
WAT KUNT U DOEN?
Vaak, te vaak, horen we mensen opmerken dat ze vinden dat
ze toch niets aan de toestand in de wereld of aan de politiek
kunnen veranderen.
Het gevolg van deze mening is meestal dat men zich ook maar
zonder meer, weliswaar ontevreden, neerlegt bij de situatie zo-
als die ontstaan is.

En toch is het niet juist dat men er "niets" aan kan doen. De
toestand die er is, is ontstaan door alles wat alle mensen ge-
daan hebben, of nagelaten hebben om te doen. Elke persoon
op zich heeft daar zijn invloed op gehad en heeft nu invloed op
de toekomstige ontwikkelingen. Zowel op de ontwikkeling
voor zichzelf als op die voor de hele maatschappij.

Natuurlijk is de invloed van één persoon op de gang van zaken
in het land of de wereld meestal zeer gering. Ook al zijn er per-
sonen die een heel grote invloed op uw eigen leven is miljoenen
malen groter.

De eerste en belangrijkste stap die we kunnen doen om onze
eigen toekomst in de maatschappij beter te sturen, is er voor te
zorgen dat we geïnformeerd zijn. Dat we begrijpen wat er ge-
beurt en waarom. Alleen dan kunnen we de beslissingen nemen
die ons in de gewenste richting brengen.

De hoeveelheid informatie die op ons afkomt is al enorm groot
en dat neemt nog steeds toe naarmate we verder in de informa-
tie maatschappij terecht komen. Daarom is het van belang se-
lectief te zijn en vooral kritisch ten opzichte van mededelingen
en toezeggingen van politici.
Weet u nog dat er beweerd werd dat er in Nederland geen "so-
ciaal-fiscaal" (SOFI) nummer zou komen? Wel, zoals in de
VRIJBRIEF voorspeld, er is nu beslist dat het er wel komt, en
dus de grip op uw persoonlijk leven wordt weer groter. Om met
Ayn Rand te spreken: "Check alles, en als u het gechecked
hebt, check het dan nog eens".

De VRIJBRIEF verstrekt u informatie die u elders niet vindt.
De VRIJBRIEF verstrekt u gegevens om informatie te beoor-
delen. Ook kunt u uw mening er in naar voren brengen of rea-
geren op de inhoud.
De VRIJBRIEF wil hulpmiddelen aandragen om tot goede in-
zichten te komen. Hoe meer lezers daar gebruik van maken en
er op reageren, hoe waardevoller het wordt.

ir. H.J. Jongen sr.
ff Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM
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De bijeenkomsten in Schiedam worden, voor zover
vallend op onze vaste avond (de eerste donderdag van
elke maand) gehouden in: De Ark, Hargplein 101 in
Schiedam-Noord, telefoon: 0104708276. De extra
avonden zullen op een andere locatie plaatsvinden.
Voor info hierover kunt u bellen met de redactie of
hetinformatienummervoorde kring Rotterdam/Schie-
dam, (na kantooruren)

De maandelijkse bijeenkomsten in België vinden plaats
op de eerste woensdag van elke maand. Informatie
hierover: redactie.

De maandelijkse bijeenkomsten van de kring Midden-
Nederland vinden op iedere tweede maandag van de
maand plaats. Voor telefoon: zie informatie.

0.00-24.00 dagelijks: THE BLACK BOARD: De eer-
ste Noorse Libertarische Database voor
Bell 300/1200 en CCITT 1200/2400.
Telefoon: 0947-2555561 (Voor België
00).

2 juni Kring Schiedam: Lezing dhr. Alexander
Breuning over het boek: For A New Li-
berty van Murray N. Rothbard.

9 juni Informatie-avond voor nieuwkomers en
alle andere geïnteresseerden (gegevens zie
eind agenda).

11 juni Bijeenkomst Libertarisch Studiecentrum

11 juni Seminar on Austrian Economics door
Lennard Liggio en Gerald P. O'Driscoll
in Kopenhagen. Info: redactie.

16 juni "The Fountainhead", videofilm naar het
gelijknamige boek van Ayn Rand; met
toelichting, (verdere informatie zie eind
agenda)

26/7-2/8 Eastern Seminar Merry Mound Universi-
ty(I.H.S.)

3.1/7-7/8 Meeting European Democratie Students
in Berlijn-Bonn.

7/13 aug. Vierde Wereldconventie van Libertarian
International in Swaziland.

21/8-27/8 Western Seminar in California. Info:
George Mason University.

5 sept "The Fountainhead", videofilm naar het
gelijknamige boek van Ayn Rand, met
toelichting, (verdere informatie zie eind
agenda)

12 sept. Informatie-avond voor nieuwkomers en
alle andere geïnteresseerden, (verdere in-
formatie zie eind agenda)

24 sept. Eurorep meeting in Harlingen, Hotel
Zeezicht.

25/26 sept. Conventie in Harlingen, Friesland. Deze
conventie zal gehouden worden in Hotel
Zeezicht. Prijs voor het gehele weekend,
incl. vol-pension en conventiekosten
f275,-.

7-13 juli 1989 International Libertarian Convention
in Parijs.

aug. 1990 International Libertarian Convention in
Parijs.

De avonden op 9 en 16 juni en de avonden op 5 en 12
september zullen bij dhr. J. Smis, Bergluststraat 8,
3054 BM Rotterdam; tel.: 010-4223647, gehouden
worden. Indien U aan een of meer van deze avonden
deel wenst te nemen, dan gaarne tijdig bericht aan
dhr. J. Smid. De bijdrage in de kosten voor deze avon-
den zal f 5,- bedragen.
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'S WERELDS KLEINSTE POLITIEKE KWIS

Zeer sceptisch was ik over de waarde van deze quiz. Ik
legde de quiz voor aan vrienden en collega's met ver-
rassende resultaten, die ik zeker niet had verwacht.

Marshall Fritz ontwierp de "World's Smallest Politi-
ca! Quiz" bestaande uit 10 stellingen waarop met
"mee eens", "mee oneens" of "anders" geantwoord
kan worden. Vijf stellingen zijn gegroepeerd onderde
noemer persoonlijke kwesties (oftewel: civil liberty,
persoonlijke/burgerlijke vrijheid), en de andere vijf
onder de noemer economische kwesties (oftewel:
economie liberty, economische vrijheid).

Werelds kleinste Politieke Kwis
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De score die iemand krijgt door zijn mening te geven
over iedere set van vijf stellingen (waarbij "mee
eens/ja" 20 punten, "anders" 10 punten, en "mee
oneens/nee" geen punten oplevert) geven een per-
centage dat plaatsing op een respectievelijk vertikale
as (voor de bovenste vijf stellingen, persoonlijke vrij;
heid) en een horizontale as (voor de onderste vijf
stellingen, economische vrijheid) aangeeft. Door het
trekken van een horizontale lijn naar rechts (vanaf de
vertikale as) en een vertikale lijn naar boven vanaf de
horizontale as, ontstaat een kruispunt. Het veld waar-
in dit kruispunt valt zou dan de politieke voorkeur
(lees: socio-politieke, filosofische gerichtheid) van de
persoon in kwestie moeten aangeven.
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Een van de krachten van het
Libertarisme is dat ze de
traditionel versluierende in-
deling van linkse en rechtse
politieke gezindheid door-
breekt en overschreidt om
meermogelijkhedentelaten
zien. Het schema van de
quiz komt overeen met de
achtergronden van het Li-
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bersign (ontworpen door
David Nolan) en geeft de
vijf politieke velden: Aut-
horitarian (Socialistisch &
Populistisch), überal (klein
links/Groenen), Conserva-
tive (rechts/conservatief),
Centrist (centrum/midden)
en Libertarian (klassiek li-
beraal/Libertarisch). /
(Zie schema's van Marshall Fritz' quiz, de voorlopige
Nederlandstalige quiz, en het Libersigh schema.)'

Marketing op zijn "Amerikaans"?

Zoals eerder gezegd was ik zeer sceptisch over de waar-
de van deze quiz. Ik vond het een nogal simpele weer-
gave van filosofisch denken met ver-reikende conse-
quenties en implicaties. Het leek mij wel erg sterk dat
Nederlanders door hun beantwoording van de stellin-
gen een herkenbare politieke kleur zouden geven, laat
staan dat "nuchtere" Nederlanders ertoe te krijgen
zouden zijn zo'n quiz te beantwoorden.

Daarbij had (en heb) ik bedenkingen over de relevan-
tie van veel van de gekozen stellingen (zowel de Ame-
rikaanse als de Nederlandse) voor anderen (en voor
mezelf!).

Maar ja. Marshall Fritz is beslist niet gek. Hij is mis-
schien de enige Libertariër die er tot nu toe in geslaagd
is rechtstreeks behoorlijk wat geld te verdienen aan de
verkoop van het Libertarisme en aan de werving van
Libertariërs. In Amerika zorgen zijn methoden waar-
schijnlijk voor verreweg de grootste groei van het aan-
tal Libertariërs.

Ik besloot de quiz voor te leggen aan enkele collega's
(die mijn Libertarische opvattingen al behoorlijk ken-
den). Aan vrienden vond ik het te gewaagd; door een
Libertarische opstelling kom je te weten wie wel en
niet vrienden zijn; een quiz waar ik al sceptisch over
ben leek me geen serieuze grap.
Zeer verbaasd was ik toen twee collega's Libertarisch
scoorden. Nu wist ik dat ze behoorlijk Libertarisch
gezind zijn, maar ik had niet gedacht dat dat uit die
simpele stellingen zou blijken. Vier andere collega's
kwamen door hun antwoorden in het Klein Links
.veld terecht, hetgeen op zich ook niet verrassend was.
We kregen "natuurlijk" gelijk weer een discussie op
gang over de stellingen, ieders eigen standpunt daar-
over, en over het Libertarisme. De overeenkomst in
standpunten werd duidelijker, alsook de verschillen.

Ik was zo door mijn kleine voorraad kaartjes: ieder
wilde er minstens een mee om thuis uit te proberen

(Om de rest van het gezin op "kleur" door te lichten).
Ook dit leidde weer tot discussies en gesprekken op
de thuis-basis. In ieder geval heeft dit alles ertoe ge-
leid dat het begrip Libertarisme bij zo'n tien mensen
bekend is geraakt. Het heeft, voorzover mij bekend,
niet geleid tot ontervingen, verlies van vrienden of
echtscheidingen. (Dat had mij bij de betrokkenen ook
zeer verbaasd).

Sindsdien heb ik de kleinste quiz aan vrienden, fami-
lie en kennissen voorgelegd. Telkens weer vindt de be-
trokkene dat hij of zij in het politieke-filosofische veld
uitkomt die hij/zij gedacht had. En: ieder wil zo'n
kaartje hebben!

Nog nooit ben ik een Libertarisch product tegengeko-
men die door (nog) niet-Libertariërs zo enthousiast
verspreid wordt. (Al had ik ze voor een gulden of meer
per stuk verkocht! Hoewel ik er geen gulden per stuk
voor zou hebben betaald!).

De kleinste quiz, met de meeste onvolkomen-
heden, en het hoogste resultaat?

Nergens wordt op het kaartje de essentie van de Liber-
tarische filosofie expliciet vermeld. Impliciet blijkt dit
ten dele uit de Libertarisch-correcte beantwoording
van de 2 maal 5 stellingen. Een "goede" Libertariër
behoort zo'n 80/80 te scoren, of nog liever 100/100
(anders wordt Uw lidmaatschap hierbij ingetrokken!)

Kwesties die voor de gemiddelde Amerikaan zwaar we-
gen (zoals "zichzelf te bewapenen en te verdedigen ,
en dat "Europa" zelf maar voor haar eigen bescher-
ming moet zorgen) zijn terecht vervangen op de Ne-
derlands-talige versie.

Voor de gemiddelde Nederlander is gedacht dat de
"winkelsluitingswet en vestigingsvergunning" en pn-
varisering" belangrijk kunnen zijn. Zelf zou ik (eerder)
gedacht hebben aan kwesties zoals euthanasie, abor-
tus, kernenergie als zeer belangwekkende zaken voor
Nederlanders in het algemeen. Dit werd ook bevestiga
door mijn quiz deelnemers.

Ik vond zelfs dat een kwestie, namelijk dat "iedereen
zijn lijf en goed mag verdedigen" eerder iets z.°" *e.g"

•gen over iemands rechtse/conservatieve gezindneia
dan zijn linkse/progressieve gezindheid. KennelijK '*
dat mijn Yankee-inslag en opvoeding, of wordt aai
theoretisch en niet praktisch vertaald door quiz-aeei-
nemers, of schat ik het verkeerd in?

leder van de tot nu "ge-quizde" deelnemers kwam in
het veld terecht waarin hij/zij zich thuisvoelde, on-
danks mijn en hun kritiek op de stellingen.



Bij iedereen leidde deelname aan de quiz tot een ge-
sprek over de inhoud van het Libertarisme. Desge-
wenst kreeg ik voldoende ruimte om het uitgangspunt
van het Libertarisme duidelijk te maken (volledig res-
pect voorde individu, voor zijn leven, vrijheid en eigen-
dom), om het Libertarisch gebod op het initiëren van
geweld te verduidelijken, en de consequenties en im-
plicaties met hen te bespreken.

En daar gaat het om!

Het woord Libertarisme is vrijwel onbekend (althans
buiten Amerika; de partij-politieke bekendheid in de
VS is van twijfelachtige waarde). U en ik weten uit
onze eigen achtergrond en ontwikkeling dat er veel
individuen zijn die zich Libertariërs "voelen" maar
nog niet de filosofisch-psychologische stappen daar-
toe genomen hebben. En dat velen zich zouden "aan-
sluiten" wanneer ze zouden weten dat er zoiets is als
een Libertarische beweging.

Mijn complimenten aan Marshall Fritz!"FritztheCat"
wordt overschaduwd door Marshali's onverwoestba-
re optimisme om als echte "Western-held" het collec-
tivisme aan te pakken.

Mijn complimenten aan Otto Vrijhof onder wiens lei-
ding deze eerste Nederlandse versie tot stand kwam.
Mij hadden ze niet zo "gek" gekregen.
Hoe gek het ook moge klinken: het werkt! De klein-
ste politieke quiz van de wereld zou behoorlijk verbe-
terd kunnen worden (met voortdurende aanpassing
van de vragen aan actuele ontwikkelingen), maar de-
ze quiz wordt positief ontvangen. Het geeft de moge-
lijkheid om het woord Libertarisme bekend te maken
(en daar gaat het grotendeels om in de marketing), en
het geeft u de gelegenheid over het Libertarisme te
praten met de meest wilde vreemdelingen.

Wat wilt U nog meer?

Kaartjes van de kleinste politieke quiz zijn bij de re-
dactie te bestellen.
10voorf2,-;20voorf3,-;50voorf5,-;100voorf9,-.
De redactie hoort graag wat uw resultaten zijn met
het voorleggen van de quiz aan kennissen, collega's en
vrienden.

NEDERLANDSE REGERING RISKEERT SURINAAMSE
MENSENRECHTEN
M.M. van Notten

Bij het zoeken naar een oplossing van de Surinaamse
problematiek, wordt de etnische factor meestal ver-
keerd ingeschat. Men vergeet, dat in een homogene
bevolking als de Nederlandse de democratie anders
functioneert dan bij een heterogeen volk als het Suri-
naamse. Wanneer het electoraat bestaat uit enkele
groepen met markante etnische verschillen, dan wor-
den de politieke partijen uiteindelijk steeds op etni-
sche grondslag opgebouwd. Met als onvermijdelijk ge-
volg dat sommige partijen steeds, en andere nooit, re-
geren. Het eindstation van de democratie is dan steeds
dictatuur, afscheiding en/of massale emigratie.

Wat is hét probleem in Suriname? Op 27 maart 1980
zouden er parlementsverkiezingen plaatsvinden. Het
zag er naar uit dat de Creolen voor het eerst geen re-
geringspartij meer zouden zijn. Na een eeuw van on-

mondigheid, zouden de Aziaten, met hun inmiddels
tot 540/o opgelopen volksaandeel, voorgoed de oppo-
sitiebanken kunnen verlaten. Maar vier weken voor
deze regeringswisseling pleegden enkele Creoolse ser-
geanten een staatsgreep. Zij speelden handig in op de
angst van vele christen-Creolen dat "hun" Suriname
spoedig aan de Hindoe-Moslims zou worden uitgele-
verd. Dat gaf de militairen voldoende volkssteun om
hun macht snel te consolideren.

Drie maanden geleden werd de militaire dictatuur af-
gelost door een multi-raciale democratische coalitie.
Die houdt het wel uit tot aan de, voor 1992 geplande,
verkiezingen. Tot zolang zullen erkende volksvijanden
als Bouterse, Brunswijk, Bukman en het dagelijks
broodgebrek de middelpuntvliedende krachten wel in
toom houden. »



Maar in 1992 zal blijken dat de Hindoestaanse partij
veruit de grootste zal zijn, en alleen maar twee splinter-
partijtjes nodig hebben om een regeringscoalitie te vor-
men PSV en Pendawalima?). Bij de verkiezingen van
1997, en 2002 en 2007 zal die tendens zich voortzetten,
totdat in 2012 de Hindpestanen, dankzij hun hoge fer-
tiliteit, de 50,1 o/o bereikt zuilen hebben. Op volmaakt
democratische wijze kunnen zij dan een eeuwige dic-
tatuur vestigen. De emigratie van Creolen en Javanen
zal dan pas goed op gang komen.

De Bosnegers, met hun 15% volksaandeel, zijn anno
1988 al vooruitgelopen op deze voorspelbare dicta-
tuur, die zij daardoor aanmerkelijk zullen verhaasten.
De afgelopen maanden hebben zij hun (voor de afschei-
ding benodigd) gebied gewapenderhand bezet en afge-
grendeld. Aangezien zij daar al 300 jaar wonen, met
hun eigen taal, religie, cultuur, huidskleur, rechtspraak,
politie en middelen van bestaan, zullen de Verenigde
Naties ze moeiteloos als soevereine natie erkennen.
Bovendien heeft hun leger alleen maar rechtmatige
heldenfeiten gepleegd: in vorige eeuwen de afschaffing
van de slavernij en in deze eeuw het ten val brengen
van Bouterse's militaire dictatuur.

De relletjes en het bloedvergieten die met deze afschei-
ding, dictatuur en massa-emigratie gepaard zullen gaan,
zullen de Nederlandse miljardenhulp in een bodemlo-
ze put doen terechtkomen. Het Nederlandse bedrijfs-
leven zal vele potentiële kansen missen. En Surinaamse
toevluchtssteden als Amsterdam en Rotterdam zullen
voor het eerst Zuid-Afrikaans aandoende rassencon-
flicten kennen. Frankrijk en de USA, tenslotte, zullen
de Nederlandse regering verwijten dat zij geen orde op
zaken weet te houden in haar vroegere kolonie.

De Nederlandse regering blijkt, sinds zij Suriname in
1975 tegen heug en meug onafhankelijk maakte, niets
geleerd te hebben. In dat jaar hebben de ministers den
Uyl, Pronk en de Gaay Fortman de Creolen bewapend,
wel wetende dat onze Nederlandse kogels niet gebruikt
zouden worden om mensenrechten te beschermen.
Integendeel! Welnu, onze huidige ministers van Bui-
tenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking leg-
gen een evengrote roekeloosheid aan de dag. Ze vertik-
ken het om de nieuwe Surinaamse regering het ABC
van de multi-raciale democratie te onderwijzen. Dus
zal de geldkraan over enige weken zonder enig verder
politiek voorbehoud wagenwijd worden opengezet.
Met als indirect gevolg, dat Nederland deze keer de
Hindoestanen gaat bewapenen. En geen mens die tege-
lijkertijd kogelvrije vesten uitreikt aan hun doelwitten.
Dat zijn vanzelfsprekend de bosnegers, Javanen en
Creolen.

In de Surinaamse democratie dient duidelijk een spe-
ciale bescherming te worden ingebouwd voor etni-
sche minderheden. Begonnen kan worden met de Bos-
negers. Hun traditionele recht zou nu, bij de aanstaan-
de regeringsverklaring, officieel erkend moeten wor-
den. Dat recht kan als volgt geformuleerd worden:

IEDERE BOSNEGER MAG TE ALLEN TIJDE:

- denken wat hij wil:
-- beschikken over zijn eigen lichaam:
- zichzelf, door bezitsdaden, zaken toe-eigenen, die

van niemand anders zijn:
- met wederzijds goedvinden kontrakten zijner keuze

afsluiten.

Geeft Paramaribo de Bosnegers een dergelijk statuut,
dan is die minderheid voortaan afdoende beschermd
tegen eventuele tyrannieke daden van een parlemen-
taire meerderheid. De andere etnische minoriteiten
zullen, zodra zij in de knel komen, hetzelfde regime
eisen. En dat is zo gek nog niet. Want het grote voor-
deel van dit etnische statuut is, dat het niet geografisch
gebonden is. Op die manier voorkomt men getto-vor-
ming en apartheid.

Mr. M.M. van Notten is directeur van het
in St. Genisius Rode, België, gevestigde
Institutum Europaeum, een particulieren
onafhankelijk centrum voor politiek en
sociaal-economisch onderzoek.

"iïent n niet geïnformeerd of apathisch?" ^
"Ik weet het niet en het kan me niet schelen ".



DEFINITIES Koos Swart

Dieren overleven door zichzelf aan de omgeving aan
te passen, terwijl wij mensen overleven door onze om-
geving aan onszelf aan te passen.

De eerste stap die wij moeten ondernemen om dit voor
elkaar te krijgen is door kennis op te doen over de we-
reld, dus deze te begrijpen.
Als wij te hooi en te gras deze kennis vergaren, dan zijn
wij minder effectief dan als wij deze kennis netjes ge-
structureerd in onze hersenen aanbrengen.
Nu is de vraag: hoe kunnen wij dit zo góéd mogelijk
doen?
Het antwoord is: door te definiëren.
Over wat definities zijn bestaan veel misopvattingen.
Veel mensen denken bijvoorbeeld, dat een definitie een
omschrijving is van wat iets is. Dit is beslist niet waar!
Weer anderen geloven, dat een definitie een serie wille-
keurige woorden zijn die op een grammaticaal juiste
manier achter elkaar geplaatst zijn en van een wille-
keurige betekenis voorzien wordt. Dit is echter óók
niet waar.
Een definitie is een omschrijving die duidelijk maakt
hoe datgene wat gedefinieerd wordt zich verhoudt tot
en onderscheidt van alle andere kennis die iemand
heeft.
De primaire functie van definities is daarom het orde-
nen van de kennis in het brein. Dit geordende brein
wordt daarmee een effectief brein, dus een brein die
de juiste kennis in de juiste situatie toepast.
Hoe geordender het brein, hoe effectiever de mens.
Hoe beter de definities dan ook zijn, hoe beter ze het
brein ordenen.
Je moet echter, wil de definitie deze ordenende taak
kunnen verrichten, wél bewust nadenken over de be-
tekenis van deze definitie.
Als u dit nalaat, dan heeft dit het tegenovergestelde
resultaat, want het klakkeloos memoreren van defini-
ties heeft geen énkel ordenend effect. In tegendeel
zelfs, want er is dan meer ongeordende kennis bijgeko-
men, zodat de chaos alleen maar groter is geworden.
En een chaotisch brein heeft geen overlevingskracht.
Ik zal U nu een aantal voorbeelden laten zien van de
effectiviteit van het hanteren van definities.
Niet lang geleden zat ik in de trein, en hoorde hoe
twee mensen aan het discussiëren waren over hoe zij
kandidaten voor verschillende baantjes selecteerden.
Meneer A beweerde op een gegeven moment, dat alle
mensen gelijkwaardig waren, maar niet gelijk.
Meneer B vroeg toen, volgens welke standaard mensen
dan wel gelijkwaardig genoemd zouden moeten wor-
den. Nadat ze hierenige tijd over gediscusieerd hadden,
kwamen ze er niet uit, en lieten het onderwerp verder
rusten.

Als ze duidelijk gedefinieerde begrippen gehad zouden
hebben, dan zouden ze hier gemakkelijk zijn uitgeko-
men. Kijk zélf maar.
De eerste vraag die gesteld moet worden is: wat is de
definitie van het begrip "waarde"?
Een waarde is een bepaald aspect van de werkelijkheid
met eigenschappen waaraan een individu kan zien dat
deze eigenschappen hem kunnen helpen een doel dat
hij zichzelf gesteld heeft naderbij te brengen, of zelfs
kunnen doen bereiken.
Het begrip waarde is daarom een abstractie die betrek-
king heeft op een doel dat iemand nastreeft. Het be-
grip waarde verbindt een doel daarom met een per-
soon die dit doel nastreeft.
Als je daarom spreekt over de waarde van mensen,
dan pas je het begrip waarde verkeerd toe, want men-
sen zijn geen objecten waarmee andere mensen kunnen
doen wat ze maar willen. Mensen zijn er in de eerste
plaats voor zichzelf.
Als je het begrip waarde toepast op mensen dan ont-
ken je impliciet dat ze er in de eerste plaats voor zich-
zelf zijn, en je reduceert ze dan tot dingen, tot objec-
ten.

Dit betekent dat je niet moet zeggen dat mensen ge-
lijkwaardig zijn, maar dat je moet zeggen dat elk mens
groter is dan elke waarde. Mensen transcenderen elke
waarde, want mensen zijn wezens die waarden zien als
ze zichzelf doelen stellen. Als mensen geen doelen stel-
len, dan kennen ze geen waarden, en zien alles als waar-
deloos.
Het begrip waarde is niet toepasbaar op mensen als
geheel genomen.
Het is echter wél mogelijk om de vaardigheden die
iemand bezit te beschouwen en nagaan of deze vaardig-
heden voor jou bruikbaar zijn. Als dit het geval blijkt
te zijn, dan kun je een contract proberen af te sluiten
zodat hij zijn vaardigheden in dienst stelt van jou in
ruil voor iets dat jij ervoor teruggeeft.
Of je beoordeelt het contact wat je met iemand hebt
als plezierig of naar, en het kan óók nog zo zijn dat
het gedrag van iemand anders storend voor jouw eigen
functioneren is (geweld).
Oordelen over de mens zélf reduceert hem tot een ding,
een object.
Op dit punt had mijns inziens Ayn Rand daarom on-
gelijk.

De zin van het bestaan.

Laten we nu de volgende vraag eens gaan bekijken.
"Wat is de zin van het bestaan?" »



Als we goed naar deze vraag kijken, dan kunnen we
zien, dat deze vraag ook nog anders gesteld kan wor-
den, n.l.:

"Wat is de waarde van het bestaan?"

Zoals we hierboven zagen, hangt het begrip waarde
van een doel af, dat door iemand gekozen is.
Deze vraag vooronderstelt daarom één of ander supe-
rieur wezen, of, zoals U wilt, God, die deze wereld
dan geschapen zou hebben met het oog op een doel
wat hij er dan zou mee willen bereiken.

En het bestaan van een dergelijk wezen is nog maar de
vraag, temeer daar er geen énkel bewijs voor het be-
staan van een dergelijk wezen is.
De vraag naar de zin van het bestaan kan dan ook al-
léén serieus gesteld worden door iemand, die ergens
nog in het bestaan van een God gelooft.
Als u dan ook niet in een God gelooft, dan kunt U de-
ze vraag dan ook afdoen als zijnde een schijnvraag.

De nacht van de 16e januari

U heeft nu gezien, waar een simpele definitie allemaal
toe kan leiden. U zult in de vrijbrief een heleboel defi-
nities gaan aantreffen, van Kapitalisme tot Wijsheid,
van Liefde tot Schoonheid, van Persoon tot Filosofie.
U kunt, nadat U deze definities onderzocht hebt, Uw
individuele vermogen de werkelijkheid en Uzelf te be-
grijpen enorm vergroten. En daaruit ontstaat dan een
enorm effectief handelen.

Koos Swart is iemand, die zich bezig houdt met het
verder ontwikkelen van Objectivistische en andere fi-
losofieën, en is van beroep filosoof.
Hij heeft recentelijk een filosofische praktijk geopend
waar iedereen terecht kan om een breed scala van on-
derwerpen te onderzoeken, en problemen, ook van
persoonlijke aard te bespreken.
U kunt hem bereiken door te bellen ofte schrijven.
Adres: David Blesstraat 92, 2526 BK Den Haag.
Telefoon: 070-805745.

N. van Hulten-van Os.

Op 7 mei 1988 is door het toneelgezelschap "Dem Bor-
rekat" uit Bilzen in België een bewerking van dit toneel-
stuk in het Passage Theater in Schiedam opgevoerd.

DE MACHT VAN
16 JAMUARI

naar een processtuk
van Ayn Rand

OP:
7mei as. 20.00u

IN:
Het Passage Theater

te Schiedam

DOOR:
Stadstheater

'Dem Borrekat'
uit Bilzen (B)

MET:
U in de jury!

Het werd gespeeld door dit enthousiaste gezelschap.
Een rechtzaak-stuk is niet eenvoudig te spelen. Er "ge-
beurt" meestal weinig en het publiek luistert niet graag
naar ellenlange dialogen of monologen. Ayn Rand, de
schrijfster van dit toneelstuk heeft er een boeiend ver-
haal van gemaakt en deze bewerking was ook uiterst
boeiend.

U hebt in de Vrijbrief reeds het een en ander over de
achtergrond van het stuk kunnen lezen, zodat ik daar
nu niet op in ga.
Wat mij en velen met mij op viel was het enthousiasme
en de uitstekende stemming zowel van het toneelgezel-
schap als van het publiek. Voorts wil ik graag ook nu
onze dank uitspreken aan de directie en het personeel
van het Passage Theater. Deze mensen waren steeds
bereid hulp te geven en werkten op alle manieren mee.
Alexander Breuning heeft de affiches ontworpen. U
hebt deze in allerlei formaten kunnen bewonderen op
de grote affiches, de kleine reclame-folders en de kaart-
jes. Ook aan hem zijn we veel dank verschuldigd!

De opkomst was beneden onze verwachting; we had-
den veel concurrentie omdat er een groots spectakel
was bij de ruine van het kasteel van Gravin Aleida en
de Aleidafeesten in het Julianapark gehouden werden.
Dat dit alles samenviel hebben we te laat geweten om
de datum nog te kunnen veranderen. Maar de kwali-
teit van spelers en publiek was uitstekend en daar zijn
weblij om!



ONDERHANDELEN VOOR ZEKERHEID
David Boonin

(vertaald uit de PRAGMATIST* door N. Jelgerhuis-Swildens)

Het feit, dat Ronald Reagan vele van zijn niet geslaag-
de economische maatregelen verdoezelde achter de
theorie van de vrije markt, begint langzamerhand de
onvermijdelijke gevolgen te openbaren: de Democra-
ten, die nu weer de meerderheid vormen in het Con-
gres, zwaaien steeds openlijker om naar een wetgeving
om ingrijpen van de overheid aan te wenden als oplos-
sing voor vele van de Amerikaanse economische pro-
blemen.

Een bepaalde vorm, die deze trend in de komende
maanden zal gaan aannemen is de wet op de sluiting
van bedrijven. Deze wet zal op een of andere manier
bedrijven ervan moeten weerhouden om onrendabele
bedrijfsonderdelen te sluiten. In de afgelopen 10 jaar
zijn reeds meer dan een dozijn van dit soort wetten
door de verschillende staten als wet aan het Congres
voorgedragen. Meg Hunt, die als kenner van 'Capitol
Hul' (het regeringscentrum) bekend staat, voorspelt,
dat de wetgeving op bedrijfssluitingen boven aan de
lijst zal staan van de interne agenda van de Democra-
tische Partij gedurende het huidige zittende Congres.

Beperking van bedrijfssluitingen lijken oppervlakkig
gezien aantrekkelijk: zij hebben tot doel de werkgele-
genheid veilig te stellen. Het uiteindelijke effect van
zulke wetten komt echter neer op het verminderen
van de concurrentie. Op langere termijn wordt hierdoor
echter niets veilig gesteld en de werknemers NIET be-
schermd.
Dit essentiële gevolg van wetten op bedrijfssluitingen,
waar maar al te gemakkelijk aan voorbijgegaan wordt,
wordt door de econoom Richard McKenzie kortweg
beschreven als: 'beperkingen in bedrijfssluitingen zijn
evenzovele beperkingen in het starten van nieuwe be-
drijven' (b.v. een bedrijf wenst een bedrijfsonderdeel
in een bepaalde plaats te sluiten om elders een nieuw
bedrijf te starten, omdat men verwacht, dat het kapi-
taal daar beter besteed is).
Daarenboven maken beperkingen in bedrijfssluitingen
het nieuw starten van een bedrijf riskant, zodat som-
mige bedrijven helemaal nooit worden gestart. In bei-
de gevallen gaat de kans op werkgelegenheid verloren.
Van elke inmenging in de bedrijfsplannen om een be-
paald bedrijfsonderdeel te verplaatsen profiteren
slechts enkele werknemers ten koste van vele anderen,
die werk zoeken.
Aangezien het bedrijf uiteindelijk ervan wordt weer-
houden de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren, is
de belastingbetaler de uiteindelijke verliezer.

Nu is dit niet eens het enige probleem als gevolg van
bedrijfssluitingsregulering. In zijn laatste boek 'Plant
Closings' (Bedrijfssluitingen) maakt de in het arbeids-
recht gespecialiseerde jurist Francis O'Connell Jr. dui-
delijk, dat de voortdurende aandacht voor wettelijke
oplossingen ter voorkoming van bedrijfssluitingen op
duidelijk aanwijsbare manier de aandacht afleiden van
een veelbelovender benadering van het probleem: de
op voorhand vrijwillig aangegane overeenkomsten bij
het aangaan van het arbeidscontract.
Volgens dit systeem, kunnen de vakbonden tijdens de
onderhandelingen voor een CAO voorwaarden stellen
hoe men de werknemers zal behandelen in het geval
van een bedrijfssluiting. Zulke afspraken kunnen be-
staan uit (maar behoeven daartoe niet beperkt te blij-
ven ( een afvloeiingsregeling, voortzetting van de ziek-
tekosten verzekering, omscholing of garanties op nieu-
we betrekkingen voor werknemers met een lange staat
van dienst.
Dergelijke overeenkomsten zouden ook kunnen behel-
zen, dat een bepaalde 'opzegtermijn' voor aankondi-
ging van de plannen van de directie aan de werknemers
in acht genomen wordt of dat contact met de vakbon-
den wordt opgenomen als een bedrijfssluiting overwo-
gen wordt.

Van te voren vrijwillig aangegane overeenkomsten heb-
ben een aantal voordelen. Eén ervan is, dat zij veel
nauwer bij de plaatselijke ontwikkelingen betrokken
zijn dan welke andere algemene nationale regeling ook.
De Nationale Raad voor Arbeidsbetrekkingen (Natio-
nal Labor Relations Board, N.L.R.B.) die momenteel
belast is met het toezicht op meningsverschillen bij be-
drijfssluitingen zal nooit een duidelijk inzicht hebben
van een bepaalde ontwikkeling, zoals de direct betrok-
kenen (werkgevers en werknemers) dat kunnen heb-
ben. Een vrijwillig afgesloten overeenkomst heeft daar-
om de meeste kans een duidelijk beeld te geven van
de best haalbare schikking, die getroffen kan worden.
Een tweede voordeel is dat het de werknemers de vrij-
heid geeft zelf te bepalen hoe belangrijk het verzekerd
zijn van een betrekking voor hen is.
Het kan zijn dat zij, om een ijzersterke afspraak in hun
arbeidscontract te krijgen over eventuele bedrijfsslui-
ting aan de onderhandelingstafel afzien van andere
aantrekkelijke voorzieningen. In sommige gevallen zijn
werknemers inderdaad bereid zich deze opoffering te
getroosten en in andere gevallen niet. In beide geval-
len echter zal de einduitkomst een afspiegeling zijn
van hun eigen voorkeur. »



Aangezien persoonlijke voorkeuren altijd voor ieder-
een verschillend zullen zijn, zal een plaatselijk gesloten
overeenkomst altijd te prefereren zijn boven een star-
re nationale wetgeving van bovenaf.

Een laatste voordeel om niet op overheids-bedrijfsslui-
tingswetgeving in te gaan is dat, bij van te voren ge-
maakte afspraken iedere betrokkenen weet waar hij
aan toe is en wat hij verwachten kan. Het belang hier-
van moet niet onderschat worden. Eén van de interes-
santste aspecten van het boek van O'Connell is de ont-
hulling hoe vaak beslissingen van de N.L.R.B. volledig
afhankelijk bleken te zijn van de persoonlijke instelling
van de betrokken ledenvan de Raad. Het daaruit voort-
vloeiend mankeren van eenduidigheid in hun beslissin-
gen heeft vele bedrijfsdirecties ernstig gehinderd en
tegelijkertijd de werknemers niet de gewenste zeker-
heid kunnen geven, die zij juist wensten.

Als men echter van te voren een bepaalde afspraak op
schrift had gesteld zouden zowel werkgevers als werk-
nemers hebben geweten wat er zou gebeuren ingeval
van bedrijfssluiting. Dit maakt het voor de bedrijfslei-
ding eenvoudiger een wel overwogen beslissing te ne-
men wel of niet tot sluiting over te gaan en haar werk-
nemers te beschermen.

Bij toepassing van vooraf gemaakte bedrijfsluitingsre-
gelingen blijkt het uiteindelijk ten goede te komen
aan de betrokken werknemers, zowel als aan de belas-
tingbetalers in het algemeen. Zo lang echter bedrijfs-
sluitingswetten als een levensvatbare oplossing blijven
bestaan kan men de vakbonden uiteraard niet verwij-
ten, dat zij aan deze wetten hun medewerking geven,
want het bete kent voor hen een mogelijkheid om werk-
gelegenheid te garanderen zonder in de kosten ervan
bij te dragen.

Bij een laatste nadere beschouwing blijkt het systeem
niet anders te doen dan wat werkgevers al lang hebben
gedaan; trachten vruchten te plukken van de overheids-
maatregelen en de kosten daarvan af te wentelen op
de schouders van de klant (dus de consumenten en
dus weer de belastingbetaler).

David Boonin is wetenschappelijk medewerker aan het
Institute for Humane Studies (Instituut voor de bestu-
dering van Menslievende relaties) van de George Mason
Universiteit.

* De 'Pragmatist' verschijnt 6 x per jaar. $ 10,-voor
6 nrs. Bon 392, Forest Grove, PA 18922, USA

GELEZEN

Het programma om jeugd aan werk te helpen heeft in
totaal voor 309 jeugdigen een baan opgeleverd en
28.000.000 gulden gekost.

#

De geboorte van een recht is de dood van een ander-
mans vrijheid.

*
"De hele fiscale moraliteit is terug te brengen tot het
bekende beginsel "Het geld halen waar het te halen is".
Het geld halen waar het te halen is, is niet exclusief
het "moraliteitsbeginsel waarop ons fiscaal systeem
is gebaseerd. Gewone dieven en rovers passen dit be-
ginsel al eeuwen toe."

H. Moriau in Eigenaars-Magazine.

*
Welk "Recht" hebben kunstenaars om betaald te wor-
den met geld, dat van anderen is afgenomen?

*
De meeste debatten in de regering en kamers gaan er
tegenwoordig alleen over om uit te maken wie de
slachtoffers en wie de profiteurs zullen zijn.

Ron Paul "Hier is een tour die u zal bevallen...
elf politiestaten in veertien dagen"
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MYTHE 6

Importeren kost arbeidsplaatsen

FEIT: Importbeperkingen kosten arbeidsplaatsen

Deze mythe ontstaat door een wel zeer beperkt begrip
van een gezond economisch bestaan - het idee, dat
"Wat goed is voor het bedrijfsleven is ook goed voor
de economie". Jammer genoeg is deze visie vaak ver-
keerd. Volgens hen, die importbeperkingen voorstaan
zouden er (in Amerika) in 1980 3 miljoen arbeidsplaat-
sen vernietigd zijn. Sommige bedrijven hebben in de
afgelopen jaren moeten inkrimpen, maar andere zijn
gegroeid. In werkelijkheid zijn er nu 9 miljoen mensen
méér in het arbeidsproces ingeschakeld dan in 1980.

Het is natuurlijk wel waar, dat een vermeerdering van
importgoederen zijn invloed heeft op die bedrijven,
die dezelfde goederen fabriceren en daarmee concurre-
ren. Als Amerikanen bijvoorbeeld buitenlandse auto's
kopen in plaats van in Detroit gebouwde auto's, dan
zal de vraag naar arbeiders in de auto-industrie dalen
en sommige zullen tevreden moeten zijn met een lager
loon - mogelijkerwijze in de vorm van lagere loonsver-
hogingen - of zullen ontslagen moeten worden.

Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt is dat
door de toename van importgoederen er ook een toe-
name ontstaat in de vraag naar arbeiders in andere sec-
toren van het bedrijfsleven. Veel bedrijven leveren pro-
ducten en diensten, die een aanvulling zijn op - of sa-
mengesteld zijn met - geïmporteerde goederen en geen
vervanging ervan. Hiertoe behoren bedrijven in de
transportsector en de detailhandel, zo goed als indu-
strieën, die goedkope importartikelen gebruiken als
onderdelen voor hun eigen produkten.

Daarbij komt ook nog, dat vele bedrijven afhankelijk
zijn van export. Geen natie kan bestaan van import
zonder te exporteren. Mensen in andere landen dan
Amerika moeten dollars hebben om hun Amerikaanse
import te kunnen betalen. De enige manier om aan
die dollars te komen is door hun eigen produkten aan
de Amerikanen te verkopen of - via een omweg - door
aan anderen te verkopen die wel aan Amerika geleverd
hebben. Als men niets aan ons verkoopt kunnen wij
ook niets verkopen. Daarom is het, dat wat goed is
voor één speciale zaak of industrie niet altijd ook het
beste is voor de totale economie van het land.
Alle dollars, die betaald werden voor importen, moe-
ten uiteindelijk weer terugvloeien naar de Verenigde

Staten in ruil voor exportgoederen ofwel in de Vere-
nigde Staten geïnvesteerd worden. Dus elke dollar, die
het land uitgaat komt weer terug om de werkgelegen-
heid te stimuleren.
Die beslaat zowel de agrarische sectoren de landbouw-
machine-industrie zowel als de high-tech industrieën
zoals telecommunicatie en computers en alles wat er
tussen valt.
De arbeidsplaatsen, die verloren gingen - of zelfs nooit
ontstonden - door importbeperkingen (protectionis-
me) zijn vaak veel minder zichtbaar, dan die door pro-
tectionisme "gered" werden, maar de mensen, die er
onder lijden zijn daarentegen overduidelijk waarneem-
baar.
Pogingen om arbeidsplaatsen te behouden door pro-
tectionistische wetgeving kosten in het algemeen méér
dan de "geredde" baan aan loon oplevert. Een typisch
voorbeeld geven de rampzalige effecten van de zoge-
naamd vrijwillige beperkingsovereenkomst met betrek-
king tot de Japanse auto's, die op 31 maart 1985 werd
opgeheven. Het kostte de Verenigde Staten jaarlijks
$ 160.000,- voor iedere behouden arbeidsplaats. Dit
is meer dan het driedubbele van de $ 52.000,- die de
gemiddelde arbeider in de auto-industrie jaarlijks ver-
dient. Er zou veel minder geld uitgegeven zijn als men
de ontslagen arbeiders eenvoudigweg een werkloos-
heidsuitkering had gegeven gelijk aan hun loon.

Hetzelfde geldt voor de schoenen en textiel kwesties.
Beperkingen op schoenenimporten, zoals door de In-
ternationale Handels Commissie werden aanbevolen
zou de consumenten per jaar ongeveer $ 50.000,- per
behouden arbeidsplaats hebben gekost, terwijl het loon
voor die baan per jaar gemiddeld $ 14.000,- is. Geluk-
kig besliste President Reagan de voorgestelde import-
beperkingen niet te laten doorgaan.
Voor wat de textielimport betreft schatte de Federale
Handels Commissie, dat de importbeperkingen op tex-
tiel uit Hong Kong de consumenten $ 34.500,- per
jaar zouden kosten per arbeidsplaats wan $ 7.600,-
tot$ 10.700,-per jaar.
Alsof dat nog niet genoeg is: de protectionistische wet,
die in de laatste zitting van het Congres werd geaccep-
teerd zou de textielimporten nog verder beperkt heb-
ben en de prijzen nog verder verhoogd hebben!
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Libertarisme
en het overtuigen van jongeren/studenten
door Stefan van Glabbeek

Voordat ik de tekst van mijn lezing op de kring Schie-
dam reproduceer, zal ik eerst twee kanttekeningen
maken.

1) Bij veel mensen ligt geen argumentatie van hun me-
ning ten grondslag. Ik ga in dit artikel slechts in op ar-
gumentaties die al dan niet leiden tot een Libertarische
meming.

2} Met "jongeren" doel ik op die personen die de pu-
berteit voorbij zijn, en die (nog) weinig "vastroestings-
verschijnselen" vertonen.

Wanneer je gaat proberen om mensen (studenten, jon-
geren) te overtuigen van het Libertarisme merk je vaak
dat mensen moeilijk te overtuigen zijn met goede ar-
gumenten.

Mensen zijn in staat om te zeggen: "Ik ben het met je
eens, maar mijn gevoel zegt iets anders".
Nu is mijn theorie dat als iemand iets anders voelt, dat
dat niet vanzelf gebeurt. Op bewust of onbewust ni-
veau moet ergens een filosofie verankerd liggen die als
iemand iets anders voelt, maakt dat hij/zij eigenlijk iets
anders denkt.

Maar een goede vraag is hoe het gevoel of zelfs het ver-
stand van iemand niet meegaat met goede argumenten.
Een mogelijk antwoord op deze vraag is dat er collec-
tivistisch e filosofiën impliciet in het dagelijks taalge-
bruik aanwezig zijn.
Mijn definitie van collectivisme is: Een filosofie waar-
in systematisch aantasting van de individuele vrijheid
wordt gepropageerd.

Ik zal van het dagelijkse taalgebruik vier belangrijke
collectiviseringen bespreken (waarom dit inderdaad
vier collectiviseringen zijn, verklaar ik later).

1) Het gebruik van definities die onlogisch zijn, zodat
het denken dat gebaseerd is op deze definities bijna
nooit meer tot goede uitkomsten kan leiden.

2) Het gebruik van definities die collectivistisch van
aard zijn, zodat het denken dat gebaseerd is op deze
definities ook collectivistisch van aard is.

3) Het gebruik van onlogische woordencombinaties of
uitdrukkingen, hetgeen tot misleidende conclusies en/
of tot compromissen leidt.

4) Het gebruik van collectivistische uitdrukkingen,
hetgeen tot collectivistische conclusies leidt.

Van deze 4 typen definities en woordencombinaties
geef ik voorbeelden.

Voorbeeld 1

Het gebruik van een onlogische definitie.

Stel dat mijn definitie van individuele vrijheid de vol-
gende is:
"Een toestand waarin ieder individu mag doen en la-
ten wat zij/hij wil zonder daarbij gehinderd te worden
door een ander".

Deze definitie is tegenstrijdig met zichzelf.
Als ieder individu mag doen wat zij/hij wil zonder daar-
bij gehinderd te worden door een ander, mag een indi-
vidu stelen, moorden, vernielen etc. zonder daarbij te
worden gehinderd door een ander.
Maar als een individu dit doet dan geldt voor een ander
individu dat deze gehinderd wordt in haar/zijn doen
of laten. Deze individuele vrijheid kan dus niet voor
iedereen gelden, zoals dat wel in de definitie staat.
Deze definitie is dus fout.

Een aanhanger van de individuele vrijheid volgens de-
ze definitie (een soort anarchist) gaat nu in naam van
het streven naar individuele vrijheid overtpt zware vrij-
heidsaantastingen of tot het propageren hiervan.

Voorbeeld 2.

Het gebruik van collectivistische definities.

Stel dat mijn definitie van "eerlijk" is: "iedereen heeft
altijd gelijke kansen op succes".

Als ik nu met deze definitie over inkomensverdeling
ga nadenken, kom ik tot de conclusie dat alle inko-
mens gelijk moeten zijn, desnoods met geweld, omdat
mensen met verschillende inkomens ongelijke kansen
hebben, hetgeen volgens mijn definitie oneerlijk is.
(Als ik meer geld heb dan een ander kan ik b .v. meer
investeren). Zo leidt een collectivistische definitie tot
een collectivistische conclusie.
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Voorbeeld 3.
Het gebruik van een onlogische woordencombinatie.

Stel: Ik zeg dat ik voorstander ben van vrijheid en de-
mocratie.

Hierbij is mijn definitie van vrijheid dat iedereen mag
doen en laten wat zij/hij wil totdat zij/hij de vrijheid
van een ander aantast.
En mijn definitie van democratie is dat er door alle in-
woners van een land gestemd wordt over het beleid
van de regering, waarbij de meerderheid beslist.
Dit is een onlogische woordencombinatie, omdat vrij-
heid en democratie volgens mijn definities tegenstrij-
dig zijn.

Als er gestemd wordt door de meerderheid dat ik dood
moet, dan moet iemand mijn vrijheid gaan aantasten.

Als de meerderheid vindt dat ik belasting moet betalen
dan moet ook iemand mijn vrijheid gaan aantasten
(door mij te bedreigen met gevangenisstraf als ik niet
wil betalen).

Als men van deze onlogische woordencombinaties uit-
gaat, leidt dit b.v. tot een compromis tussen beide be-
grippen. De ene keer gaat men uit van democratie, de
andere keer van vrijheid, net zoals het uitkomt. Zowel
voor vrijheidsaanhangers (Libertariërs) als voor demo-
cratieaanhangers is deze woordencombinatie mislei-
dend: de combinatie suggereert dat beide begrippen
samen kunnen gaan.

Voorbeeld 3.
Het gebruik van een collectivistische woordencombi-
natie.

Stel dat ik zeg dat ik het recht heb op een uitkering,
waarbij mijn definitie van "recht" is: "het mogen be-
schikken over".

Dit wil zeggen dat ik vind dat ik mag beschikken over
net geld dat afkomstig is van belastingbetalers.

Deze belastingbetalers zijn verplicht om belastinggel-
den af te dragen, zodat ik kan beschikken over de uit-
kering waar ik recht op meen te hebben. Mijn recht
op een uitkering betekent tevens iemand ander's plicht
om deze uitkering op te brengen.
Een belastingbetaler komt aan dit geld doorte werken.
De belastingbetalers zijn nu volgens mij verplicht om
voor mij te werken, omdat ik het recht meen te heb-
oen om te beschikken over het geld dat deze belasting-
betalers verdienen met werken. Ik meen dus het recht
te hebben om te beschikken over anderen.

Zo kan een collectivistische uitdrukking leiden tot
een collectivistische conclusie.

Nu kom ik weer terug op mijn verhaal. Ik denk dat de
mensen die niet van de Libertarische filosofie te over-
tuigen zijn, minstens één en waarschijnlijk alle vierma-
nieren van definiëren en woorden combineren hante-
ren die bewust of onbewust tot collectivisme leiden.
Mensen die onlogisch definiëren en/of combineren ko-
men tot onlogische conclusies, mensen die collectivis-
tisch redeneren, komen tot collectivistische conclusies.

De onlogische conclusies op maatschappelijk gebied
zijn over het algemeen collectivistisch (zoals in de voor-
beelden). Dit laatste hoeft natuurlijk niet perse zo te
zijn. Iemand kan proberen democratie na te streven
door individuele vrijheid tot een maximum te vergro-
ten. Die persoon maakt dan een aantal fouten en col-
lectivistische redenaties, die elkaar opheffen. Dit is
echter niet gebruikelijk. Kijk b.v. maar naar politiek
Den Haag.

Om nu te zorgen dat meer mensen Libertarisch wor-
den, is het wellicht handig als mensen eerst géén onlo-
gisch en/of collectivistische definities en/of woorden-
combinaties van definities maken. Om dit te bewerk-
stelligen zijn er verschillende mogelijkheden.

a) Het veranderen van de omstandigheden van mensen,
zodat zij bepaalde onlogische definities en/of woor-
dencombinaties niet meer hanteren.

Stel dat de uitkeringen worden afgeschaft, dan zou er
ook vrijwel niemand op het idee komen hier recht op
te hebben. Wellicht leidt de informatie-maatschappij
tot zulke omstandigheden.

b) Het is mogelijk om artikelen te publiceren waarin
mensen gewezen worden op de consequenties van hun
dagelijkse taalgebruik. Hierbij denk ik aan tijdschrif-
ten, kranten enz.

c) Als iemand zelf logisch en individualistisch taalge-
bruik hanteert dan neemt de omgeving dit wellicht
over.

d) Men kan personen in de directe omgeving wijzen
op collectivistisch en/of onlogisch taalgebruik.

Mijn voorstel met betrekking tot de jongeren/studen-
ten is het ombuigen van het taalgebruik nu dat nog
mogelijk is.

Jongeren en studenten zijn vaak nog niet zo vastge-
roest als ouderen. Het is nu nog noodzakelijk om o.a.
publicatie-media te vinden en jongeren/studenten lo-
gisch en individualistisch te leren denken en spreken.
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In Memoriam
ROBERT A. HEINLEIN

Zaterdag 7 mei 1988 is de Amerikaanse sciencefiction
auteur Robert A. Heinlein op 80-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Carmel, California, U.S.A. overleden. Hij
laat tientallen romans na van het genre dat Science
Fiction of (nog beter) Future Fiction wordt genoemd.

Zeer bekend zijn:

THEPUPPITMASTERS
STRANGER IN A STRANGE LAND
IWILLFEARNOEVIL
TIME ENOUGH FOR LOVE
FRIDAY
STARSHIPTROOPER

THECATWHOWALKSTHROUGHWALLS

en uiteraard
THE MOON IS A HARSH MISTRESS
(vertaald: De maan in opstand).

In al zijn werk is zijn individualisme een belangrijke
leidraad. Vooral in het laatste hierbovengenoemde
boek wordt een Libertarische filosofie uitgebeeld. Een
van de hoofdpersonen in de Moon is a Harsh Mistress
zegt over zichzelf geen Randite te zijn doch daar een
sterke overeenkomst mee te hebben; hij is eerder een
rationeel anarchist. Consequent rationalisme met een
zeer vergaand respect voor menselijke fouten, eigen-
aardigheden en gevarieerde smaken en behoeften is in
Heinleins schrijven te vinden.

Hij exploreerde allerlei mogelijkheden en onmogelijk-
heden. Heinlein was minder gericht op technische en
wetenschappelijke wonderbaarlijkheden dan op men-
selijke grensoverschrijdingen (gestoeld op vrije indivi-
duen in een vrije samenleving).
In "l will Fear no Evil" onderzoekt en beschrijft hij
wat er zou kunnen gebeuren wanneer de hersenen van
een oude rijke man in het hoofd van een beeldschone
levenslustige jonge vrouw worden getransplanteerd.
In "A Number of Beasts" fantaseert hij over de moge-
lijkheid dat fantasiën (zoals in sprookjes tot uiting ko-
men) werkelijkheden zijn, die in andere dimensies dan
de onze plaats vinden. (The Wizard Oz bestaat!).

In "Time Enough for Love" laat hij de hoofdpersoon
door de tijd avonturieren en zo zijn liefderelatie aan-
gaan met zijn (dan) jonge overgrootmoeder.
"The Puppit Masters" handelt over een invasie van -
buitenaardse wezens; de subtiliteit en de angstaanja-
gendheid overtreffen die van John Wyndham's "The
Day of the Triffids" en wedijvert met "Death Croaks".

Heinlein heeft vele verwoede Science Fiction lezers tot
het Libertarisme gebracht. Zijn duidelijke anti-collec-
tivistische (anti-fascistische en anti-socialistische) op-
vattingen overheersen in zijn boeken.
Zijn vlotte dialogen, sprankelende en boeiende karak-
ters en gemakkelijke verteltrant hebben zijn boeken
tot bestsellers gemaakt. Heinlein heeft vele Libertariërs
geïnspireerd over de gehele wereld. Hoewel hij het be-
grip TANSTAAFL (There ain't no such thing as a f ree
lunch) niet zelf heeft bedacht, heeft hij wel voor de
roem en het veelvuldig gebruik ervan gezorgd.

Vele Libertariërs hebben (evenals ik) heel veel geno-
ten van zijn boeken. Hijzelf genoot ervan ze te schrij-
ven en dat is mede een reden dat ze tot de klassieke li-
teratuur zijn gaan behoren.

Jan Smid

Advertentie •

JBOE KCE NT R U M

Postbus 336 - 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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PRODUKTIEVE VOORUITGANG
WIE HEBBEN ER HET MEESTE VOORDEEL VAN?

door JosephS. Fulda
(Ass. Prof. Computer Science, Hofstra University)

Het systeem van vrij ondernemerschap laat toe dat uit-
vinders en investeerders de vruchten van hun creativi-
teit en risico plukken. Maar in een markteconomie
zijn het de armen die het meeste voordeel hebben van
de productieve vooruitgang bedacht door de uitvinders
en gefinancierd door de investeerders.

Laten we eens een paar voorbeelden onder de loep ne-
men en kijken aan wie de voordelen ten deel vallen.
Neem de drukpers. De zeer rijken hadden schrijvers en
privé secretarissen die het administratieve werk deden.
De armen zijn nu in grote mate geletterd. Iets wat
vroeger onmogelijk leek.
Of in latere eeuwen, de televisie. De rijken hadden uren
om zich te ontspannen en de middelen om met privé
amusement die uren door te komen. De armen, echter,
hebben nu een overvloed aan vermaak. Iets dat vroe-
ger onbestaanbaar leek.
Als een derde voorbeeld, neem het vliegen. De rijken
konden het zich permiteren weken over land of de
zee te reizen terwijl hun bezittingen een inkomen ble-
ven genereren. Zij die het minder hadden, aan de an-
dere kant, zouden zonder de luchtvaart nooit verre
landen of relaties kunnen zien.
Of neem antibiotica, een van de wonderen van de twin-
tigste eeuw. De rijken die in een schone en ruime om-
geving woonden hadden minder behoefte aan een
wondermedicijn dan zij die in vuile wijken dicht op el-
kaar woonden. En tenslotte, neem dat wereldse huis-
houdapparaat, de stofzuiger. De rijken hadden ande-
ren die het huishouden voor hen deden. Voor hen werd
het werk een stuk eenvoudiger en zij konden in dezelf-
de tijd meer doen dankzij de uitvinding van de stof-
zuiger.

Van kleine dingen tot grote dingen, het principe blijft
gelijk. Productieve vooruitgang hielp iedereen, maar
het meest van allen de minder welgestelden.
Dit geldt niet alleen voor uitvindingen en ontdekkingen
maar heeft eveneens betrekking op de verbetering van
de productiemethoden. Wie is er het meest geholpen
door specialisatie, massaproductie, automatisering en
de robots?
De rijke consument kon zich altijd de arbeid van een
handwerksman veroorloven maar de arme consument
is afhankelijk van het stelsel van moderne technologie
en productiemethoden voor een grote reeks huishoud-

goederen waar hij uit kiest. Evenzo, vooruitgang in
productiemethoden kunnen de fabriekseigenaar verrij-
ken, maar het zijn zijn arbeiders wier werk door de ja-
ren heen lichter, zinvoller en beter betaald werd. Deze
opmerking is niet alleen waar met betrekking totblau-
we-boorden banen. Van het potlood via de typemachi-
ne naar de tekstverwerker zijn ook de banen van witte-
boorden werkers lichter, zinvoller en beter betaald ge-
worden.

Noch heeft deze vooruitgang miljoenen nutteloos ge-
maakt (hoewel er enige tijdelijke ontwrichting is), zo-
als de doemdenkers hebben gewaarschuwd. In tegen-
deel, al de energie van de mens is geleid naar de goede
dingen van het leven en steeds minder naar zijn basis-
behoeften.

De overheid, met zijn vermogen om te belasten, is niet
de oorzaak van deze opmerkelijke verbetering in onze
levensstandaard door de jaren heen. Slechts productie-
ve vooruitgang maakt dat dezelfde fysieke inspanning
meer en meer oplevert en slechts economische groei
die zo ontstaat kan waarlijk ieders beloning doen toe-
nemen. En wanneer de productiviteit wordt bevorderd
en de economie groeit zijn het de armen die het meest
worden opgetild door het rijzende tij.

vertaling: Barry Bravenboer 5.3.88

SWAZILANDLOTERIJ

Bij de officiële trekking op 9 april 1988 kwam als ge-
lukkige winnares uit de bus: Sally Hayes uit Canada.
Onze hartelijke gelukwensen voor haar.
Sally is reeds jaren actief met het Libertarisme bezig,
zij is lid van Libertarian International sinds de eerste
dagen na de oprichting. Sommigen zullen haar op de
Conventie in Zwitserland ontmoet hebben.
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DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Deze keer weer eens een artikel overgoud en dat vooral
gebaseerd is op de artikelen uit "Gold" Newsletter
van Martin A. Armstrong en Gary L. Alexander.

Armstrong (voorzitter van het prestigieuze Princeton
Economics International Institute) gaat vooral in op
de drie vormen van inflatie die er volgens hem alle drie
tegelijk dreigen aan te komen.

a) Vanwege de overal betere bedrijfswinsten beginnen
we nu aan hogere looneisen en een nieuwe loon-prijs
spiraal.

b) Vanwege grondstof tekorten zullen de prijzen van
ruwe-, half-, en eindfabrikaten stijgen, (hij bedoeld
hiermee niet grondstof tekorten, zoals de Club van
Rome voorspelde, maar om voor de huidige prijzen
grondstoffen te winnen zal niet lang meer kunnen.

c) De overheidsuitgaven zullen zoals gewoonlijk blij-
ven stijgen, maar nu komen daar ook nog de hogere
uitgaven uit de private sector bij.
Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat, omdat de
capaciteitsbezetting bij de meeste bedrijfstakken het
maximum benadert, er daarom ook prijsverhogingen
zullen ontstaan.

Voor het eerst in deze eeuw, schrijft hij, komen al de-
ze drie factoren tegelijk voor. Zelfs bij de inflatiegol-
ven van 1960,1970 en 1980 was dat niet zo. Dus is
zijn conclusie dat inflatie enorm zal toenemen en dat
daarmee ook de edelmetalen enorm in prijs zullen stij-
gen.

Ik wil hier wel even aan toevoegen dat hij het vooral
over prijsinflatie heeft, in tegenstelling tot inflatie.
Met "prijsinflatie" wordt bedoeld het stijgen van de
prijzen sec.
Met "inflatie" bedoeld ik de stijging van de hoeveel-
heid geld (is door de overheid) t.o.v. de hoeveelheid
goederen. Dat laatste gebeurt standaard en is o.a. on-
der de kop "monitair financieren" in onze overheids-
begroting terug te vinden.

Gary Alexander is hoofdredacteur van "Gold".
Hij tracht op basis van vorige presidenten van de V.S.
een prognose van de goudprijs te maken. Kort samen-
gevat is dat:
- de laatste jaren van Ford: goed voor de economie,
slecht voor goud.
- Carter zeer slecht voor alles; heel goed voor goud.
- de eerste jaren van Reagan leken veelbelovend, dus?
daling van goud.
De koers van goud tot 1992 wordt dus? bepaald door
de soort president die er aankomt.
Hij voorspelt voor alle candidaten een goudprijs op
basis van zijn interpretatie van hun eerdere acties en
verkiezingsprogramma's.
Voor de koplopers is dat:
- George Bush $ 500 - $ 750
-- Michael Ducatis $ 750 - $ 1000
Hij voegt er aan toe: Wie er van de Republocrats of
de Demopublicans gekozen wordt, het blijft een keus
van de minst slechte. Dus kies nu voor Uw vermogen
en realiseer dat zelfs onder Reagan goud $ 200 kon
stijgen, laat staan wat dat voor de huidige candidaten
betekent.

Fundamenteel zie ik ook veel redenen om goud etc.
te kopen. Hierbij spelen onrust en inflatie de hoofdrol-
len; Op korte termijn zie ik nog niet zoveel prijsveran-
deringen ontstaan, maar weet wel dat het niet zozeer
de onrust of de inflatie zelf is, maar de angst daarvoor.
Wanneer die angst weer aanwakkert is veel moeilijker
voorspelbaar. Daarom blijf ik adviseren om het in Uw
bezit zijnde goud/zilver etc. aan te houden en zelfs te
overwegen bij te kopen.

De Aandelenbeurs

Hier is het een en al afwachten geblazen. De koersen
dalen eerder omdat er geen kopers zijn dan omdat er
zoveel verkopers zijn. In zo'n afwachtende markt hel-
pen zelfs geen goede berichten als de cijfers van Kon.
Olie of berichten van AKZO. (Be)houd wat U heeft,
koop grondstof- en basisindustrie fondsen. ^^

Ir. L.H.M. Jongen Jr. if


