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Samenvatting g 

Inn deze studie wordt de ontwikkeling van de Mont Pèlerin Society (MPS) behandeld. De Mont 
Pèlerinn Society is een transnationale vereniging, in de eerste plaats van wetenschappers 
(waaronderr  hoofdzakelijk economen), maar  ook van zakenlieden en politici . De vereniging werd 
inn het jaar  1947 opgericht in het Zwitserse plaatsje Mont Pèlerin, gelegen boven de Lac Leman. 
Inn deze studie, die vooral op archiefmateriaal uit diverse archieven berust, waaronder  de 
archievenn van de MPS zelf en van diverse vooraanstaande leden der  vereniging, wordt de 
ontwikkelingg van de vereniging tot op de daag van vandaag na gegaan. Het zwaartepunt in dit 
onderzoekk komt te liggen op de inhoudelijke debatten die in de loop der  tij d binnen de vereniging 
werdenn gehouden, op de tegenspraken en de conflicten binnen de MPS en niet in de laatste plaats 
opp de invloed, inmiddels wereldwijde invloed, die de vereniging langzaam maar  zeker  heeft weten 
tee winnen. 

Onzee studie laat zien, hoe het een privé - vereniging welke een lange termij n doelstelling van 
algehelee verandering der  maatschappij  nastreefde, op den duur  is gelukt, in vele gelederen der 
maatschappijj  wereldwijd een grote invloed te veroveren en met succes aan de veranderingen mee 
tee werken die sedert het begin der  jaren lading op gang zijn gekomen. In deze studie wordt meer 
eenn detail onderzocht en uit de doeken gedaan, hoe de economische theorieën die binnen het 
kaderr  van de MPS opgeld deden op het denken binnen en buiten de kringen der  vereniging 
werkzaamm werden en aanhangers vonden. In het bijzonder  kan zo de actuele predominantie van 
dee economische meorieën binnen het neoUberalisme precieser  worden verklaard. Het is tevens in 
dezee studie gehikt, de grensen van de invloed van de MPS te verhelderen. Het was vooral de 
radicalee vleugel binnen de vereniging die een in delen sterk autoritair  getint model van een zuivere 
markt-maatschappijj  (zonder  staat en politiek) er  op na hield welke op langere termij n niet meer 
inn staat bleek te zijn om enige consensus tot stand te bringen. In het vervolg worden de opbouw 
enn de uitbreidin g alsmede de werkwijze en de invloed van neoliberale think tanks in de omgeving 
vann de MPS in meer  detail onderzocht ( een netwerk van organisaties dat inmiddels meer  dan 100 
organisatiess / verenigingen wereldwijd bevat). Anders dan de mainstream binnen het 
onderzoeksveldd worden in deze studie machts- en dominantie-verhoudingen waar  de mink tanks 
deell  van uitmaken niet buiten beschouwing gelaten. 

Inn deze studie worden meerdere hoogst actuele debatten behandeld. Vooral in de trant van een 
kritiesee analyse over  de "ro l van ideeën"  en de ontwikkeling van het neoliberalisme als een 
momentt  van hegemoniale maatschappelijke verhoudingen. Met het oog op dit aspect - de 
vormingg en de op- en uitbouw van hegemoniale positie - wordt een naukeurige historische 
reconstructiee van de rol van acteurs zoals de MPS aangereikt Tenslotte zal men in deze 
dissertatiee enkele aantwoorden vinden op vragen ta.v. de samenhang tussen ontwikkelingen van 
dee economische meorie en veranderingen binnen de kapitalistische economie. 




