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Het proefschrift van Jos de Beus, Markt, democratie en vrijheid. Een politiek-eco
nomische studie is één van die wetenschappelijke werken die in potentie briljant 
rijn, maar door te grote ambities van de auteur bezwijken aan hun rijkdom. In zijn 
streven naar volledigheid verliest De Beus zich in opsommingen, onderscheiden 
en onderverdelingen. Als lezer weet je al na enkele bladzijden dat je zal verdwalen. 
Dat is vreselijk jammer, omdat De Beus wel een onderwerp aansnijdt dat centraal 
staat In de discussie over het hedendaagse liberalisme, de vraag namelijk in hoe
verre vrijheid een waarde is die gerealiseerd kan worden in een marktgeoriënteerde 
maatschappelijke orde. De manier waarop hij deze vraag benadert is echter proble
matisch. 

De Beus gaat er van uit dat deze vraag beantwoord kan worden vanuit een zui
ver economische optiek, waarin politiek alleen als economische politiek, of als 
marktanaloog functionerende politiek begrepen wordt. Na een eerste deel waarin 
hij rijn basisbegrippen introduceert gaat De Beus over tot een bespreking van het 
werk van drie - wat hij noemt - 'economisten': Hayek, Buchanan en Sen. Volgens 
ons slaat hij daarmee een verkeerde weg in. Ook voor een marktgeoriënteerd be
grip van vrijheid is een zelfstandige politiek-theoretische benadering onontbeerlijk. 
Door aandacht te schenken aan die politiek-theoretische dimensie kan getoond 
worden dat de beperking van een vrij heidstheorie tot een economische vrij heids
theorie tot een verwrongen begrip van vrijheid leidt Dit zullen we adstrueren aan 
de hand van het WD-rapport Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische 
grondslagen uit 1988. Voordat we daaraan toekomen, zullen we eerst enkele 
highlights uit het boek van De Beus de revue laten passeren en laten zien wat er 
volgens ons aan schort. Aan de hand van de bespreking van het VVD-rapport ho
pen we vervolgens te kunnen tonen dat De Beus, zonder rich dat te realiseren, 
munitie aanlevert voor een aanval op de politieke theorie van het neo-liberalisme. 

Met dank aan de werkgroep politieke filosofie van Krisis en Pieter Pekelharing voor hun 
commentaar. 
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1. Het analyse-leader van Jos de l e u s 

In het eerste deel van rijn proefschrift geeft De Beus een uiteenzetting over achter
eenvolgens het begrip vrijheid, het concept van een vrije maatschappelijke orde, 
en over de relatie tussen de belangrijkste coördinatie-mechanismen in een 
dergelijke orde, markt en democratie. Hij begint zijn bespreking van het 
vrijheidsbegrip met Berlins klassieke onderscheid tussen negatieve en positieve 
vrijheid. Het positieve vrijheidsbegrip is breder dan het negatieve, doordat in het 
eerste ook interne barrières, zoals gebrekkige informatie of een tekortschietend 
oordeelsvermogen als vrijheidsbeperkende factoren kunnen worden gezien. 

De hoop dat door een synthese van positieve en negatieve vrijheid een algeme
ne theorie van de vrijheid ontwikkeld kan worden, is volgens De Beus illusoir. De 
controverse tussen positivisten en negativisten kan nooit geheel worden opgelost, 
omdat rij grondig van mening verschillen over de vraag wat de kenmerken zijn 
van een vrije keuze: "Tussen de kampen speelt het strijdpunt of men doelstellingen 
als gegeven moet beschouwen of niet." (p.37) 

Daarom pleit De Beus voor een drievoudig begrip van vrijheid, dat zowel posi
tieve als negatieve elementen bevat Naast negatieve vrijheid als afwezigheid van 
dwang en 'reële' vrijheid, het beschikbaar zijn van middelen ter verwezenlijking 
van gestelde doelen, introduceert De Beus als derde element van vrijheid 'zelfbe
stuur, waaronder hij procedurele rationaliteit, authenticiteit, zelfbeheersing en mo
rele autonomie verstaat Met andere woorden, bij zelfbestuur gaat het om die ver
mogens en toestanden waardoor een persoon in staat is autonoom zijn behoeften te 
formuleren en te herzien. 

In het volgende hoofdstuk wordt de relatie verhelderd van deze drievoudige 
definitie van vrijheid met de maatschappelijke, en meer in het bijzonder de econo
mische orde, waarbinnen deze vrijheid gestalte krijgt. Het centrale punt dat De 
Beus in dit nogal ondoorzichtige hoofdstuk naar voren brengt is volgens ons het 
onderscheid tussen vrijheid als voorwaarde voor het bestaan van een economische 
orde, en vrijheid als effect van een economische orde. Eigendomsrechten, op te 
vatten als negatieve vrijheidsrechten vormen bijvoorbeeld een voorwaarde voor 
het functioneren van een economische orde. Het functioneren in een economische 
orde leidt anderzijds tot een bepaalde allocatie van goederen die als hulpmiddelen 
voor de realisatie van reële vrijheid kunnen dienen, 

In het derde hoofdstuk gaat De Beus in op de twee belangrijkste coördinatie
mechanismen in een vrije samenleving, de markt en democratische procedures. 
Net zoals de economische orde staan ook de vrije markt en democratische proce
dures in een reciproke relatie tot het vrijheidsbegrip. Vrijheid is zowel voorwaarde 
voor het functioneren van de markt, bijvoorbeeld in de vorm van het beginsel van 
vrije concurrentie, als voor een democratie, bijvoorbeeld in het beginsel van vrije 
CK>ixieelsvorming of pluralisme. Markten en democratische procedures kunnen 
daarnaast ook vrijheid effectueren, bijvoorbeeld doordat goederen als hulpmidde
len voor reële vrijheid ter beschikking komen, of doordat in democratische proce
dures het kader geschapen wordt voor zelfbestuur. Uit deze formulering blijkt 
overigens dat onduidelijk blijft in hoeverre een economische orde nu iets anders of 
meer is dan een markt of een democratie, voorzover de laatste althans in economi-



sche termen gedefinieerd wordt 
De relatie tussen markt en democratie analyseert De Beus vervolgens op twee 

verschillende manieren. Ten eerste gaat hij na in hoeverre markt en democratie met 
elkaar verenigbaar zijn. Hij geeft daarbij een overzicht van de posities in het debat 
over deze kwestie vanaf de Schotse Verlichting. In dit debat ging het om de vraag 
in hoeverre een commerciële samenleving verenigbaar was met een met-tirannieke 
politieke samenleving. Verder bespreekt De Beus de discussie tussen pluralisten, 
elitisten en Marxisten in de twintigste eeuw over de vraag in hoeverre een vrije 
markt verenigbaar is met een politieke democratie. 

Aan het eind van rijn derde hoofdstuk bespreekt De Beus nog een tweede ma
nier om de relatie tussen markt en democratie te conceptualiseren. Daarin gaat het 
om de vraag in hoeverre het democratische proces analoog aan markprocessen be
grepen kan worden. Dit punt staat centraal In twee stromingen die samen het ge
bied van de 'politieke economie' beslaan, de 'social choice'-benadering van 
Arrow en Sen, en de 'public choice'-benadering van onder andere Buchanan. De 
laatste theorie gaat er vanuit dat ook besluitvormingsprocessen buiten de markt om 
begrepen kunnen worden in economische termen, en is in zekere zin radicaler dan 
de 'social choice'-benadering en4s ladit opzichtra^ 
benadering. 

Het belang van de 'public choice'-theorie is volgens De Beus dat daarin voor 
het eerst "(d)e politiek effectieve vraag naar de vrijheid wordt herleid tot de afwe
ging van desbetreffende individuele kosten en baten." (p.223) De 'public choice'-
benadering ziet derhalve geheel af van enig begrip van burgerschap als uitgangs
punt voor de waardering van publieke doelstellingen. Met andere woorden, in de 
'public choice'-theorie wordt de revisie van behoeften in het licht van gemeen
schappelijk geformuleerde waarden gezien als een achterhaalde onderneming, die 
niet langer aansluit bij het economisch te analyseren markt-analoge functioneren 
van een politieke democratie. 

2. Het verschil tussen economie en politiek 

Kenmerkend voor het boek van De Beus is nu dat hij bijvoorbeeld de houdbaar
heid van de laatste redenering niet verder expliciet behandelt Wij hebben het ver
moeden dat dat komt doordat hij, ondanks het feit dat zijn hele boek daar omheen 
cirkelt, eigenlijk niet heeft aangegeven wat nu precies het verschil is tussen econo
mie en politiek. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit rijn definities van respectievelijk 
een economische en politieke orde: 

"De economische orde is het geheel van betrekkelijk duurzame en vreedzame 
relaties tussen personen en organen in een economisch proces, die zich door 
regels laten leiden en die een bepaalde machtspositie innemen. (..) De politieke 
orde is het geheel van betrekkelijk duurzame en vreedzame relaties tussenper
sonen en organen in een politieke proces, die zich door regels laten leiden en 
die een bepaalde machtspositie innemen." (p. 144/145) 
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Een dergelijke formele benadering doet het substantiële verschil tussen politiek en 
economie teniet. Dat is volgens ons niet alleen onwenselijk, het is binnen het ana
lyse-kader van De Beus zelf ook onmogelijk. 

Wat is dan het substantiële verschil tussen economie en politiek? Om te begin
nen moet economie volgens ons begrepen worden als een proces waarin individu
en oprtreden in de gedaante van homo economicus . Dat wil zeggen dat individuen 
streven naar maximalisatie van nut. Zij maken een berekening tot op welke hoogte 
zij hun doeleinden kunnen verwezenlijken, uitgaande van de beschikbare midde
len. De doeleinden worden als gegeven beschouwd, dat wil zeggen dat individuen 
beschikken over voorkeuren, die niet te herleiden zijn tot een daaronder liggend 
begrip van waarde. Verschillende individuele voorkeuren zijn daarom autonome 
preferenties die een verschil in smaak met andere preferenties uitdrukken. Verder 
impliceert de niet-herleidbaarheid van individuele voorkeuren dat deze in principe 
stabiel of statisch zijn. 

Vanuit dit methodologisch individualistische oogpunt van de homo 
economicus ziet 'politiek' er over het algemeen als een irrationele bezigheid: men 
kan empirisch vaststellen dat het in politieke besluitvormingsprocessen lang niet 
altijd om een zo optimaal mogelijke bevrediging van individuele behoeften gaat Al 
te vaak wordt gekozen voor een, economisch beschouwd, suboptimale uitkomst, 
doordat er alternatieve waarden zijn, zoals rechtvaardigheid of solidariteit, die de 
verdeling van goederen in een andere richting buigen. Klassieke en ook 
hedendaagse economen hebben daarom dikwijls de vreedzame en efficiënte orde 
van de economie gecontrasteerd met de oorlogszuchtige en inefficiënte politieke 
orde. In deze laatste orde oordelen en handelen mensen op basis van niet tot 
smaakverschillen te reduceren concepties van een 'goed' leven, die, alweer in de 
ogen van de homo economicus , resulteren in vrijwel onoplosbare 
meningsverschillen en inefficiënte compromissen. 

Als men nu wil aangeven wat de kern is van het verschil tussen economie en 
politiek, dan is dat volgens ons het verschil tussen gegeven individuele preferen
ties en reviseerbare preferenties. In de politiek gaat het in de eerste plaats om de 
wenselijkheid van het nastreven van individuele voorkeuren, en wordt de onwen
selijkheid van een bepaalde voorkeur, als het goed is althans, niet beargumenteerd 
door te wijzen op gedeelde waarden die door de realisatie van die voorkeur ge
schaad zouden worden. Het feit dat het in de huidige politieke wél voortdurend 
over gegeven in plaats van reviseerbare voorkeuren gaat, zegt meer iets over de 
kwaliteit van de politiek, waarin economische principes de overhand hebben ge
kregen, dan over het karakter van politiek als zodanig. 

De Beus zou hiertegen in kunnen brengen dat dit slechts een petitio principii is 
en dat hij gewoon van een ander begrip van politiek uitgaat, waarin politieke be
sluitvorming begrepen kan worden als een marktanaloog proces. Dan moet het 
electorale proces begrepen worden als concurrentie op een markt waarop kiezers 
hun stem aanbieden en is besluitvorming het resultaat van concurrentie tussen be
langengroepen. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij dit zal doen. Zijn eigen drie
voudige begrip van vrijheid belet hem dat Het derde element van vrijheid is wat 
hij noemt zelfbestuur. Daarin gaat het precies om de vraag onder welke voorwaar
den de revisie van preferenties zelf ook nog in het vrijheidsbegrip te vatten is. Dat 
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lijkt ons een relevante kwestie, maar ook één, die gegeven het feit dat revisie van 
preferenties buiten het economische blikveld valt, niet met behulp van een econo
mische theorie is op te lossen. Daarvoor is een zelfstandige politieke theorie 
nodig. 

Om preciezer te rijn: daar is een democratie-theorie voor nodig, waarin niet 
slechts beredeneerd wordt hoe de verdeling van goederen ter bevrediging van indi
viduele wensen plaats vindt, maar ook op welke manier er een debat over waar
deverschillen gevoerd kan worden zonder dat dit leidt tot mdcctrinatie of schijn-
promissen. Dat veronderstelt tevens een theorie van burgerschap waarin de vor
ming van preferenties in het licht van boven-individuele waarden en het vermogen 
de geldigheid van die waarden te beargumenteren uitgewerkt wordt Anders ge
zegd, het veronderstelt een begrip van karaktervorming en een begrip van oor
deelsvermogen. 

Het gaat zelfs nog verder. Zoals AITOW in een recent interview heeft betoogd, 
gaat een economische theorie bijvoorbeeld uit van een onproblematisch begrip van 
het contract Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat contractrelaties alleen in 
stand gehouden kunnen worden als er wederzijds vertrouwen is in de naleving 
van het contract en als de arbitrage door de rechterlijke macht in geval van 
conflicten over de betekenis van een contract als bindend wordt ervaren. (1) Ook 
op dit punt blijkt dat een economische theorie niet voldoende is om een theorie van 
vrijheid te construeren, omdat vrijheid in de economie altijd vrijheid en 
gebondenheid buiten de economie veronderstelt. 

De Beus lijkt, in zijn poging om uitgaande van economische processen een 
'wetenschappelijke theorie van de vrijheid' te ontwikkelen, aan dit alles voorbij te 
gaan. Hij meent dat de vrijheidstheorieën van Hayek, Buchanan en Sen, die hij in 
het tweede deel van zijn dissertatie bespreekt, als economische theorieën begrepen 
kunnen worden, waarin wordt geabstraheerd van politiek-theoretische uitgangs
punten. Zij geven volgens De Beus slechts antwoord op de vraag hoe vrijheid be
grepen kan worden in termen van economische positie, individuele en maatschap
pelijke welvaart en de relatie tussen markt en democratie. Weliswaar propageren 
de behandelde auteurs een bepaalde politieke opvatting, maar deze is volgens De 
Beus niet eenduidig af te leiden uit hun economisch-theoretische positie. 

Deze dubbele strategie, de reductie van politiek-theoretische uitgangspunten tot 
politieke ideologie, en de verheffing van de economische theorie tot de locus van 
een 'wetenschappelijke vrijheidstheorie', verloopt echter niet geheel volgens plan. 
Zo moet De Beus in zijn conclusie toegeven dat het voortbestaan van een liberale 
orde ook afhangt van wat hij noemt 'culturele krachten'. Bij Hayek is dat het libe
rale ethos, bij Buchanan procedurele redelijkheid en de constitutionele houding en 
bij Sen onder andere het respect voor liberale waarden. En als bezwaar van de po-
htiek-economische benadering van het vrijheidsbegrip tot nu toe noemt De Beus 
dan ook dat 

"de ingewikkelde verhouding tussen economische vrijheid aan de ene kant en 

1 K.J. Arrow in: Swedberg, R., Economics and Sociology: redefining their boundaries. Conver
sations with economists and sociobgists . Princeton 1990, pp. 133-151. 
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burgerlijke of politieke vrijheid en zedelijke of culturele vrijheid aan de andere 
kant nog allerminst systematisch (is) opgehelderd." (p.560) 

Aan deze opheldering draagt De Beus zelf geenszins bij doordat hij deze kwestie 
systematisch omzeilt door de vrijheidstheorie te reduceren tot een economische 
theorie. 

Als De Beus het analyse-kader uit het eerste deel van zijn dissertatie serieuzer 
had genomen, zou hij deze reductie niet voltrokken hebben. Dit analysekader is 
namelijk zelf al gebaseerd op een politiek-theoretische benadering. Zo verwijst zijn 
drievoudig vrijheidsbegrip, en dan met name het element van zelfbestuur, naar de 
kwestie van democratisch burgerschap; zijn beschouwing over de relatie tussen 
orde en vrijheid heeft onder andere betrekking op de vraag hoe vrijheid als voor
waarde voor een vrije (economische) orde geconstitueerd wordt; de relatie tussen 
markt en democratie roept onder andere de vraag op of het mogelijk is in een de
mocratie nog iets meer te zien dan een markt van stemmen. Dat lijken ons allemaal 
politiek-theoretische kwesties van de eerste orde. Met andere woorden, De Beus 
heeft in zijn analysekader vanuit politiek-theoretisch oogpunt de spijker op zijn 
kop geslagen, zonder dat hij dat zelf beseft 

3. Kritiek van het neo-Iiberalisme 

Om te laten zien hoe adequaat het analysekader van De Beus vanuit dit politiek -
theoretische perspectief is, willen we het hanteren als gereedschapskist voor het 
demonteren van een vrij recent politiek-theoretisch werkje uit liberale hoek, het 
rapport Liberalisme. Een speurtocht naar defilosofisclte grondslagen geschreven 
door A. Kinneging onder het toeziend oog van onder andere de socioloog Van 
Doom en de huidige politiek leider van de VVD F. Bolkestein. 

Kinneging begint, net als De Beus, met een uiteenzetting over individuele vrij
heid. Hij suggereert eerst dat deze slechts een afgeleide waarde is ("Individuele 
vrijheid heeft waarde omdat zij bijdraagt tot een hoger doel. Dit doel is het goede 
leven", p. 15), om vervolgens te constateren dat iedereen voor zichzelf het beste 
weet wat hij 'goed' vindt. Hoewel dus eerst een onderschikking wordt gesugge
reerd van individuele vrijheid aan het goede leven, blijkt individuele vrijheid uit
eindelijk de basis van het goede leven te zijn: 

"Omdat het individu zelf het beste weet wat goed voor hem is, dient hij de mo
gelijkheid te hebben zijn eigen doeleinden na te streven. Alleen dan kan het 
leven van een individu goed zijn." (p.15) 

Nu het maatschappelijk debat over het goede leven op deze wijze is teruggebracht 
tot individuele voorkeuren, rijn we aangeland bij De Beus' eerste, interessante 
vraag naar de vorming van preferenties. 

Op deze plaats introduceert Kinneging zijn onderscheid tussen 'ontplooiings'-
en 'utilitaristisch' liberalisme, tussen eeuwig onvolgroeide types die hun potenties 
willen verwezenlijken en flexibele geesten bij wie van weinig ontwikkeling sprake 
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is. Zijn keuze voor het utilitaristische behoeften-concept moet begrepen worden in 
het licht van het, ook hier weer opduikende, onderscheid tussen negatieve en po
sitieve vrijheid. Kinneging verzet zich sterk tegen positieve vrijheidsrechten omdat 
deze ten koste zouden kunnen gaan van negatieve, omdat recht op realisatie van 
deze rechten aanleiding kan geven tot interventie in het individuele 'domein'. Het 
ontzeggen van positieve vrijheids-rechten is volgens hem echter geen probleem 
omdat mensen zich niet, zoals de ontplooiingsliberalen menen, steeds verder kun
nen of willen ontwikkelen, laat staan dat ze daar récht op zouden hebben. De vrij
heid van de utilitaristen wordt gered door de behoeften te minimaliseren. 

Deze minimalisering komt tot stand door er 'haalbaarheids-behoeften' van te 
maken. In Kinnegings optiek heeft de utilitaristisch gedefinieerde mens alleen be
hoeften die ook realiseerbaar zijn; die bij kunnen dragen aan een vergroting van 
het nut, het grootste totale geluk wel te verstaan. Zo wordt, geheel in de lijn van 
de meest onbarmhartige versie van het utilitarisme, de individuele vrijheid 
afhankelijk van het antwoord op de vraag wie bepaalt en hoe bepaald wordt wat 
bijdraagt aan maatschappelijke vooruitgang. 

Eén vraag begint nu te knellen: waarom zou het individu überhaupt zijn be
hoeften naar maatschappelijke wensen moeten modelleren, welk idee van maat
schappelijke orde, conflict of harmonie, ligt hieraan ten grondslag? De Beus heeft 
in zijn tweede punt laten zien dat in een 'economische' theorie een reciproke relatie 
verondersteld wordt tussen de regulering van en door een economische orde en de 
verschillende concepten van vrijheid. Kinnegings tekst maakt echter niet alleen 
zonneklaar dat het primair om een politieke theorie gaat waarin de vrije maat
schappelijke orde in economische termen wordt gedefinieerd/ ("Een begerens
waardige orde is voor liberalen een orde waarin zelfregulerende processen van ar
beidsdeling en rail over het algemeen niet worden belemmerd, omdat een dergelij
ke orde de vrijheid van het individu maximaliseert om zijn eigen doeleinden na te 
streven" (p.25))5 maar ook dat daarmee de problemen gegeven zijn: hoe voltrek
ken 'economische', zelfregulerende, processen zich op het politieke terrein? En 
welke effecten heeft dit voor de individuele vrijheid? 

Nu, met de introductie van de economische theorie op het politieke veld, wordt 
het interessant, omdat zelfregulering hier heel wat minder spontaan blijkt te verlo
pen, met alle negatieve vrijheidseffecten van dien. Want kan de maatschappelijke 
orde die vooraf gaat aan de individuele vrijheid ("Orde is een noodzakelijke voor
waarde voor vrijheid" (p.22)) louter gebaseerd zijn op zelfregulerende processen? 
Nee, zegt Kinneging: "De zelfregulerende ordening is alleen begerenswaardig als 
zij gepaard gaat met bepaalde morele tradities en bepaalde regelgeving." (p.156) 
Maar waarom zouden individuen zich zonder verlies van vrijheid aan dergelijke re
gels en tradities onderwerpen (om 'daarna' vrij te kunnen zijn)? In de eerste 
plaats, zo argumenteert het WD-rapport, zullen individuen zich conformeren om
dat "het natuurlijk streven van een ieder naar harmonie er toe leidt dat de groep op 
allerlei manieren druk gaat uitoefenen op het individu om zich aan te passen." 
(p.63) Dat is geen probleem: "het individu ervaart de maatschappeüjke waarden en 
normen over het algemeen niet als knellend, omdat hij hen in meerdere of mindere 
mate deelt" (p.64) Om vol te kunnen houden dat er niet aan de individuele 
vrijheid getornd wordt, maakt Kinneging een mooie draai: het individu wü in 

86 



harmonie rijn met zichzelf, is niet gedwongen om zich aan te passen aan anderen 
maar aan zichzelf: 

"het geweten brengt het individu er toe zich, ook als de zichtbaarheid van zijn 
handelen voor de groep ontbreekt, te gedragen overeenkomstig de waarden en 
normen die de groep kenmerken. Slechts op straffe van gewetensbezwaren en 
wroeging kan het individu afwijken." (p.64) 

En vervolgens draaft het rapport door: 

"In het utilitaristisch liberalisme wordt de druk van het individu op de groep, 
teneinde Mm te doen conformeren aan de waarden en normen in de groep, ge
zien als nuttig en wenselijk. (...) Privacy is nodig als men dingen wil doen die 
het daglicht niet kunnen verdragen. Privacy is iets voor komplotteurs, samen
zweerders en oproerkraaiers die de maatschappelijke orde en rust willen ver
storen." (p.67) 

De sociale regels zijn in deze WD-variant misschien wel constitutief voor het soe
peitjes laten verlopen van zelf (sic!)-regulerende processen maar destructief voor 
de vrijheid van het individu. Niet alleen moet hij zich aanpassen, hij kan zelfs niet 
de illusie hebben zich terug te trekken op 'eigen domein'. Ook dit moet volstrekt 
transparant rijn. De 'invisible hand' kan alleen maar functioneren bij de gratie van 
maximale zichtbaarheid. 

De Beus' derde topic - de verenigbaarheid van politiek en economie versus de 
analogisering van het democratisch proces aan de markt - blijkt ook verhelderend: 
hét probleem van Kinneging is dat beide benaderingen volstrekt door elkaar heen
lopen. Dit heeft tot gevolg dat zijn argumentatie, gericht op diskwalificatie van de 
politiek in het licht van de zo veel efficiëntere en vrijheidsbevorderende economi
sche orde, al snel overgaat in een nomiatief pleidooi voor een begrip van politiek 
analoog aan het economisch proces. 

Een voorbeeld. Kinneging doet een beroep op de staat voor de bescherming 
van het individuele domein. Tegelijkertijd schermt hij echter met bekende anti-éta-
tistische argumenten. Ten eerste noemt hij het 'onmogelijkheidsargument' - de 
werkelijkheid is te complex om effectief als staat te kunnen ingrijpen en mensen 
laten niet als schaakstukken met zich schuiven - en ten tweede het 'middel is erger 
dan de kwaal'-argument - is het wél effectief dan leidt het alleen maar tot nog meer 
regelgeving én vaak is er sprake van ongewenste neveneffecten. Het poHtieke veld 
wordt geschetst als het negatief van het economische: streeft op het laatste een ie
der simpelweg zijn eigen belang na en leiden daar zelfs 'ongewenste' handelingen 
door de invisible hand tot iets moois c.q. nuttigs (private vices, public benefits), 
op het poHtieke terrein lukt weinig tot niks, sterker nog, zelfs goede intenties lei
den tot slechte resultaten, zoals de inperking van individuele vrijheid (public bene
fits, private vices). 

Een dergelijke veroordeling is alleen mogelijk als 'politiek8 begrepen wordt als 
iets dat analoog is aan het economisch proces, of dat zou moeten zijn, of in ieder 
geval aan de hand van dezelfde criteria beoordeeld kan en moet worden. Kinne-
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ging suggereert dat hij louter uitgaat van de verenigbaarheid van economie en poli
tiek (de burger als nutsmaximalisator vormt voor hem ook de basis van een 
'staats-theorie') maar uiteindelijk weigert hij iedere specificiteit van het politieke 
veld te onderkennen: het wordt geanalyseerd in termen van de economie en gedis
kwalificeerd in vergeHjkmg tot de economie. 

Door de politiek louter in economische termen te begrijpen, kan eenvoudigweg 
worden 'aangetoond' dat het met de politiek niet best gaat en ook nooit zal gaan. 
Wie de burger altijd en overal als homo economicus begrijpt, zal zonder moeite 
kunnen bewijzen dat hij op het economische veld het beste uit de voeten kan. Aan 
de hand van De Beus kan echter effectief de armoede van een dergelijke vrij heids
theorie worden aangetoond, die zich in het neo-Hberale discours als politiek pre
senteert, en ook als zodanig functioneert, terwijl het de incorporatie is van het 
meest primitieve stadium van economische theorievorming. 

Juist door dit type poHtieke vertoog te onderzoeken op haar 'economisch ge
halte' kunnen de cruciale kwesties van De Beus aan de orde komen: de speurtocht 
van de VVD'ers kan niet alleen getraceerd maar ook effectief geblokkeerd worden 
omdat de individuele vrijheid om zeep blijkt te worden geholpen in de poging om 
haar te beschermen via de zelfregulerende orde. 

Bij de ontwikkeling van positieve concepties van vrijheid helpt De Beus echter 
weinig, of anders gezegd: maakt hij, als het ware ondanks zichzelf, duidelijk dat 
we van het neo-Hberalisme weinig hoeven te verwachten, juist omdat het è la 
limite politiek door economie substitueert. Wie uitgaat, zoals wij, van een andere 
conceptie van burgerschap, van een minder instrumentele opvatting van 
democratie en een zelfstandige functie van de politiek, zal daarvoor dus een eigen 
vocabulaire moeten ontwikkelen. 


