de grote partijen
bij elkaar gaan zitten en hebben volgens Frances de
"pot verdeeld". '

In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de
pers, zien Frances, Leon en ookhun campaign manager,
Jim Peron, de toekomst met grote zorg tegemoet. Door
het in feite "one party system, (ANC 83 % van de
zetels)", verwachten ze toestanden die het huidige Joe-
goslavië tot een prettige vakantiebestemming maken.

Computer Communicatie met ISIL

Wie via modem met ISIL, de International Society for
Individual Liberty, wil communiceren kan dit doen via
CompuServe nummer 71034,2711.

Libertarische Wereldconventie 1994 in Mexico

De totale organisatie valt steeds beter op haar plek. Het
is nu definitief dat de conventie plaats vindt in Merida,
de hoofdstad van Yucatan. De omschrijvingen in di-
verse reisgidsen raden deze streek bijzonder aan voor
een bezoek. Een tocht naar de bekende Mayan ruïnes •
in Uxmal is inclusief in de registratieprijs.

Als u nog niet hebt ingetekend, doe dat dan zo snel
mogelijk.

Stichting Heidelberg Appeal Nederland

Veel wetenschappers maken zich zorg'en over de anti-
wetenschappelijke en anti-technologische tendensen
die in onze maatschappij zijn te bespeuren. Dit blijkt
onder andere zeer duidelijk uit de ideeën die over het

milieu worden verkondigd en vaak voetstoots worden
aangenomen.

In het voorjaar van 1992 is er door een groep van 425
wetenschappers uit verschillende landen een manifest
opgesteld waarin het belang Van wetenschappelijke en
technologische vooruitgang ondubbelzinnig wordt
onderstreept. Dit manifest is bekend geworden als de
Heidelberg Appeal.

In de loop van 1993 is in Nederland door enkele weten-
schappers het initiatief genomen om de Heidelberg
Appeal grotere bekendheid te geven. Daartoe is de
Stichting Heidelberg Appeal Nederland (HAN)
opgericht

Het doel van HAN is zoveel mogelijk onderzoekers te
mobiliseren die objectief een tegenwicht kunnen vor-
men tegen de ongerechtvaardigde scepsis.

Dé belangrijkste aandachtsgebieden zijn Milieu, Voed-
ing, Landbouw en Biomedisch Onderzoek.

Ü kunt dit werk steunen door donateur van de Sticht-
ing te worden. Meer informatie is te verkrijgen bij:

Karel Beekman, Elpermeer 21,
1025 AA Amsterdam;

< Tel: 020-6372580,
Fax:020-6320859

LINE (Liberty Network)

Op deze, reeds eerder aangekondigde, nieuwe Nieuws-
brief kunt u thans een abonnement nemen voor 100
Deense Kronen, (ongeveer dertig gulden).

Deze liefst met een Eurocheque te betalen aan: :

Liberty Network, Rahbeks Allé 8,
DK-1801 Frederiksberg C,
Denemarken.

mhetmei-nummer staat een artikel vanFrank van Dun
en de normale rubrieken: boekbesprekingen en
aankondigingen van komende libertarische gebeurte-
nissen.

Hub Jongen
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T TRERTARISCHE PARTIT

Hoe de libertarische partij een succes werd
Stefan van Glabbeek

De Libertarische Partij (opgericht door Barth van
Doorn, Hub Jongen en mijzelf) heeft meegedaan aan
de Nederlandse parlementsverkiezingen van. 3 mei
1994, is op de voorpagina van de Telegraaf, de Stem
en het Eindhovens Dagblad gekomen, en heeft nog vele
andere kranten gehaald.

De statistische verwachtingswaarde van het aantal
mensen die het libertarische spotje in de uitzendingen
politieke partijen heeft gezien, is een kwart van de
Nederlandse kiesgerechtigden. Het libertarisme is
behandeld tijdens lessen maatschappijleer op middel-
bare scholen door heel het land, Bijna alle Nederlandse
bibliotheken hadden informatie over de Libertarische
Partij ter inzage. Vrijwel alle Nederlanders kennen nu
het woord "libertarisme", en velen kunnen het nu al
foutloos uitspreken, zonder hetteverwarrenmet begrip-
pen als "libertijns", "libertair" of "liberalistisch".

Kortom, nog nooit in Nederland is het Ubertarisme zo
bekend geworden als dit jaar, dankzij de Libertarische
Partij.

Hier volgt een overzicht van de succesfactoren:

Financiën

Het hele project was alleen maar mogelijk dankzij de
aanwezigheid van voldoende financiëlemiddelen. Vrij-
wel alle financiën steunden op de donaties van Leon
Nelen uit Kruisjand. Leon's toewijding tot het liber-
tarisme is volgens mij de belangrijkste succesfactor
geweest.

Handtekeningen

Wat tevens van belang was, was dat er per kiesdistrict
l O handtekeningen op het gemeentehuis werden gezet.
Met vereende krachten binnen de, libertarische beweg-
ing is dit gelukt. Zelfheb ik hier een grote rol in gespeeld.
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TV-Spotje

In het Parool verscheen een artikel waarin ons spotje
als beste uit de bus kwam. De libertarische spotjes leid-
den tot heel wat telefonische reacties bij het secretari-
aat. Het spotje werd bedacht door campagneleider Ed
Rolfe, ErÜka Spil, Henry Sturman, en lijsttrekker Toine
Manders. Het ontwerp van het vignet (dat ook terug
kwam op de folders enhetbriefpapier)werdpntwikkeld
door Alexander Breuning. Het idee van het vogeltje
dat in de spot terugkomt werd hieraan ontleent. Ook
het uitstekende werk van de uitvoerende maatschappij
Available heeft sterk bijgedragen aan het succes.

Belastingkantoren

Naar een idee van Jan Smid hebben we diverse aansla-
gen gepleegd op belastingkantoren. We dienden dan
een belasting-aanslag in, in de vorm van een petitie,
aan de hoogste ambtenaar van belastingen daar aan-
wezig. Dit gebeurde steeds nadat Toine met een mega-
foon voor de deur van het belastingkantoor stond, en
riep dat de 'hoofdboef naar buiten moest komen. Dit
leverde de nodige publiciteit op.

, ' . . - : • l ' .

Vrije meningsuiting

In Gouda waren wij aan het demonstreren tegen be-
lastingen, met een spandoek waarop de leus "Belast-
ing is Diefstal" stond te lezen, toen een wijkagent ons
het recht op vrije meningsuiting ontnam en de demon-
stratie verbood. Met name Ad Struijk diende dé agent
van repliek, waarbij een heftige discussie ontstond.
Vervolgens belde Toine de pers, en dat leverde ons vier
artikelen in de Goudse Courant op.

Motorrijders

De MAG (Motorrijders Actiegroep) organiseerde op
l6 april jl. een protesttocht van 10.000 motoren, tegen
allerhande politieke bemoeizucht met het motorrijden.
De politieke plannen omvatten o.a. verplichte gordels
°P de motor, verplichte airbag op het stuur,'en een
verbod om aan je eigen motor te sleutelen: Mario
Aandewiel van de MAG nodigde Toine uit om de
motorrijders toe te spreken op het Malieveld in Den
Haag. Geïnspireerd door campagneleider Ed Rolfe,
hield Toine een vlammende speech, waarin hij fel uit-
haalde naar politiek Den Haag en Brussel. Dit leverde
de sympathie van menig motorrijder op. Het was trouw-
ens opvallend hoe veel motorrijders al libertarisch zijn.

Media

Veel journalisten zijn benaderd door Leon, Toine, Eri-
ka, Henry, én mijzelf. Dit leverde de nodige krante-
artikelen op, en een kort verschijnen in de show van
Ursul de Geer.

Veruit de meeste media-aandacht kregen we naar aan-
leiding van een radio-interview met KRO-jouraaliste
Helmi Slinks,

Tijdens een autorit van Amsterdam naar Hilversum was
zij lijsttrekker Toine Manders aan het interviewen. In
dit interview stelde Toine O;a. dat het hem waarschijn-
lijk lijkt dat er in een libertarische'maatschappij geen
snelheidsbeperkingen op autobanen zullen zijn. Enige
tijd later lette Toine niet op, omdat hij in dé riiicröfooiï
sprak, en kwam onverwachts in een scherpe bocht te-
recht. Wegens hetnatte wegdek slipte hij en belande in
de vangrail. Een montage van deze gebeurtenissen werd
uitgezonden op radio l in "De Dingen Die Gebeuren''.
De Dag daarna verschenen naar aanleiding' van deze
uitzending krantëkoppen op de voorpagina van de
Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. '

Met een meerderheidsbesluit in het bestuur werd be-
sloten 6m Toine twee dagen voor de verkiezingen als
lid van de partij te schorsen. Dit wegens de combinatie
van zijn uitspraak over de maximumsnelheid en het uit
de bocht vliegen. Ook deze schorsing haalde de voor-
pagina van diverse landelijke en regionale kranten, op
de dag van de verkiezingen zelf.

Verkiezingsuitslag

Maar liefst 2841 mensen hebben op 3 mei libertarisch
gestemd, ondanks het feit dat we een compromisloze
koers hebben gevaren.

Toekomst

De Libertarische Partij heeft nu heel wat sympathisant-
en gekregen. Zij heeft nu vier jaar om te groeien, en
dan een zetel te verwerven. Ik zie het experiment als
geslaagd, en wacht met spanning af hoe dit avontuur
zich zal voortzetten.

Stefan van Glabbeek
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De Vrije Markt in een
onvrije economie

Loek Jongen

De afgelopen weken stond alles en iedereen in het teken van de rente. Terwijl veel experts dachten dat de rente
verder zou dalen in de trend van 1993, steeg zij behoorlijk. In eerste instantie sprak men van een rente-hobbel,
inmiddels bleek het te gaan om een col van de eerste categorie!

Daar moet dan ook bij bedacht worden dat "ooit" (tot
1993) de obligatiehandelaren van ongehoorde uitsla-
gen spraken zodra een obligatie 3 promille pp een dag
fluctueerde. De afgelopen weken zagen we uitslagen
van soms 1,5% op een dag!

Wat was er aan de hand en wat kunnen we nog meer
venvachten? Allereerst ontstond de. angst voor infla-
tie. En hogere inflatie(verwachtingen) leiden tot ho-
gere rente(verwachtingen). Daar kwam een bijzonder
zwakke dollar bij wat iedereen zeer nerveus maakte en
dus leidde tot grotere fluctuaties. Ik schrijf met opzet
"iedereen" omdat door het steeds groter aantal beleg-
gingsfondsen steeds meer fondsmanagers naar elkaar
kijken. Je krijgt dan een soort lemmingenactie, waar-
bij iedereen iedereen nadoet.

Dat verklaart dan de grote uitslagen omhoog of; om-
laag omdat er dan ineens veel kopers of verkopers tege^
lijk zijn. Overigens mag ik erop wijzen dat in decem-
ber al op een einde van rentedaling gewezen werd. Maar
ook ik was verbaasd over de hoogte waar de rente naar
steeg. Voor mij is het teveel en te snel. Dus de hande-
laren onder ons, zouden kunnen overwegen om nu wat
obligaties te kopen.

In Nederland krijgt men dan met 7+% rente dit per-
centage voor 10,20 of 30 jaar, waar je (vóór belasting-
en) niet armer van word. Het leuke daarbij is dat als de
rente inderdaad wat naar 5 of 6% terug zou zakken er
een flinke vermogenswinst gemaakt wordt.

De speculanten onder ons zouden deze beweging van
de obligatie-rente met obligatie-call-opties kunnen
trachten te verzilveren. Maar wees voorzichtig, rente-
bewegingen zijn moeilijk te voorspellen en daar komt
bij dat ze ook nog lastig te timen zijn. En vooral dat
laatste is funest als je met opties speelt.

Door de rente perikelen én de lage(re) USdollar ging
de aandelenmarkt door 't ijs. Bleef de Nederlandse EOE
index toch meestal boven de 376-380, de afgelopen
week zagen we even koersen die lager waren. Er werd
al weer over een crash als in '87 gesproken. Nu zitten
we weer boven de 380, maar als U nog aandelen in
Europa of de US heeft (anders dan goud/metaal fond-
sen) -foei waarohi schrijf ik dan dit stukje?- kan het
geen kwaad om als verzekeringspremie enkele goed-
kope put-opties te kopen. De kans dat U dat geld kwijt
bent is zeer reëel, maar met uw brandverzekeringspre-
mie is dat ook zo. Juist voor de toch wel grote onzeker-
heid dat er toch iets geks zou kunnen gebeuren adviseer
ik deze premie.

Dan even een zijstapje naar de goederentermijnmarkt
Op zich is deze markt niets voor de kleine belegger.
Veel te riskant en veel te veel boeven op actief, maar
soms kunnen wij daar ook voordeel aan hebben zoals
nu. De koffieprijs steeg de afgelopen week fenome-
naal. Dit omdat er. vorst in Brazilië de koffïeplanten
beschadigd zou hebben: bevroren planten, geen Bra-
ziliaanse koffie, grootste aanbieder biedtniets aan, prijs
koffie stijgt. Een keer zelfs 30% in één dag!

De termijnmarkt geeft ongeveer de trend en de prijs op
"termijn" van koffie in de schappen bij onze kruiden-
ier. Kortom ik verwacht daar het komende jaar fikse
prijsstijgingen en adviseer om voor eenjaar koffie in
te slaan. Eenprijsverdubbeling voorkomt daarmee en U
verdient minstens eenjaarabonnement op de Vrijbrief.

Loek Jongen
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INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum
De Stichting Libertarisch Centrum streeft de versprei-
ding van het libertarisme na.
Het libertarisme is een politieke filosofie die gebase-
erd is op individuele vrijheid. Het individu heeft het
recht om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen
en te laten wathij wil. Individuele vrijheidhoudt daarom
zowel persoonlijke als economische vrijheid in.
Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang
of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom.
Elke samenwerking tussen individuen is dan gebase-
erd op vrijwilligheid. Geen wet mag wij willige samen-
werking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met
de International
Society for Individual Liberty.
Secretariaat Libertarisch Centrum:

Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp818
3607 EB Maarssenbroek
Tel. 03465-64994
Libertarisch Centrum België:
Herentalsebaan 109

2100Deurne

AGENDA
19 Juli Kring Roosendaal

4 augustus Kring Rijnmond

12 augustus Kring Amsterdam

16 augustus Kring Roosendaal

19 augustus Kring Leiden

2-7 oktober De 1994 Wereldconventie van de
International Society for Individual
Liberty, Hotel Los Aluxes, Merida,
Yucatan, Mexico.

Bijeenkomsten:
Kring Roosendaal:
contactpersoon Hub Jongen, tel. 01654-1695
Elke derde dinsdag van de maand van l S.OOu tot
20.00u in Hotel Central te Roosendaal
Kring Rijnmond
contactpersoon Nel van Hulten, tel. 010-4262724
Elke eerste donderdag van de maand vanaf 20.00u.
Kring Leiden
contactpersoon Stefan van Glabbeek, tel. 010-2340051
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
Kring Amsterdam
contactpersoon Toine Manders, tel.020-6451176
Elke tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00u. in
Hotel IBIS,
naast het Amsterdam Centraal Station.
Libertarisch Centrum België
Elke eerste woensdag van de maand. Meer informatie
hierover bij secretariaat.
Libertarisch Studiecentrum
Om de zes weken een bijeeenkomst te Antwerpen.
Meer informatie hierover bij secretariaat.

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