
George Bush

George Bush is de nieuwe Amerikaanse President en u hebt on-
dertussen al heel wat commentaren gehoord. Toch nog een paar
kanttekeningen.

De radio nieuwslezer op 9 november (de dag na de verkiezingen)
vertelde dat het commentaar van de Nederlandse politieke par-
tijen was dat het een campagne betrof die "snel, oppervlakkig
en goedkoop" geweest was.
Slechts één van deze punten is juist. Het wat niet snel, integen-
deel, het was één van de langst durende campagnes. Het was
ook niet goedkoop. Hoe ook bedoeld: hetwas de duurste! Meer
dan 500 miljoen dollar is alleen al uitgegeven door de twee gro-
te partijen. (Dit komt neer op f 120.000,- of BF 2.200.000
voor elk uur, dag en nacht gedurende een heel jaar). En dat is
niet meegerekend wat andere partijen en de overheid zelf nog
hebben uitgegeven.
Wel juist is de "oppervlakkigheid". Reeds maanden voor de
eigenlijke verkiezingen klaagden de media dat er niet over de
echte zaken gepraat werd. En voor de punten die ter sprake
kwamen, was steeds de oplossing een beetje meer of een beetje
minder staatsinvloed. Vooral werd getracht de kiezer zoveel
mogelijk te beloven. De candidaten maakten elkaar wel af zodat
de BBC het de "vuilste" campagne noemde.
Het is onbegrijpelijk dat, met deze klachten, de media niet veel
meer aandacht hebben geschonken aan Ron Paul, de Presidents-
candidaat van de Libertarische Partij. (Zodra meer over de re-
sultaten van Ron Paul bekend is, hopen we op dit onderwerp
terug te komen.) Door wel aandacht te schenken aan de liber-
tarische positie zou de strijd veel interessanter geweest zijn.
Denk maar eens aan de verschillende libertarische standpunten!
Maar de pers deed alles om dit "dood te zwijgen". Een journa-
list van de Wall Street Journal vertelde zelfs aan de campagne
manager van Paul dat hij zou worden ontslagen als hij de naam
van Paul in een artikel zou durven noemen.

Bush heeft gewonnen en zal de volgende vier jaar President zijn.
Ongeveer twee honderd miljoen Amerikanen hebben NIET op
hem gestemd. Dat is een 80%! Ofwel omdat ze niet stemge-
rechtigd zijn, of omdat ze er geen zin in hadden, of omdat ze
tegen hem zijn. Wat Bush gaat doen als President is niet te
voorspellen. In het verleden is maar al te vaak gebleken dat an-
dere dingen doen dan ze beloofd hebben. En niet alleen Presi-
denten!

Dit is weer de laatste VRIJBRIEF voor 1988. De volgende ver-
schijnt in het nieuwe jaar. Namens alle medewerkers wens ik U
een prettige jaarwisseling, een goed en gezond 1989, en een ge-
zonde groei voor het Libertarisme. Dat er in 1989 minder ge-
weld en meer vrijheid en meer vrede moge komen.
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AGENDA
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: 010470.82.76. Voor info
kunt u bellen met de redactie of het informatienum-
mer voor de kring Rotterdam/Schiedam (na kantoor-
uren).

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
Tel.: 09-47-2555561 (voor België 00).

5 januari '89 Alexander Breuning met opmerkingen
over lezing op 2 juni 1988.

2 februari Drs. J. Smid; eerste van een serie van drie
bijeenkomsten over het Libertarisme en
de acceptatie ervan.
Deze eerste lezing gaat over:
"Motivatie en gedragsverandering".

2 maart 2e Lezing Jan Smid: Libertarisme, Waar-
om 'verkoopt' het slecht. En wat is wel
de 'verkoopwaarde'?"

6 april Bijeenkomst kring Schiedam; program-
ma zal nog nader worden bekend ge-
maakt.

4 mei 3e en laatste deel van de serie van Jan
Smid.
Workshop over: Persoonlijke doelstel-
ling; samenwerkingsmogelijkheden, vraag
en aanbod van de markt. Het beginnen
bij het begin van alle vraagstukken, dus
aan de basis.

7-13 juli International Libertarian Convention in
Parijs.

In Capelle in België zal het toneelstuk van Ayn Rand:
"De Nacht van 16 januari" in november en december
een 13 maal worden opgevoerd. Data in decemberzijn:
o.a. 9-11-16-17 december 1988. Hoewel reeds nu alle
plaatsen voor alle voorstellingen waren uitverkocht
bestaat de mogelijkheid dat er nog plaatsen beschik-
baar zijn doordat er mensen afzeggen. Voor hen die een
poging willen wagen om nog een plaatste bemachtigen
kunnen de heerThijssen bellen: tel.: (09-32) 3664738
(tijdens werkuren). Het stuk zal worden opgevoerd in
het kasteel Ravenhof in Putte, België.

Maakt u zich geen zorgen;
ik ben minstens zo eerlijk als u.

INFORMATIE

Abonnement op de Vrijbrief (8 nrs./jaar elk nummer
16 tot 20 p.)
NEDERLAND:
f 50,00, abonneren door storting op bankrekening D E
VRIJBRIEF, Amrobank 46.24.31.320, (Giro 8238
AM R O Amsterdam) of per cheque aan Libertarisch
Centrum, Antwoordnummer 551,3100 WS Schiedam.

BELGIË: BF 900,00.
Bank J. van Breda, Antwerpen nr. 645.1240465.64 of
per cheque aan Libertarisch Centrum, Herenthalsebaan
109,2100 Deurne.

Aug. 1990 International Libertarian World Conven- REDACTIE: W. van Hulten.
tion in Vancouver, Canada. Fr. Haverschmidtlaan 31,3116 JK Schiedam

Tel.: 0104262724.
Sluitingsdatum inzenden copy VB 131-132: 15 de-
cember 1988. Kring Midden Nederland; Tel.: 03444-2121.



SUID-AFRIKA:

Hier die land van die Libertariese Belofte
Fred Dekkers

1. D ie land

Uit de brochure 'Dit is Suid-Afrika' "saamgestel deur
die Publikasie Afdeling van die Buro vir Inligting, Pri-
vaatsak x745, Pretoria 0001":

Volgens die definisie van die W (Red.: Verenigde Na-
ties) is Suid-Afrika nog 'n ontwikkelende land, maar
op die vasteland van Afrika het Zuid-Afrika verreweg
die hoogste vlak van ontwikkeling bereik,Suid-Afrika,
met inbegrip van die ses selfregerende Swart nasionale
state, beslaan slegs 4 persent van die oppervlakte van
Afrika en het 6,5 persent van die vasteland se bevolking
(Red.: deze zes landen zijn de vier onafhankelijke thuis-
landen Ciskei, Transkei, Venda en Bophuthatswana,
alsmede Swaziland en Lesotho, die rechtstreeks vanuit
het koloniale regime onafhankelijk werden). Toglewer
die land 25 persent van Afrika se bruto nasionale pro-
duk, 40 persent van die nywerheidsproduk en 45 per-
sent van die mynbouproduksie. Suid-Afrika het ook
46 persent van alle motorvoertuie en 36 persent van
alle telefone in Afrika en gebruik 66 persent van al
die staal en elektrisiteit.

Sowat 70 persent van alle volwassenes is geletterd, ver-
geleke met 47 persent in Kenia en 34 persent in Nige-
ria. Daar is een geneesheer vir elke 1.500 mense. Dit
is ses keer meer as in Afrika in sy geheel.

Die Republiek is die ekonomiese spil van die hele Sui-
der-Afrika, 'n streek van 12 lande met 'n bevolking
van 100 miljoen en 'n oppervlakte gelyk aan die van
Wes-Europa. Suid-Afrika lewer 80 persent van die bru-
to nasionale produk van dié streek, wat in 'n groot
mate van die Republiek se infrastruktuur (vervoer en
fabriekswese), arbeidsmarkt en kundigheid vir sy so-
siaal-ekonpmiese ontwikkeling en selfs voortbestaan
afhanklik is.

Sewe lande in die binneland se enigste betroubare ver-
binding met die buitewêreld is die Suid-Afrikaanse ver-
voernetwerk. Sowat 350.000 vreemde Swartes werk
wettig in die Republiek. Hulle stuur of neem elke jaar
tot R600 miljoen juis toe en dié bedrag vereenwoordig
'n aansienlike deel van die inkomste van die lande van
herkoms (Red.: de cijfers betreffen 1985-in'85stond
de Rand ong. BFr. 30 of Hlf. 1,75, thans in '88 BFr.
16 of Hlf. 0,85 - 600 miljoen gedeeld door 350.000 is
R 1.715. Een gemiddelde vreemde arbeider spaarde
dus in '85 BFr. 51.000 of Hfl. 3.000).

Baie (Red.: Vele) ontwikkelingsprojekte in die streek
word deur Suid-Afrikaanse bronne gefinansier en ge-
bou deur Suid-Afrikaners wat met die toestande van
Afrika vertroud is. Die Republiek is ook 'n betroubare
leweransier van masjinerie, onderdele, produksie- en
verbruiksgoedere -veral voedsel- vir die streek. Die han-
del tussen die Republiek en die res van Afrika beloop
thans meer als R2 biljoen per jaar (Red.: waarschijn-
lijk Amerikaans taalgebruik - one billion is één miljard
- één biljoen is hier duizeld miljard).

Die land se vernaamste handelsvennote is die EEG-lan-
de (met inbegrip van Brittanje), die VSA, Kanada, Ja-
pan en die Republiek van China. Die vernaamste in-
voer is kapitaalgoedere, produsenteware en grondstow-
we vir die fabriekswese. Die vernaamste uitvoer is mi-
neraalertse, metale, chemikalieë, mashinerie en ver-
voertoerusting, asook landbouprodukte soos wol, sui-
ker en vrugte. Die invoer-en uitvoerhandel tesame kom
op 60 persent van die bruto huishoudelike produk te
staan -een van die hoogste verhoudings ter wereld.

Suid-Afrika het meer minerale as die meeste andere
lande. Die land beskik oor die grootste reserwes goud,
chroom, platina, vanadium, mangaan, andalusiet en
vloeispaat, asook groot afsettings van ander belangrike
minerale soos steenkool, uraan, diamante, ystererts,
antimoon, asbes, nikkel en fosfate. Die land se strate-
giese belangrikheid vir die Weste strek egter veel verder
as sy rykdom aan minerale. Suid-Afrika Ie langs die
vernaamste seeroete tussen die Ooste en die Weste
waarlangs die meeste van die Weste se olievoorraad ver-
voer word. Die Republiek het nog altyd sterk stand-
punt teen Kommunisme ingeneem en in die afgelope
20 jaar 'n weermag uit eie bronne opgebou en toege-
rus wat algemeen as die sterkste op die vasteland van
Afrika erken word.

Die demokrasie is in die jongste verlede op alle rege-
ringsvlakke verbreed, 'n Nuwe grondwet is in Septem-
ber 1984 ingestel wat die Kleurlingeen Indiërs verteen-
woordiging in die Parlement gee. Die Regering het
hom ook tot demokratiese magsdeling met Swartes
verbind en het alle leiers wat geweld afsweer genooi
om saam 'n grondwet te beding wat alle gemeenskap-
pe 'n regmatige aandeel in die regering van die land sal
verseker. Intussen kan Swartes vir hul eie plaaslike
owerhede (36 volwaardige stadsrade en 260 dorpsko-



mitees) sten. Hulle het ook 'n aandeel in die nuwe pro-
vinsiale bestuurstelsel. Swartes kan ook aan die gereel-
de verkiesïngs deelneem om die regerings van die ses
selfregerende nasionale state saam te stel.

Uit de andere hoofdstukken van deze brochure van
152 bladzijden (kan op bovenvermeld adres besteld
worden en waanschijnlijk ook op de Z-Afrikaanse am-
bassades, in het Afrikaans of in het Engels): Suid-Afri-
ka is... byna so groot soos Wes-Duitsland, Frankryken
Italië, Nederland en België saam. De Kuslyn is 3.000
km. lank. Suid-Afrika se gesonde en verfrissende kli-
maat is die gevolg van die ligging van die land, die see-
strome en die topografie ... plato redelik hoog (gemid-
deld 1200 m.) en geleidelik hoer word van suid naar
noord, bly die temperature taamlik eenvormig ...ge-
middelde jaarlykse temperatuur van Kaapstad is 17°C,
die van Pretoria 17,5°C.... gemiddelde getal ure son-
skyn per dag wissel van 7,5 tot 9,4, vergeleke met 3,8
uur in Londen en 6,9 in New York ...oor die algemeen
'n d roe land. Die gemiddelde jaarlikse reënval isslegs
464 mm., vergeleke met 854 mm. vir die wereld in sy
geheel ... Die warme Mosambiek-Agulhasstroom (In-
diese Oseaan) vloei suidwaarts langs dieooskusen wes-
kus tot by Kaappunt, en die koue Beguelastroom (At-
lantiese Oseaan) vloei noordwaarts langs die weskus.

In 1984 is die totale bevolking op 26,7 miljoen geraam.
Hierby is ingesluit 4,5 miljone Swartes wat de jure
burgers van die vier onafhankelike nasionale state was
maar in Suid-Afrika gewoon het. Van die totaal was
4,8 miljoen Blankes, 2,8 miljoen Kleurlinge (Red.: Ge-
mengd bloed), 880.000 Asiërs en 18,2 miljoen Swartes
(is nie 'n enkele homogene groep nie, minstens nege
groot afsonderlijke etniese groepe met elk sy eie Kul-
tuuridentiteit, met inbegrip van 'n eie taal en maatskap-
like stelsel, asook sy eie tradisionele gebied wat in die
loop van eeue beset is).

* * *

Interessant om hier aan toe te voegen is het volgende.

De lonen voor zowel geschoolde als ongeschoolde ar-
beiders zijn veruit de hoogste van heel Afrika. De
minste, ongeschoolde arbeider verdient R600 per
maand (cijfers 1988), zij ongeveer het jaarinkomen
van een gemiddeld arbeider in haast alle andere Afri-
kaanse landen, zeker beneden de Sahara, en zelfs som-
mige aan de Middellandse zee. Een mijnwerker verdient
minstens R 1.000, plus gratis maaltijden, slaapgelegen-
heid en elk jaar acht weken of meer betaald verlof in
eigen streek of land. Het is wel zo dat de werkweek
over zes dagen en 48 uur loopt. Regelmatig mag ook
hun vrouw overkomen. Gedurende die periode krijgen
ze een eigen huis ter beschikking. Ietwat geschoolde

zwarten, zoals eenvoudige administratieve krachten,
verdienen minstens R2.000 per maand, een inkomen
vergelijkbaar met het onze in West-Europa. Voor
would-be emigranten zijn er trouwens enorme moge-
lijkheden. Wat zij best doen, is met een toeristenvisum
ter plaatse gaan. Voor heel veel beroepen, waarvoor
slechts weinig vakkennis is vereist of waarvoor door
het bedrijf zelf een opleiding wordt verzekerd, wordt
niet geadverteerd in het buitenland. De werkloosheids-
graad is gering en toelating voor immigratie wordt ge-
makkelijk verkregen, vooral als men door een werkge-
ver wordt gesteund. De toekomst van Zuid-Afrika on-
zeker? Mijns inziens niet meer dan in West-Europa.
Ook hier wordt de vrijheid meer en meer gereduceerd.
Waartoe komt dat hier slechts weinigen zich tegen de-
ze trend verzetten. In Zuid-Afrika bestaan tenminste
behoorlijke organisaties, via dewelke iedereen kan
meetimmeren aan de eigen toekomst. Dit wordt in de
volgende bladzijden toegelicht.

2. Die Belofte

Daar is nuwe vergesichte wat wink,
onbekende uitdaging: wat wag,
doelwitte om te bereik, ontdekkings om te ervaar...
Daar is opwindende avonture
wonderlike ervarings om te belevve-
geleenthede vir elkeen om na te strewe...
Daar is eindelose moontlikhede
in elke gegewe oomblik
en die belofte van sikses met elke nuwe dag...
Daar is geen perke aan die vreugde
en die rijke vervulling wat ons kan ervaar nie
indien ons ons doel voor oè hou
en weet verweseliking wag

na Amanda Bradley

Twintig jaar geleden overliep Mare Swanepoel, zoals
hij dikwijls deed, de titels van de laatste aanwinsten
van zijn geprefereerde boekenwinkel. Zijn aandacht
werd getrokken door een kleine, dunne paperback.
'Hé, dacht hij, wat een eigenaardige titel!' Hij kocht
hem en wijzigde daarmee grondig zijn verdere levens-
loop. Toen was hij nog leraar in de wiskunde en de fy-
sica. Zijn aankoop leidde uiteindelijk tot de huidige
Free Market Foundation of Southern Africa, Johan-
nesburg, die meer dan veertig mensen f uil timetewerk-
stelt, tot einde vorig jaar meer dan 200.000 mensen,
zwart en blank personsen van grote Zuid-Afrikaanse
bedrijven, via een videocursus heel behoorlijk een aan-
tal begrippen heeft bijgebracht waarop een op vrijheid
gestoelde economie steunt, plus daarenboven de essen-
tie van een systeem dat de apartheid 'With Justice tor
All' kan oplossen. 'With Justice for All' is de titel die
de videocursus heeft meegekregen.



Het boekje dat Mare Swanepoel had gekocht, voor am-
per enkele Rands, was 'The Virtue of Selfishness' van
auteur en filosofe Ayn Rand (New American Library,
Signet Books U .S'A. - nog steeds in de handel). Eén
Rand voor de prijs van enkele Rands!.
Het maakte zoveel indruk op hem dat hij gelijk al haar
andere werken kocht. Eerst de non-fiction, relatief
veel later pas de fiction. Tussendoor had hij Ludwig
von Mises' Human Action ontdekt en gelezen, alsme-
de diverse werken van Rotbard en Hayek.

Zoals voor zovelen voor hem, was de ontdekking van
die objectieve en subjectieve vrijheidstheorieè'n een
ware openbaring. Zoals al zijn voorgangers dacht ook
hij dat anderen even enthousiast zouden zijn na hun
eerste kennismaking en besloot ook hij die kennisma-
king in de hand te gaan werken. Ook hij onderging de
ontgoocheling dat deze verwachting een ijdele hoop
bleek te zijn en ook hij weet de schuld aan zichzelf:
"Dan leggen we het niet goed uit." Zo besloot ook hij!

In 1972, na tussendoor -gemotiveerd doorzijn nieuwe,
filosofische studies- een B.A. gehaald te hebben in filo-
sofie en psychologie, besluit hij er echt werk van te
maken en onderneemt een reis naar de V.S. Hij maakt
er kennis met talrijke auteurs en libertarische centra.
Hij bezoekt 'Laissez Faire Books', toen nog in Mercer
Street, New York, en 'The Objectivist Bookservice'.
Dit laatste bezoek was een schot in de roos. Op zijn
aandringen, en tegen hun gewoonte in, geven ze hem
het adres van een andere klant in Zuid-Afrika, een ad-
vocaat, Ed Emary. Na de eerder toevallige aankoop van
The Virtue of Selfishness, was dit een tweede kleine
omstandigheid met even ingrijpende gevolgen als de
eerste.

Na zijn terugkeer en een lang telefonisch gesprek met
Emary besluiten ze elkaar te ontmoeten. Ze waren
met z'n drieën: Ed Emary had, haast terloops, voorge-
steld een vriend, ook advocaat, mee te brengen 'die
zich er ook wel aan interesseerde'. Dat was dan een
derde kleine toevallige factor -voor zover zulke dingen
toeval kunnen zijn- met grote gevolgen, want de naam
van die vriend was Leon Louw. Drie, op zichzelf beke-
ken, heel kleine omstandigheden maar die, samenge-
bracht, mede hebben geleid tot 's werelds meest effi-
ciënte, meest succesrijke en -last but certainly not least-
prima winstgevende organisatie ter verdediging van
's mens economische én persoonlijke vrijheid, The Free
Market Foundation of Southern Africa.

Na hun eerste kennismaking besluit het drietal elkaar
maandelijks te ontmoeten. De drie worden echter al
snel zeven: Lynn Freeman, thans de levenspartner van
Mare Swanepoel, Fred Macaskill, Mike Lillard, een
Amerikaan die in Zuid-Afrika leeft, en André Spies,
die velen onder ons kennen omdat hij later enkele ja-

ren in Brussel heeft gewoond (daarna op het eiland
Man - hij schijnt thans in de V .S. te wonen). Leon
Louw's vrouw, Frances Kendall, raakt ook geïnteres-
seerd en bestudeert de theorieën, maar aan de Free
Market Foundation heeft ze nooit rechtstreeks deelge-
nomen.

Hun activiteit bestond toen, vooral, in het geven van
voordrachten.

In 1975 worden ze meer formeel, en het is dan dat zij
de FMF vormen. Ze starten ook meteen nieuwsbrief
The Individualist - Die Individuali'. Mare Swanepoel
is de hoofdredacteur. Aan te stippen dat hij tevens de
Zuid-Afrikaanse correspondent was, van '71 tot '75,
van het Amerikaanse libertarische magazine REASON.

In 1977 worden ze gecontacteerd door de Zuid-Afri-
kaanse Handelskamer. Ter gelegenheid van een belang-
rijke en drukbezochte bijeenkomst in een groot hotel
van Hohannesburg, komt een formele samenwerking
tot stand met deze organisatie van Zuid-Afrikaanse
werkgevers. De Free Market Foundation wordt gereor-
ganiseerd en aangepast, het bestuur wordt behoorlijk
uitgebreid: het is de 'tweede uitgave' van FMF. Voort-
aan is het The Free Market Foundation of Southern
Afica. Om hun vrijheid te bewaren om alle onderwer-
pen te behandelen resp. te bestuderen, n iet uitsluiten d
de economische, wordt The Individualist uit de FMF
getrokken. Voortaan is Frances Kendall de hoofdre-
dactrice.

De samenwerking heeft ook een financieel luik en nog
andere mensen kunnen zich nu full time inzetten:
Leon Louw, die zijn advocatenpartnership ervoor op-
geeft, Eustace Davie, een bekende figuur op de inter-
nationale libertarische conventies, en nog anderen. De
activiteiten zijn nog steeds gericht op voordrachten,
maar nu nemen ze de vorm aan van ware seminaries
over de principes van een economische vrije markt aan
het personeel en de directieleden van grote Zuid-Afri-
kaanse bedrijven.

Het was een idee van Mare Swanepoel -om de 'vor-
mingsproduktiviteit' zo hoog mogelijk op te drijven-
de cursussen per videoband te organiseren.

Hij ontwierp zelf de teksten, en in 1985 werd het idee
gerealiseerd: 16 lessen van elk een half uur, twee op
één videoband. Acht bandjes dus,waarbij acht werk-
boeken horen, met vragen, oefeningen, samenvattin-
gen en schriftelijke toelichtingen. De produktiekost
bedroef R600.000. Hij vond voor R200.000 sponsors
(het mijnfinancieringshuis Gold Fieldsen The Gencor
Development Fund). De rest moest uit eigen midde-
len en eigen financiering komen.



Het op de markt brengen gebeurt als volgt:

Het bedrijf (de 'klant') koop de complete set, acht
bandjes en acht werkboeken, voor R4.400. Bovendien
stelt het bedrijf een speciale bediende te beschikking,
een 'trainer'. Deze zal de cursussen organiseren en lei-
den. Met dat doel volgt hij een 'trainingsvorming' bij
FMF. Daarvoor wordt R1.500 aangerekend. De vor-
ming neemt een volle week in beslag.

Aan te stippen dat deze eerste uitgaven, R4.400 en
R 1.500 door een eigenaardigheid van de Zuid-Afri-
kaanse fiscale wetgeving, uiteindelijk niets kosten aan
het bedrijf. Omdat het een educatieve kostenpost is
(officieel als zodanig erkend in hoofde van de FMF),
mag hij tweemaal geboekt worden, dus R5.900 x 2.
Gezien de bedrijfsbelasting tegen de 50% aanloopt,
is de kost voor het bedrijf verwaarloosbaar.

De trainer werkt, normaal, full time aan zijn opdracht.
Op dit manier slaagt hij er in zijn cursus aan 400 tot
500 mensen per jaar voor te stellen. Grote bedrijven
kopen veelal verschillende pakketten aan, en werken
met verschillende 'trainers' tegelijkertijd. Zelfs over-
heidsbedrijven zijn 'klant', zoals de staalonderneming
ISCOR (60.000 men personeel), de fabriek voor elec-
trische onderdelen ES KOM (50.000 man bezetting)
en de officiële transport- en spoorwegonderneming
SATS (100.000 mensen).

Waarom ze dit doen?

"Hogere produktiviteit, betere samenwerking, minder
stakingen", zo stellen ze vast. Begin van dit jaar '88
werd in de steenkoolmijnensector gestaakt. Bij de
grootste, Anglo-American, was de staking compleet.
Zij waren nog geen 'klant'. Bij de twee andere groten,
SASOL en RAND MINES werd niet gestaakt: zij wa-
ren wel klant!

Aan te stippen ook dat FMF tot nu toe nog geen en-
kele (Rand)cent heeft uitgegeven aan publiciteit. Al
hun 'klanten' hebben ze verworven via 'mond-tot-
mond-reklame'. In veel gevallen waren het leden van
het personeel zelf, die bij hun directie aandrongen op
de seminaries: ze hadden het gehoord van vrienden
uit andere bedrijven!

Mare Swanepoel schat dat einde '87 ongeveer 200.000
mensen een videocursus hadden bijgewoond en hij
hoopt tegen einde '89 de 400.000 te halen. De totale 3. Libertaries
actieve bevolking van Zuid-Afrika is zeven miljoen.
400 'trainers' werden reeds gevormd en de vorming
van nieuwe gebeurt thans aan een tempo van twintig
elke maand. De omzet bedroeg in '87 R2.000.000 en
dit jaar wordt R3.000.000 verwacht. 40 mensen wor-
den door FMF full time tewerkgesteld, onder meer in

zes trainingscentra in de diverse grote steden. In deze
centra krijgen kleine firma's ook de gelegenheid hun
personeel te initiëren: er is daar gelegenheid de cursus
bij te wonen onder leiding van aan FMF verbonden
trainers. De prijs daarvan is R150 per persoon en hij
neemt in totaal 32 uren in beslag, telkens een half uur
video en anderhalf uur discussie en oefeningen, dit
16 keer. Men kan kiezen uit zeven verschillende talen:
Engels, Afrikaans, en vijf 'zwarte' talen.

In de zeven eerste bandjes worden uitsluitend econo-
mische begrippen uitgediept. De titels zijn: The Reality
Principle, How Companiesare Formed (bedoeld is, hoe
bedrijven economisch ontstaan), HowCompaniesStay
in Business, Prices and Profits, Productivity and Tools,
Wages, Unemployment and Trade Unions, Money and
Inflation. Het achtste bandje heeft als titel 'Economics
and Politics'. Het richt de kijker op het specifieke Zuid-
Afrikaanse rassenprobleem en toont aan dat het de-
mocratische stelsel, zoals wij het in het Westen ken,
nen, niet zonder meer kan geënt worden op het Zuid-
Afrikaanse politieke bestel; nergens trouwens in lan-
den met grote culturele en/of andere verschillen tus-
sen belangrijke bevolkingsgroepen (als bewijs hoeven
we niet verder te kijken dan in eigen land, in België:
het democratische principe -beslissen bij meerderheid-
wordt meer en meer opgeheven tussen nederlands- en
franstaligen - het proces heet 'federalisering'). In deze
achtste band wordt ook het voorstel van Frances Ken-
dall en Leon Louw verdedigd zoals zij dit uitgewerkt
hebben in hun boek 'South Africa: The Solution'.een
bestseller waarvan er op dit ogenblik reeds meer dan
35.000 exemplaren zijn verkocht (vooreen non-fiction
is, in Zuid-Afrika, een oplage van 5.000 reeds een best-
seller) (zij stellen een systeem voor van 'concurreren-
de regeringen', geïnspireerd door het Zwitserse kan-
tons-systeem) (tenslotte: het boek is ook in de U.S.
uitgegeven onder de titel 'After Apartheid: TheSolu-
tion for South Africa' verkrijgbaar bij Laissez Faire
Books).

De videocursus 'With Justice for All' draagt dus niet
alleen bij tot een goed/beter/objectief inzicht in de
principes die aan de basis liggen van de niet-dwangma-
tige economische samenwerking tussen de mensen,
maar tevens tot het bevorderen van de enige valabele
oplossing van de Zuid-Afrikaanse politieke knoop, die
tot nu toe door wie dan ook werd uitgedacht en voor-
gesteld.

Wl •_IMlrl LUI IbtJ

Van een Apartheids- naar een Libertarisch systeem? Is
dat niet een onmogelijk grote stap?

Minder groot dan men het op het eerste gezicht zou
denken.



Gezien de enorme economische voorsprong van Zuid-
Af ri ka op de andere Afrikaanse landen, is het duidelijk
dat dit een oorzaak heeft. Zoals in Hong Kong, in Ja-
pan, in Zuid-Korea: economisch succes is het automa-
tische gevolg van economische vrijheid. Het is die fac-
tor, die Zuid-Afrika onderscheidt van alle andere Afri-
kaanse landen en het is die factor die aan de basis ligt
van zijn voorsprong. Laten we elkaar goed begrijpen:
Zuid-Afrika is, economisch en absoluut bekeken, he-
lemaal geen vrij land maar relatief -vergeleken dus met
andere Afrikaanse staten en trouwens nog vele andere
landen ondermeer de communistische- genieten zijn
burgers, zowel blank als 'gekleurd', een hoge mate van
vrijheid. In ongelijke porties, wel te verstaan, maar re-
latief in hoge porties.

Nog een factor is hun karakter. Zuid-Afrikanen, blank
én zwart, zijn opvallend vriendelijk en welwillend.
Komt het omdat de menselijke ondeugden afgunst,
haat en nijd niet opgejut worden door politieke par-
tijen, vakbonden, beroepsverenigingen en dergelijke
zoals hier? Ik ben ervan overtuigd, en vele Zuid-Afri-
kanen met mij, dat een vrije samenwerking veel vlotter
zal verlopen dan de politici willen doen uitschijnen.

Een nader bekijken van de ongelijke rechten loont
ook de moeite. Ze kunnen in drie grote groepen wor-
den ingedeeld:

1} Wat betreft het privéleven en de privérelaties van
de burgers zijn de meeste apartheidswetten -zoals bij-
voorbeeld het verbod op gemengde huwelijken- reeds
ingetrokken. Ikzelf heb, gedurende mijn reis van bijna
drie weken met verblijf ondermeer in Johannesburg,
Durban en Kaapstad, van apartheid helemaal niets ge-
merkt. In hotels en restaurants worden zwarten ook
door blanke obers bediend. Op de post en in de super-
markten staan de blanken netjes in de rij en zowel
blanke als zwarte loketbeambten bedienen iedereen,
zonder onderscheid. In treinen en bussen zijn de pas-
sagiers gemengd. In Johannesburg werd ik, met mijn
gehuurde auto, door blanke politieagenten aangehou-
den en toegesnauwd, erger dan hier. Ik had, op een
kruispunt, een stopteken niet gerespecteerd. Hun hou-
ding werd pas 'menselijker' nadat ze gemerkt hadden
dat ik een toerist was, niet omdat ik blank ben. Op
het strand van Durban zwemmen en zonnen blanken
en zwarten door elkaar.
De vervelendste wet nog in voege is de wet op de
'Groepsgebiede', waarbij 'blanke' en 'gekleurde'woon-
gebieden worden afgebakend. Mijn mening is, dat die
wet het niet lang meer zal volhouden. Vooreerst wordt
hij steeds weer opnieuw ter discussie gebracht en ver-
der, hij wordt op grote schaal overtreden: steeds meer
blanken zijn bereid 'hun naam te verlenen', officieel
dus op te treden als de huurder e.d. voor zwarten of
kleurlingen, die het pand in feite bewonen.

2) Wat betreft de economische rechten, hier ook gel-
den nog beperkingen maar ook hier wordt de druk
voor afschaffing alsmaar sterker en ook hier stijgt het
aantal overtredingen de overheid boven het hoofd.

3) De grootste ongelijkheid bestaat nog inzake de po-
litieke rechten. Het is trouwens dit luik dat in de rest
van de wereld de meeste reacties veroorzaakt. Is een
oplossing mogelijk? Zoals hiervoor al aangestipt, Fran-
ces Kendall en haar man Leon Louw hebben in hun
boek een mogelijke oplossing uitgewerkt die wordt be-
handeld in het laatste, het achtste videobandje van de
FM F.

Om te beginnen wordt uiteengezet dat de democratie
een systeem is waarbij een meerderheid haar wil oplegt
aan een minderheid. Wegens zijn aard werkt zo'n sys-
teem maar in de mate dat er geen al te grote verschil-
len bestaan tussen grote bevolkingsgroepen. Bestaan
die wel, dan bewijst de praktijk -en is het logisch- dat
het niet werkt.

De oplossing is natuurlijk -althans voor ons; niet-liber-
tariërs schijnen dat niet zo vanzelfsprekend te vinden-
de macht van de staat zoveel mogelijk te beperken.
Hoe minder de staat kan tussenkomen in het leven
van de burgers en in hun onderlinge betrekkingen, hoe
minder belang het heeft, wie er aan de (weinige) touw-
tjes trekt. Anders gezegd, de oplossing moet men niet
zoeken, zoals thans het geval is, in het delen van de
tegenwoordige macht, dus niet in het 'ook machtig
maken' van de gekleurde bevolking, maar in het ont-
trekken door méér politieke 'rechten' voor de zwarten,
maar gelijkschakeling door minder politieke 'rechten'
voor de blanken (er bestaat natuurlijk niet zoiets als
'het recht' om dwang uit te oefenen).

Dit, aldus de Louws en het FMF, dient opgenomen te
worden in een 'Bill of Rights'. Omdat zo'n verklaring
echter niets meer is dan een stuk papier dient de uit-
voering ervan materieel te worden beschermd. Dit kan
door een stelsel in te voeren van 'concurrerende rege-
ringen': volgens het model van de Zwitsers wordt
Zuid-Afrika opgedeeld in kantons. Elk kanton maakt
zijn eigen wetten. Door concurrentie tussen de kan-
tonregeringen om zoveel mogelijk mensen aan te trek-
ken worden de gunstigste voorwaarden aangeboden
zoals lage belastingen, meer economische vrijheid, enz.
Niet in absolute, maar in relatieve zin. Zo kunnen we
ons bv. indenken dat een bepaald kanton zich richt
op de huidige apartheidsvoorstanders door het invoe-
ren van apartheidswetten. Daardoor worden dezen aan-
getrokken terwijl de gekleurde bevolking waarschijnlijk
zal emigreren bijvoorbeeld naar een kanton dat hun
vrijheid beter respecteert. Zwitserland is in dat opzicht
een stichtend voorbeeld als natie in Europa met histo-
risch veruit de langste vredesperiode. Het mag boven-



dien bogen op de hoogste levensstandaard ter wereld,
de allerlaagste werkloosheidsgraad en een relatief gun-
stig belastingsklimaat.

Men kan zich wel afvragen of concurrentie tussen rege-
ringen uiteindelijk naar meer vrijheid zal leiden, mins-
tens toch in een aantal kantons. Zelf heb ik in mijn
brochure 'Democtatuur' (1984 - Eigen uitgave) in het
hoofdstuk 'Minarchie' zogenaamde 'ministaten' voor-
gesteld die zouden ontstaan uit een opdeling van de
grootmachten. Dit om het financiële en economische
draagvlak van elke overheid tot een minimum te her-
leiden en dus ook hun potentieel allerlei avonturen te
ondernemen ten nadele van burgers, zowel in eigen als
in het buitenland. Verder wordt ook de mogelijkheid
gecreëerd meer internationale verdragen af te sluiten
met het doel het eigen (vrije/burgervriendelijke) poli-
tieke bestel te vrijwaren tegen mogelijke buitenland-
se belagers.

Is het de beste oplossing: Geeft concurrentie in nega-
tief vermogen, in destructieve kracht -het geweldmo-
nopolie waarover elke regering binnen de grenzen van
zijn territorium per definitie beschikt- hetzelfde gun-
stige resultaat als concurrentie in positief vermogen,
in creatieve kracht -economische activiteit, de daarmee
gepaard gaande druk naar nieuwe produkten, nieuwe
produktiemethodes, nieuwe materialen, efficiëntere
organisaties, enz.? Dat blijft zeer zeker een open vraag,
vooral als men de huidige wereld bekijkt. Politici zijn
uitermate vindingrijk als het er om gaat hun macht te
vrijwaren resp. te vergroten. Misschien kan men het
echter ook anders bekijken en stellen dat het toch
over concurrentie gaat in positieve waarden, namelijk
een zo afdoend mogelijke bescherming te verschaffen
tegen misbruik van staatsmacht?

Wat er ook van zij, duidelijk is alleszins dat, welk sys-
teem men ook kiest, geen enkel ervan zal standhou-
den als het niet geankerd is in een veel beter en veel
meer veralgemeend besef dan nu het geval is van de
natuur van de staat, de overheid en de staatsmacht,
alsmede het destructieve effect van elk overheidsoptre-
den dat het initiëren van geweld inhoudt. Elk over-
heidsoptreden dus dat niet bedoeld is om de burgers
te beschermen tegen geweld, fraude e.d. Even duidelijk
is ook dat zowel FMF's videocursus als het boek van
de Louws dit besef op werkelijk ideale wijze doen
groeien.

Alleen daarvoor reeds verdienen zij, de bezielers van
FM F en de auteurs, onze grootste waardering en onze
onverdeelde steun (wat trouwens ook de mening blijkt
te zijn van de internationale organisatie 'Libertarian
International', mede-inrichtervan de Libertarische We-
reldconventie '88, Mbabane, Swaziland. Op de vorige
Wereldconventie Stockholm '86, werd aan Frances

Kendall en Leon Louw de -eerste- 'Freedom Torch
Award' uitgereikt; dit jaar 1988, te Mbabane dus, werd
hij voor de tweede keer toegekend, en wel aan onze
Benelux-genoot Hubert J. Jongen).

Om dit hoofdstuk te besluiten is het ongetwijfeld inte-
ressant te weten, dat er rond het boek 'The Solutton'
en onafhankelijk van de FM F een hele beweging is
ontstaan -en snelgroeit- die tot doel heeft aan de voor-
gestelde oplossing zoveel mogelijk bekendheid te ge-
ven en een zo goed mogelijk inzicht in de hand te wer-
ken van de onderliggende (libertarische) principes. De
naam van deze beweging is 'Groundswell' en ze heeft
zelfs een afdeling die actief is in de V .S. (ook daar is
een beter begrip voor de Zuid-Afrikaanse problemen
meer dan nuttig - bovendien kan van daaruit veel finan-
ciële steun komen). Er werd ook een videoband gerea-
liseerd die het boek samenvat en het voorstel aanschou-
welijk maakt. Behalve voordrachten zetten de actieve
leden de mensen ertoe aan een soort privè-partieste or-
ganiseren met hun vrienden. Hierop wordt dan iemand
van Groundswell uitgenodigd die de videoband voor-
stelt, de discussie leidt en het boek te koop aanbiedt.
De methode kent veel succes. Het adres van 'Grounds-
well'? P.O. Box 92385, Norwood 2117, R.S.A. Het
adres van de FMF is: P.O. Box52713,Saxonwold2132
R.S.A.

4. Libertariese Konvensie in Swaziland 1988.

De gebeurtenis bij uitstek was natuurlijkhet Swaziland
Congres, van 7 tot 13 augustus.

De officiële inrichting was Libertarian International.
Praktisch waren het Frances Kendall, Gail Day en
Kerry Welsh van Groundswell en een aantal mensen
van FMF. Zij waren trouwens ook de financiële risico-
dragers.

Nogal wat aangekondigde sprekers zijn niet komen op-
dagen: Barbera Branden, Jason Alexander, Hernando
de Soto, Karl Hess, Asim Effendi. Achteraf
bleken dit even zoveel meevallers te zijn, voor de in-
richters althans, want traditiegetrouw bleek de finan-
ciële balans een dubbeltje, of beter tien Randcentop
zijn kant te zijn. Niettegenstaande toch de bijna 150
deelnemers. Waarvan, tussen haakjes, de helft buiten-
landers. Veel Amerikanen en Canadezen ondermeer
John Hospers en Bob Poole. Europa had drie Zweed-
se, één Noorse en één Britse zoon gestuurd en zijn Be-
nelux was compleet, vertegenwoordigd door de fami-
lies vader en zoon Jongen, Prof. Hamilius en zijn
vrouw, en uw ondergetekende.



Anderzijds hadden we enige onverwachte deelnemers.
Een minister van de regering in Swaziland, die me heel
vriendelijk heeft uitgelegd dat Swaziland geen 'thuis-
land' was zoals ik eerst dacht, maar tot 1968 een En-
gelse kolonie was en sindsdien een onafhankelijk ko-
ninkrijk is. Dit legde hij me uit terwijl wij in de rij ston-
den te wachten voor de (dagelijkse) 'braai', zoals in
Zuid-Afrika een barbecue wordt genoemd.

Eén van zijn bazen was er ook, namelijk Zijne Hoog-
heid de Kroonprins in hoogsteigen persoon. Hij had er
zelfs een andere vergadering (even?) voor laten staan.
Ik las namelijk in de krant (Saturday Star, 20.8/88}
dat hij (of zijn vader, daar ben ik niet helemaal uitge-
komen) "de ware smaak, zij het wat verzacht, had ge-
boden van democratie via een twee weken durende
conventie. De aanwezigen mocht hun grieven uiteen-
zetten, maar de vergadering was niet gemachtigd be-
slissingen te nemen."
Enkele aanvaarde resoluties op die vergadering:

- Mensen die illegaal wapens dragen dienen te worden
opgesloten.
- Het land moet zich uitrusten met radar-installaties,
om het nationale luchtruim te bewaken.
- Alle grens-draadafsluitingen dienen te worden geèïec-
triceerd.
- Meer politie en soldaten om de grenzen te bewaken.
- Als een persoon op geheimzinnige wijze verdwijnt,
dan dient de politie alle leden van zijn of haar gemeen-
schap aan te houden tot zij de waarheid hebben uitge-
bracht.
- Bars en andere drankgelegenheden worden best over-
dag gesloten. Mensen die overdag dronken worden ge-
vonden worden best onmiddellijk gearresteerd.

Swaziland heeft een gemeenschappelijke grens met
Mozambique waardoor het Mozambikaanse vluchtelin-
gen huist, meer dan 30.000. Er waren klachten 'dat zij
schaars land bezetten', 'schaarse jobs innemen', e.d.
De voornaamste klacht was echter dat 'mannen van
huwbare leeftijd geen vrouw vinden omdat de Mozam-
bikanen alle aantrekkelijke meisjes van de streek in-
palmen'. Voor niet of minder aantrekkelijke meisjes
was er duidelijk geen belangstelling! Een Swaziconven-
tiedeelnemer vroeg zich af 'wat Mozambikanen hebben
wat wij niet hebben', steeds volgens de 'Saturday Star'.

Besloten werd best aan Mozambikanen geen jobs meer
te verschaffen en ook, ze best niet meer vrij in en uit
Swaziland te laten reizen (Red.: de 'uit' lijkt onlogisch,
maar de krant -of de vergadering- lichtte dit niet toe).
Ook werd de raad gegeven de bus, van de regelmatige
lijndienst Mozambique-Swaziland, goed te doorzoe-
ken bij de grens. Voor wat precies werd niet gespecifi-
ceerd. De 'Satusday Star' vroeg zich af of het voor
'aphrodisiacs' kon zijn?

De krant citeert ook een voorstel -dat overigens niet
werd aangenomen- om het blanke bewind opnieuw te
installeren! De Swaziburger, die het indiende, stelde
het als volgt: "De huidige wetgeleerde leiders zijn zo
hebzuchtig en zo corrupt dat zij het land op de rand
van de financiële afgrond hebben gebracht." Volgens
de krant kreeg hij een behoorlijk applaus.

Het is nu maar te hopen dat sommige libertarische op-
vattingen via Zijne Hoogheid en Zijne Excellentie door-
sijpelen naar Swaziland's politieke bestel. Want voor
Swazi-democratie ... God behoede ons!

Van kranten gesproken: 'The Swazi Observer' bericht-
te met een grote kop, over onze conventie: 'Swaziland
Plays Host To A Major Conference'. Een volle halve
bladzijde. De aanhef: "The Kingdom of Swaziland is
blessed to host... an august conference by ... (Liber-
tarian International)" (TSO,9.8/88).

De eigenlijke conventie werd besloten met een banket
- de enige 'non-braai' warme maaltijd die we gehad
hebben op woensdagavond want de volgende dag,
donderdag, vertrokken we naar het nabijgelegen Kru-
gerpark (met ook daar de onvermijdelijke dagelijkse
'braai').

Een leerrijk incident, het vermelden waard: bij het ver-
laten van Swaziland, via een Zuid-Afrikaanse douane-
post bemand door drie mensen, werden al onze kof-
fers grondig doorzocht op ... literatuur. Het bleek dat
ze telefonisch een instructie hadden doorgekregen.
Een geheimagent? OSS 117? Of zelfs een dubbelagent?
Of hadden de Zuid-Afrikanen de 'democratische reso-
lutie' over het doorzoeken van bussen uit Mozambi-
que een goed idee gevonden? Wat er ook van zij, we
hebben daar meer dan een uur gestaan, onze koffers
open op de grond, in zon en stof... Zonder resultaat
overigens in hoofde van de Zuid-Afrikanen. Zelfs het
boek 'Our Enemy, The State' van Albert Jay IMock
waar iemand mee in zijn koffer rondreisde werd niet
in beslag genomen.

In het Krugerpark kan men logeren, maar niet in ech-
te hotels. Het zijn eerder 'blokhut-kampen' è la Club
Méditerrannée. In het kamp waar wij logeerden heb
ik, de allerenige keer op mijn reis, de 'legale superiori-
teit' van de blanke geobserveerd. De baas, compleet
gegaloneerd op schouders en kraagpunten, snauwde
zijn ondergeschikten af en schold ze uit van jewelste.
Hij deed herinneringen opleven van mijn eigen kolo-
niale periode, van '50 tot '55 in Zaire, toen nog Bel-
gisch Congo. Zo hier en daar hoorde je toen -ja, vooral
horen!- iemand zijn autochtoon personeel afsnauwen
en uitschelden. Toen al beschouwde ik hen als 'men-
sen met ergens een geestesprobleem'. Vandaag de dag
zou dat een enorme onderschatting zijn. Achteraf heb



ik vernomen dat hij ambtenaar is. Het Krugerpark is
eigendom van de staat, die bovendien zelf de kampen
uitbaat, de restaurants incluis.

Van het Krugerpark zelf waren mijn vrienden opgeto-
gen. Ik eigenlijk minder. Twee dagen zaten we uren-
lang opgesloten in die bus. Nu en dan wat wilde bees-
ten. Ze zijn zo gewoon aan de bussen dat de meeste
zich rustig laten bewonderen. Mijn vrienden hadden
het vooral over 'hun vrijheid'. Ons was het verboden
één voet uit de bus te zetten. N iet dat ik dat wilde doen!
Maar ik zie het toch liever omgekeerd: de beesten in
kooien en wij vrij rondlopen. Of én de beesten én wij
vrij natuurlijk. Wel te verstaan, dan niet in eikaars
buurt!

Maar alle gekheid op een stokje, het was een enige ge-
beurtenis. Ik zou deze conventie voor geen geld van de
wereld hebben willen missen. Enfin, voor geen geld ...
Alles is relatief natuurlijk. Enfin, alles... Toch veel!

5. Varia

Tot slot enkele losse indrukken en overwegingen:

'The Swazi Observer' voerde, op diezelfde 9e augustus,
nog een grote titel en zelfs op de voorpagina. Haar re-
porter had Dr. van Zyl Slabbert geïnterviewd, een
spreker op ons congres. Dr. Slabbert is zowat de voor-
man van de (legale) anti-apartheid en heeft tot '86 ais
oppositieleider in het parlement gezeteld, waarna hij
zelf ontslag nam.

In het interview spoorde hij aan tot dialoog, zowel
vanwege de aangrenzende 'f rontlijn'-staten als vanwe-
ge de Zuid-Afrikaanse regering. In zijn toespraak ver-
dedigde hij een 'decentralisatie van de (staats)macht'.

* * #
Ook in Zuid-Afrika is 'deregulatie' aan de orde. Er is
zelfs een minister van 'administratie en privatisatie'.
De krant 'Business Day' van 19.8/88 wist dat er een
overheidsbeslissing op het punt stond gepubliceerd te
worden, die 23 nieuwe handelsbranches (trade areas)
zou vrijmaken. * * #
Wel eens giraffevlees geproefd? Gerookte krokodil?
Struisvogelsteak? Wilde beer? In Johannesburg is dat
mogelijk. Niet dat het lekker is. Het vlees komt van
struisvogel en krokodillenfarms. Het giraffenbestand
moet regelmatig worden gedund. Waar de wilde beer
vandaan komt, weet ik niet.

* * *
Een prettige afwisseling met het dorre (winterland-
schap van de Johannesburgse omgeving zijn de tuinen
van Pretoria, zowat zestig kilometer naar het Noorden,
over een van Zuid-Afrika's talrijke autosnelwegen
(maar waar zwart én blank, solidair, aan de verkeerde

kant van de weg rijden). Een prachtige tuin rond het
Voortrekkermonument, en een wellicht nog mooiere
en zeker veel grotere tuin rond het Uniegebouw, de
zetel van de centrale regering. Het onderhoud alleen
kost duidelijk fortuinen. Maar ja, als je het maar voor
het zeggen hebt...

Aan te stippen dat in de tuin van het Uniegebouwtwee
grote monumenten staan voor Zuid-Afrika's gevallenen
uit de twee wereldoorlogen. Vergeten we soms niet te
gemakkelijk dat wij, in onze moeilijkste uren, is tot
twee keer toe op Zuid-Afrika's loyauteit en onvoor-
waardelijke steun hebben mogen rekenen?

* * *
Andries Pretorius leidde een van de Trekker-caravanen
rond de jaren 1838. Hij was een soort generaal/politi-
cus, en naar hem werd Pretoria genoemd. Maar Johan-
nesburg heeft nu eens niet zijn naam van een politicus.
Hij komt van twee, ja echt waar, avonturiers: Johannes
Rissik en Johannes Joubert. Zij bakenden in 1886 een
driehoekig stuk land af om goud te winnen. Het werd
de kern van een mijnstadje dat naar de voornaam van
beide goudzoekers werd genoemd. De wereldstad die
daaruit groeide behield de benaming. Het oorspronke-
lijk afgebakende land is nu het hart van Johannesburg.
Eén van de drie bakens bestaat nog en is te bewonde-
ren op Louis Botha Avenue.

* * *
In de buurt van Johannesburg is 'Gold Reef City', een
soort reproductie/museum van een goudzoekersstadje
begin deze eeuw, een oude goudmijn incluis. Het heeft
winkeltjes, cafés en zelfs een echt hotel. De goudmijn
kan bezocht worden en de liften werken nog. Het is
een privé-onderneming en het werkt zonder subsidies.

Zwarte groepen geven er volksdansen ten beste, com-
pleet men speren, schilden en tovenaarsmaskers. Ook
meisjes dansen mee, met blote borsten. Ik had heter
over met mijn neef, in Durban waar hij werkt en woont.
"Geen monokini's hier op het strand", zei hij me, "de
wet verbiedt dat." Toen ik hem van de danseressen van
Gold Reef City vertelde bleek, dat het verbod alleen
betrekking heeft op blanke vrouwen, de zwarte wor-
den daarin vrijgelaten!

In Swaziland hangen overal foto's van Hunne Majesteit
de Koning en de Koningin. Beiden met ontblote borst.
De koning draagt een halsketting van allerlei dieren-
tanden, de koningin een met kralen. Foto's waar de
mensen tenminste naar kijken. Een interessante tip
voor Koningin Fabiola en Koningin Beatrix. Maar ja,
het is natuurlijk de eigen kuituur, de eigen eigenheid
die de maatstaf dient te zijn. Ik ben helemaal voor dat
principe gewonnen. Mét ontblote borst als het enigs-
zins kan.
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Het is lang vliegen naar Zuid-Afrika. Na Frankfurt één
enkele ruk van vijftien uren naar Johannesburg. Een
hele nacht zich het middenpunt voelen van een onme-
telijke ruimte, een oneindig sterreheelai, zich gedragen
voelen door een onvoorstelbare concentratie van men-
selijk vernuft, doorzettingsvermogen, studie, onderne-
mingsgeest en ambities waarvoor men -relatief- zo wei-
nig in ruil hoeft te geven... de tijd leek me helemaal
niet lang.

* * *
We hebben ook een échte goudmijn bezocht, Doorn-
fontijn, op meer dan een uur bussen van Johannesburg.
Met das, vest en een extra stel schoon ondergoed zo-
als de instructies luidden. Das en vest waren bedoeld
voor de lunch, die de directie ons aangeboden heeft.

In een gemeenschappelijke kleedkamer mochten we
er ons van ontdoen. Ook van onze bovenkleren waar-
voor we een overall in de plaats kregen, en een echte
mijnhelm, compleet met licht erop. We zijn afgedaald
tot niveau min 1660 meter. Het was daar bijna 40°
warm. Dalen en klimmen in pas gegraven hellingen
waar je amper of niet rechtop kon staan, van precies

30° helling, de helling van de hele goudertslaag (de
'reef') rond Johannesburg. Op handen en knieën rond
mijnwerkers die met een hels lawaai pneumatische ha-
mers hanteren om gaten te boren voor dynamiet die
's nachts tot ontploffing wordt gebracht. Water, slijk,
hitte, tocht, zweten, hijgen... méér dan sommigen lief
was. Het schone ondergoed was een ware luxe, daarna
in de kleedkamers met deurloze douches, waar we
naakt door elkaar dienden te lopen. Zonder das en vest.

# * *
Soms vraag ik me af of het zin had zo hard te hebben
gewerkt in mijn leven.
Mocht deze reis de enige beloning zijn geweest, drie
weken lang nieuwe dingen observeren, de prestaties van
anderen bewonderen en appreciëren, mogelijkheden
zien en evalueren, zich voor één keer bewegen tussen
mensen met dezelfde ideeën, voor één keer zich niet
een zonderling hoeven te voelen of Johannes de Doper,
drie weken intens genot... ik wil gegarandeerd opnieuw
beginnen.

In het teken natuurlijk van die twee andere Johannes-
sen.

MYTHE 10

De nieuwe status van Amerika als schuldenland brengt de gezonde economie
in gevaar.

FEIT: Zolang de leningen bestemd worden voor kapitaalvorming kan het geen
kwaad als de natie per saldo een schuldenland is.

Recente discussies over de Verenigde Staten als schul-
denland klinken bedenkelijk, maar het komt er echter
op neer, dat buitenlanders meer in Amerika investe-
ren dan de Amerikanen in het buitenland.
Met andere woorden, er komen meer internationale in-
vesteringen in Amerika terecht, dan andersom. Er is
echter wel een grein van waarheid in de bewering, dat
een natie die in haar totaliteit een schuldenland is te
kampen heeft met een zwakke economische situatie.

In het geval van de Verenigde Staten de geleende gel-
den gebruikt om de enorme schatkist tekorten te druk-
ken is het inderdaad bezig onverantwoorde leningen
te sluiten. Door buitenlandse investeringen aan te
wenden om geldverspillende overheidsprojecten uit te
voeren is ongezonde economische politiek, die moet
eindigen in een economische ramp.
Het probleem is echter niet het feit op zich per saldo
een schuldenland te zijn, het probleem wordt voorna-

melijk veroorzaakt door de buitensporige hoge over-
heidsuitgaven, die het lenen noodzakelijk maken. De
oplossing is dan ook om geldverspillende overheidspro-
jecten te verminderen, die de gehele economie onder
zo'n zware druk zetten. De huidige status van de VS
als schuldenland is echter het resultaat van de betrek-
kelijk gezonde economische situatie en het buitenland-
se aandeel in de Amerikaanse staatsschuld.

Het buitenlandse kapitaal dat direct aan particuliere
investeringen toevloeide nam toe van $ 12 miljard in
1983 tot $ 22,5 miljard in 1987. Het overgrote deel
van de kapitaalstroom is dus terecht gekomen in werk-
vermeerderende ondernemingen, zoals de recent aan-
gekondigde bouwvaneenToyota-fabriekin Kentucky.
Deze investeringen hebben nu al reeds een gunstige in-
vloed op de Amerikaanse arbeidsmarkt, de Amerikaan-
se verbruikers en de Amerikaanse economie in zijn ge-
heel.
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Dat deel van de Amerikaanse schuld, die dus gebruikt
wordt voor kapitaalsuitbreiding is dan ook een gezon-
de positieve stimulans voor de Amerikaanse economie.
Een aantal factoren maken het investeren in de VS
momenteel een lucratieve zaak. De economische op-
bloei in de VS was al geruime tijd gaande, voordat de-
ze in andere landen op gang kwam en de Amerikaanse
economie is nog steeds de sterkste ter wereld. Als ge-
volg daarvan waren de Amerikaanse bedrijven in een
betere positie om buitenlands kapitaal aan te trekken
en waren zij betrekkelijk makkelijker bereid buiten-
lands kapitaal te lenen. Deze toename van investerin-
gen in Amerika betekende hogere rentetarieven en een
sterkere dollar, waardoor dus waardepapieren in dol-
larnotering zeer aantrekkelijk werden voor naties met
een minder sterke valuta.

In feite zijn de buitenlandse investeringen een afspie-
geling van de tekorten op de betalingsbalans tussen de
VS en de rest van de wereld. Wat de buitenlanders niet
in normale goederen en diensten kopen kopen zij in
waardepapieren en rechtstreekse investeringen.
Neem Japan bijvoorbeeld. Zoals uit fig. 7 blijkt. On-
danks dat Amerika meer goederen uit Japan impor-
teerde dan de Japanners uit Amerika (vandaar de stij-
ging in het tekort op de betalingsbalans) investeerden
de Japanners ruwweg het bedrag van dit tekort in de
VS en deze investeringen gaan bijvoorkeur naarwinst-
gevende sectoren van de economie dan naar achterblij-
vende sectoren.
Internationale geldleningen zijn precies hetzelfde als
elke andere internationale transactie. De ene partij le-
vert nu geld of goederen in ruil voor goederen of geld
in de toekomst en vice versa. Bezorgdheid voor de VS
als "schuldenland" heeft net zo weinig zin als bezorgd-
heid om de betalingsbalans. Laten we eens terugkijken
naar het voorbeeld van mythe 5.

Stel nu voor dat meneer Jansen $ 3000.- leent aan een
Japanse bank en meneer Smit investeert $ 2000.- op
de Japanse beurs. Net zoals het geval is wanneer er in
goederen wordt gehandeld heeft ieder voor zich het
gevoel met deze ruil beter geworden te zijn.
Als je echter beide zaken bij elkaar telt wordt er van
de heren Jansen en Smit gezegd, dat ze een "schulden-
land" zijn. Samen hebben ze immers meer geleend
van dan uitgeleend aan de Japanners.

Het optellen van ieders schulden en investeringen
maakt de kwestie echter alleen maar onduidelijker. Al-
leen de individu Jansen heeft een schuld. Het ergste
wat van hem gezegd kan worden is, dat hij op een ge-
geven dag die $ 3000.- plus rente zal moeten terugbe-
talen, maar dat wist hij toen hij de lening aanging en
naar we mogen aannemen rekende hij erop het geld te-
rug te kunnen betalen als het zover was. Leende hij
dat geld om in zijn zaak te investeren, dan verwachtte

hij, dat zijn winst groot genoeg zou zijn om de lening
terug te betalen. Op dezelfde manier lenen momenteel
Amerikaanse bedrijven in binnen- en buitenland om
projecten te starten, die naar zij menen meer dan ge-
noeg winst zullen opleveren om hun schulden te beta-
len. Zeer veel winstgevende bedrijven hebben per sal-
do schulden.

Meer buitenlandse investeringen in de VS betekenen
een grotere economische groei, grotere productiviteit
en uiteindelijk hogere lonen voor de Amerikaanse
werknemers. Buitenlands kapitaal maakte deze uitbrei-
ding mogelijk. Zo waren de VS in de vorige eeuw ook
een "schuldenland", een tijd van enorme industriële
expansie en een stijgende levensstandaard. Die uit-
breiding werd door buitenlands kapitaal mogelijk ge-
maakt, terwijl de VS tijdens de slechtste economische
periode die we kennen - de Grote Depressie - juist
GEEN schuldenland was. De Depressie was een tijd
van economische stilstand in plaats van uitbreiding en
dus waren er maar zeer weinig buitenlanders bereid
om in de VS te investeren.

Voorstanders van beschermende maatregelen spreken
zichzelf tegen als zij zeggen bezorgd te zijn over de
buitenlandse investeringen in de VS. Aan de ene kant
klagen zij, dat de dollars het land uit gaan, omdat
Amerikanen buitenlandse goederen kopen. Aan de an-
dere kant klagen zij, dat er geld het land binnenkomt
in de vorm van buitenlandse investeringen ... maar ze
kunnen natuurlijk niet allebei hebben.

— = U.S. TRADE DEFICIT WITH JAPAN
-- = JAPANESE INVESTMENT IN THE U.S

1975 79

Figuur?
81 83

Source: Deparimem ol Commerce

Hoewel Japans handelsoverschot met de VS is gegroeid,
wordt dat gecompenseerd door de Japanse werkgele-
genheid creërende investeringen in de VS.
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ONTWIKKELING VAN DE 3e WERELD:
BUITENLANDSE HULP OF VRIJE HANDEL

John Majenski
Vertaling: Marga Spil

De armoede van de 3e Wereld is één van de meest knel-
lende problemen van deze tijd; het veroordeelt miljar-
den mensen tot ontbering en ellende.
Deze armoede heeft ervoor gezorgd dat veel Amerika-
nen de bevolking van de 3e Wereld willen helpen om
humanitaire redenen en om onze eigen handel en na-
tionale veiligheid te vergroten.
De regering van de Verenigde Staten heeft voorzien in
meer dan 321 miljard dollar aan hulp na de 2e Wereld
Oorlog gezien, buitenlandse hulp is dus politiek popu-
lair. Behalve humanitaire supporters zijn er ook veel
belangengroepen die buitenlandse hulp lobbyen. Bij-
voorbeeld Amerikaanse boeren, omdat zulke program-
ma's politiek beschamende voedseloverschotten, ver-
oorzaakt door landbouwsubsidies, helpen vernietigen.
Terwijl buitenlandse hulp een politiek succes is, is het
een economische en sociale mislukking. Door de ver-
grote machtvan de regering, economische prikkels ver-
nietigend, verliesgevende ondernemingen, promotend,
en ondoordacht beleid subsidiërend, vergroot buiten-
landse hulp de armoede van de 3e Wereld.

Humanitaire hulp.
Humanitaire hulp -hulp ontworpen om directe rampen
te vermijden - wordt vnl. in de vorm van voedselhulp
bestemd door de Publieke Wet 480, bekend als het
Voedsel voor Vrede-programma. Sinds de instelling
hiervan in 1954 hebben de Verenigde Staten zo'n 34
miljard dollar aan voedsel gedistribueerd in de 3e We-
reld voorzien nu in zo'n 1,2 miljard dollar per jaar aan
voedseloverdrachten. Voedsel voor Vrede verkleint de
overschotten van onze regeringslandbouwprogram-
ma's, maar heeft eigenlijk de honger in het buitenland
op lange termijn vergroot.

- Een probleem met voedselhulp is dat het dumpen van
gratis voedsel in de 3e Wereldlanden de prijzen voor
lokale boeren omlaaghaalt, aldus zorgend voor minder
huiselijke produktie. Dit gebeurde bijvoorbeeld in In-
dia, Guatemala en Bangladesh.
•- Een tweede groot probleem is dat het de ontvangen-
de landen aanmoedigt om beleid te adopteren dat pro-
duktie ontmoedigt. Derde Wereld-regeringen gebruiken
voedselhulp om de ergste gevolgen van hun acties te
maskeren, ondertussen doorgaand met averechts be-
leid zoals gedwongen collectivisering en controle van
de prijzen op landbouwprodukten. Het resultaat is

een eeuwigdurende crisis die meer hulp vraagt om
voedseltekort te voorkomen. Hierdoor worden de min-
der ontwikkelde landen (is LDC's) steeds meer afhan-
kelijk van het buitenland.

-- Een derde consequentie van regering-tot-regering-
voedselhulp is het vernietigen van effectievere privé-
hulp.
Deze hulp gaat direct naar de armen - het is een ruil
tussen individuen - en vernietigt daarom geen markten
door lukraak dumpen en leid niet naar vernietigend
landbouwbeleid. Regeringsvoedselhulp hindert de pri-
vé-hulp door het gevoel van morele verantwoordelijk-
heid tussen burgers van meer welvarende landen te
verkleinen. Nog belangrijker is dat regeringshulp vebl
privé-organisaties "gepolitiseerd" heeft door te voor-
zien in het grootste gedeelte van het budget, daardoor
hun prikkels om efficiënt te zijn, vernietigend. Zonder
privé alternatieven zijn de 3e Wereldlanden snel ge-
neigd openbare hulp te accepteren die de mogelijkheid
op toekomstige voedseltekorten vergroten.

Ontwikkelingshulp.
Ontwikkelingshulp probeert lange-termijngroei van de
LDC's te promoten door grote projecten, door budget-
taire en betalingsbalanshulp te geven en door het op-
zetten van een verscheidenheid aan research en plan-
ning. Sinds 1946 hebben de Verenigde Staten meer dan
131 miljard dollar aan ontwikkelingshulp gegeven. On-
danks de schaal van deze internationale overdrachten
hebben ze niet geleid tot doorgaande groei. Deze hulp
heeft de LDC's geschaad door in de ontvangende lan-
den de rol van de openbare sector te vergroten.
Ontwikkelingshulp is gebaseerd op het idee dat 3e We-
reldlanden niet groeien door gebrek aan financiële in-
komsten. Maar financiën hebben relatief weinig effect
op groeicijfers vergeleken met andere factoren.
Volgens P.T. Bauer hangen "economische resultaten
af van persoonlijke, culturele, sociale en politieke fac-
toren, zoals vaardigheden van mensen, hun motivatie
en normen, hun instituties en het beleid van hun lei-
ders". Zelfs als financiële inkomsten vitaal zijn voor
groei zijn, heeft de 3e Wereld geen gebrek aan midde-
len om internationaal krediet te verkrijgen.
Net als met voedselhulp politiceert ontwikkelingshulp
het economisch leven. Hulp helpt de ambtsdragers om
hun macht te vergroten door politieke steun. Volgens
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economist Doug Bandow "is de tendens van leidende
groepen, vooral in maatschappijen waar politieke
macht zo belangrijk is, om hulp te gebruiken om hun
eigen positie te versterken, hun supporters te belonen,
en om oppositie-bewegingen om te kopen of te ver-
nietigen". Door de politieke competitie te begrenzen
heeft buitenlandse hulp de aanvulling in zich van on-
nodige markt-georiënteerde hervormingen.

Zelfs hulp die niet wordt gebruikt voor openlijke poli-
tieke onderdrukking leidt tot de groei van grote, niet-
produktieve bureaucraties. Zambia bijvoorbeeld ge-
bruikt 20% van het Bruto Nationaal Product voor
een hoge levensstandaard van de overheidsfunctiona-
rissen. Door deze grote bureaucraties voedt ontwikke-
lingshulp politieke exploitatie. Er zijn tal van voor-
beelden waarbij 3e Wereld regeringen de heersende elite
verrijkten ten koste van de massa. President Sese Seko
van Zaïre bijv. gebruikte buitenlands hulpgeld voor
de bouwvan 11 presidentiële paleizen.
Buitenlandse hulp werd ook gebruikt voor het bouwen
van dure hoofdsteden zoals Islamabad en Dodoma
en voor het subsidiëren van dure 3e Wereld luchtvaart-
maatschappijen. In sommige van de armste gebieden
in Afrika staan regeringsambtenaren bekend als "Wa-
bemi" - mannen van de Mercedes-Benz.
Zelfs als ontwikkelingshulp niet zou leiden tot politie-
ke exploitatie, zou het economische inefficiëntie voe-
den.
In tegenstelling tot p rivé-firma's zijn regeringsprojecten
niet onderworpen aan een winst-verliesbalans. Omdat
ze buiten de markt opereren hebben regeringsprojecten
- het soort dat gefinancierd wordt door buitenlandse
hulp - weinig of negatieve betalingscijfers. In veel ge-
vallen ondernemen hulpbureaus zulke projecten om-
dat de privésector weigert ze te financieren. Buiten-
landse hulp kanaliseert de inkomsten van het ontvan-
gende land dus naar onproductieve investeringsgebie-
den.
Zonder een leidend prijssysteem hebben 3e Wereldlan-
den geprobeerd zich te ontwikkelen door eenvoudig-
weg hetzelfde type onderneming te bouwen dat flo-
reert in meer ontwikkelde landen. Staalfabrieken, alu-
miniumfabrieken en olieraffinaderijen gesticht met
hulpgeld, rijzen op in de 3e Wereld, ondanks het feit
dat de markten voor deze producten al verzadigd is.
Omdat ze niet kunnen concurreren met meer gevestig-
de firma's trekken deze hulpprojecten valumensen en
andere middelen weg van de privésector zonder bijbe-
horende baten.
Buitenlandse hulp verspilt niet alleen spaarzame mid-
delen in juist die landen die dat het minst kunnen ver-
oorloven, maar het creëert internationale spanningen.

Buitenlandse hulp heeft de regeringen van de 3e Wereld
samengebracht tot een hechte eenheid met maar 1
doel: het veiligstellen van meer hulp.

Om dit te bereiken, werkt het beleid van confrontatie
het best, heeft de 3e Wereld ondervonden. In hun ogen
is de wereld verdeeld tussen rijken en armen, de eerste
groep heeft de verplichting om de laatsten te helpen.
Het resultaat is een internationaal conflict:
Tenslotte moeten we opmerken dat ontwikkelingshulp
onze eigen middelen duidelijk uitput. Veel mensen
supporten buitenlandse hulp met de perceptie dat het
onze exportindustriën helpt. In feite staan op de mees-
te hulppakketten bedingingen die het gebruik van
Amerikaanse goederen waar mogelijk eisen.
Omdat buitenlandse hulp Amerikaanse maatschappijen
die handelen met de 3e Wereld subsidieert, het ver-
schuift activa van meer efficiënte firma's, daardoor
vermindert het onze totale economische optreden.
Hulp steunen in de hoop dat iets ervan misschien in
de Verenigde Staten uitgegeven wordt is hetzelfde als
een supermarkt die geld weggeeft in de hoop dat de
consumenten een gedeelte daarvan zullen uitgeven in
die winkel - er is altijd een netto-verlies.

Een andere weg?
Het basisprobleem bij beide typen hulp is dat zij de
instituties die ontwikkeling verhinderen, versterken
terwijl zij de instituties van de 3e Wereld die echte wel-
vaart kunnen brengen verzwakken. Hulp vergroot de
rol van de regering en bureaucratie in het economisch
leven van de derde Wereld, terwijl het de rol van mark-
ten en privè-ondememingen verkleint.
Als we ontwikkelingslanden willen helpen voorspoed
te hebben moeten we een methode vinden die een
grotere rol voor instituties zoals de markt creëert.
Eén manier om de 3e Wereldlanden te helpen is door
vrije handel. Door onze importbarrières te verlagen,
gunnen we privésectors van de 3e Wereld gemakkelij-
ker toegang tot onze markten. Met de grote markten
van de Verenigde Staten open voor hun producten,
hebben ondernemers de mogelijkheid om nieuwe in-
dustriën te ontwikkelen en oude uit te breiden.

Zoajs Lord Bauer schrijft zal het verwijderen van pro-
tectionistische barrières meer derde Wereldlanden toe-
staan het succes van Pacific Bassinlanden zoals Hong
Kong en Singapore te ervaren. Vrije handel heeft ook
het voordeel dat het onze eigen economie helpt. Dit
is niet de plaats om het talloze protectionistische be-
drag te onderzoeken, maar vrije handel zal onze wel-
vaart vergroten met een grote toevloed van diensten
en goederen uit het buitenland. Zoals alle vrijwillige
ruilen is internationale handel een activiteit met een
positief totaal; Amerika en de derde Wereld zullen er
beide van profiteren. Zelfs als we de heldhaftige ver-
onderstelling maken dat buitenlandse hulp de derde
Wereldlanden écht helpt, zou het nog steeds alleen
een activiteit zijn met een totaal van nul; het kan al-
leen het ontvangende land helpen door het gevende
land pijn te doen.
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LIBERTARISCH LEVEN

Oprichting van een libertarische EDP en
management Consultants Groep

Goch (Pfalzdorf), 15. November 1988

In september van dit jaar werd er een associatie opge-
richt om de internationale libertarische samenwerking
te versterken: ACTICON Afkorting voor Acting Mana-
gement Consultants (vroegere codenaam LI B AS).

Het grondidee achter de oprichting is dat door samen-
werking de acticon leden potentiële klanten (op dit
moment EDP fabrikanten en groothandelsorganisaties)
een eenvoudige manier bieden om hun zaak uit te brei-
den naar over de grens. Tegelijk wordt ook het liber-
tarisme effectief verspreid. Immers, de libertarische
(interim) manager bepaalt de cultuur in het bedrijf.
Dit heeft automatisch gevolgen voor de medewerkers,
vertegenwoordigers, klanten en dus op de hele samen-
leving. De te volgen strategie komt in grote lijnen over-
een met die van de Hanse in de middeleeuwen, die in
haar tijd Europa tot bloei bracht.

Op het moment handelt Acticon onder de naam van
de oprichter, Van Stekelenburg Automation & Mana-
gement Service. Het doel is een vrije wereldwijde sa-
menwerking tussen libertarische consultants op het ge-
bied van management, automatisering, investeringen
en marketing.

De Acticon leden zorgen voor het oprichten en bestu-
ren van de buitenlandse marketing en support organi-
satie van klanten.

Leden
Op dit moment hebben 15 consultants zich voor een
vrij lidmaatschap gemeld. Vertegenwoordigingen zijn
tot stand gekomen in België, Denemarken, Duitsland,
Nederland, Noorwegen en in Georgia (USA).

Het streven is in 1989 te kunnen beschikken over EDP,
marketing en investment consultants in elk Europees
land en in de verschillende industriële staten in USA,
Canada en Australië.

Verkoop
De opgerichte marketingorganisatie wijst distributeurs
aan of richt joint-ventures op met bestaande groothan-
delsorganisaties die de produkten van de Acticon klan-
ten zullen verkopen. Die kunnen verschillende groot-
handelsondernemingen zijn voor verschillende pro-

dukten. De verkooporganisaties anderzijds, zijn tegelijk
potentiële klanten voor het opzetten van een marke-
tingorganisatie in andere landen.

Voortgang
Op dit moment functioneert het systeem in Nederland
en Duitsland.

o Verschillende Nederlandse maatschappijen --waar-
onder groothandelsorganisaties, softwarehouses en
consultants voor de logistiek - hebben besloten
hun activiteiten naar Duitsland uit te breiden.

o Een Duits opleidingsinstituut voor automatisering
heeft ons gevraagd hun activiteiten uit te breiden
naar Nederland.

o Een Engels softwarehuis heeft ons gevraagd hun
produkten in de andere EEG-landen te introduce-
ren.

o Een computerfabrikant uit Taiwan heeft ons ge-
vraagd een Europees distributienet voor hen op te
zetten.

o Deelname in een Europees project voor banken
wordt overwogen.

o Verschillende hard- en software bedrijven in de
Verenigde Staten hebben ons benaderd om hun be-
langen in Europa waar te nemen.

Als gevolg van het opheffen van de handelsbelemme-
ringen binnen het Europa van 1992, zijn er legio kan-
sen voor het internationaal uitbreiden van bedrijven.
De Acticon beschikt over het instrument om er van
te kunnen profiteren.

Bedrijven van buiten de EEG kunnen eveneens hun
voordeel doen door hun werkgebied naar Europa uit
te breiden. Europa biedt 320 miljoen klanten die op
hun produkten zitten te wachten. Acticon is er om
die bedrijven de nodioe diensten te verlenen.

Voor meer informatie:

VAN STEKELENBURG AUTOMATION
& MANAGEMENT SERVICES
Louis van Stekelenburg
Holunderweg 20, B 4180 Gogh 2, Duitsland
Tel.:02823-18460
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Een libertarische Politieke Partij in Nederland?

Oproep voor een gesprek van voorstanders

Reeds eerder zijn er ook in Nederland en België stem-
men opgegaan voor het oprichten van een LIBERTA-
RISCHE PARTIJ.

De vroegere pogingen hebben allemaal zeer snel schip-
breuk geleden. Dit zal wel allerlei redenen hebben.
Het verkeerd aanpakken is één mogelijke oorzaak.
Maar toch ook wel de principiële of filosofische kant
speelt een grote rol. Namelijk of een politieke partij
wel te verenigen is met de libertarische gedachte.

In de politiek zoals die in de meeste landen wordt be-
dreven, gaat men uit van "het aantal stemmen" dat
ergens voor of tegen is. En het is uiteraard best als de
voorstemmers doen waarvoor ze stemmen.

Het wordt echter kwalijk als die voorstemmers dan ook
de tegenstemmers, en de nietstemmers, met geweld
gaan dwingen om het toch maar te doen.

Het kenmerk van het libertarisme, geen geweld te ini-
tiëren, wordt daardoor geweld aangedaan.

In de Verenigde Staten bestaat er al jarenlang de LP,
the LIBERTARIAN PARTY. Het is niet te ontkennen
dat net door die LP het libertarisme in Amerika zulk
een grote bekendheid gekregen heeft. Het is ontegen-
zeggelijk de grootste factor geweest in het verspreiden
van libertarische ideeën.

De vraag is of dit ook in andere landen nut kan hebben.

Zeker in dit stadium van de ontwikkeling. Nu er zo
weinig mogelijkheden zijn om bekendheid te verwer-
ven, is een politieke partij een uitstekend middel om
in de publiciteit te komen.

We willen in dit artikel niet doorgaan op de voor- en
nadelen. We stellen daar overigens onze kolommen
wel voor open. Aarzel niet uw mening kenbaar te ma-
ken.

OPROEP:

Andreas Kinnegin organiseert een bespreking van
personen die WEL geintereseerd zijn in het oprich-
ten van een Nederlandse LP.

Het is NIET de bedoeling om op die bijeenkomst
te gaan discussieren over het voor of tegen. Daar
komt eventueel een andere gelegenheid voor.

Het is WEL de bedoeling om de mogelijkheden van
een dergelijke partij te onderzoeken. Zeker nu er
steeds duidejijker blijkt hoe weinig principieel al die
andere partijen zijn. De kansen voor een echt prin-
cipiële partij lijken nu inderdaad aanwezig.

Wie wil meepraten?
Neem snel contact op met de redactie, (Tel.: 010-
426.27.24} of maak rechtstreeks een afspraak met:
Andreas Kinnegin, Tel: werkuren: 071-27.52.16.

avonden: 070-50.61.42.

vervolg van pagina 14

Buitenlandse hulp mislukt als een ontwikkelingsbeleid
omdat het de prikkels van de marktplaats vernietigt
en de macht van de heersende elites vergroot. Omdat
het de derde Wereld wegleidt van de vrije markt ver-
groot het de armoede van de 3e Wereld. Aan de ande-
re kant zal het alternatieve beleid van de vrije handel
de privésector van de LDC's een mogelijkheid tot uit-
breiding en bloei geven.
Het moet benadrukt worden dat vrije handel alleen
niet alle problemen van de derde Wereldarmoede op
zal lossen. Vrije handel zal alleen de mogelijkheden
van de minder ontwikkelde landen vergroten. Het

zal niet de belemmeringen van het regelen en de inter-
ventie van de regering, dat de 3e Wereldeconomieën
domineert, vernietigen. Die taak kan alleen verricht
worden door de mensen van de 3e Wereld zelf.
En toch zal het vernietigen van buitenlandse hulp en
het opzetten van vrije handel de mensen van de 3e We-
reld tenminste aanmoedigen om instituties zoals pri-
yebezit-rechten en vrije markten ontwikkelen, die zul-
len leiden tot groei en welvaart.

John Majenski is student economie aan de Universi-
teit van Texas in Austin, Amerika.
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BOEKRECENSIE

Afschaffing van oorlog als een realistisch doel

Koos Swart, filosoof Door: Gene Sharp

Onder deze titel verscheen een klein boekje, geschre-
ven door Gene Sharp, van de Stichting Voorlichting
Actieve Geweldloosheid.
Het boekje past eigenlijk heel goed in de meer 'radika-
le' richting van de Libertarische beweging, want het
draagt een aantal alternatieven aan voor de bescher-
ming van de Burgers, die anders is dan de'klassieke'van
een staand leger, en militaire middelen. Ze illustreert
dit met een aantal praktijkvoorbeelden, vandaar dat
hier over een realistische aanpak geschreven wordt.
Praktische voorbeelden zijn: het verzet van de Tsjechen
tegen de Russen, de stakingen en de niet-samenwer-
king van de Duitsers in de Weimar republiek tegen de
Kapp-putsch in 1920, en nog een aantal andere voor-
beelden.
Gene Sharp onderkent ook het feit, dat Regeringen
onderdrukkend tegen de eigen burgers kan optreden,
en laat zien, dat ook hier de mensen meer kunnen doen
om zich te verzetten dan ze doorgaans denken. En dat
dit niet noodzakelijkerwijs gedaan hoeft te worden
met het gebruik van geweld. Gene Sharp probeert ons
dan ook bewust te maken van de veelheid van metho-
des, waar wij gebruik van kunnen maken om ons tegen
onderdrukking te verdedigen. Al deze methodes wor-
den dan door de verzamelnaam: 'Sociale Verdediging'
aangeduid.
Toch, hoe overtuigend het boekje ook moge lijken, het
maakt op mij de indruk niet een echt antwoord te ge-
ven op het gevaar van onderdrukking, maar kan meer
gezien worden als een stimulans tot zelf nadenken over
alternatieven anders dan die door een Staat of een Re-
gering gegeven worden van het beschermen van (de)
Burgers in een samenleving.
Laat ik dit eens illustreren met een voorbeeld, en dan
op een heel ander gebied, zodat de denkfout goed hel-
der wordt, die in dit boekje zit, en wel een medisch
voorbeeld.

Niet zo lang geleden kwam er iemand bij mij langs, die
mij wist te vertellen dat hij een methode had ontdekt
om de wereld te verlossen van alle ziektes.
"Het is echt heel eenvoudig" zei hij. "Als ik ziektes
wil laten verdwijnen, dan ga ik eerst een grondige stu-
die maken van het funktioneren van het menselijk li-
chaam, van de natuurkunde, de scheikunde, de biolo-
gie enz. Als deze studie mij teveel wordt, dan richt ik
een groep op van verschillende mensen, die zich elk

afzonderlijk gaan bezig houden met één van deze vlak-
ken. Nadat dit gebeurd is, gaan wij een laboratorium
en een ziekenhuis oprichten waardoor wij in de gele-
genheid worden gesteld alle ziektes grondig te bestu-
deren. Als wij nu op deze manier precies te weten ge-
komen zijn, hoe ziektes werken, hoe ze veroorzaakt
worden, en hoe ze het beste gedijen, gaan wij genees-
middelen uitvinden voor elke ziekte afzonderlijk. Na-
dat dit gebeurd is, gaan wij de wereld hiervan in ken-
nis stellen door de media op de hoogte te stellen van
onze geweldige geneesmiddelen. Wij gaan dan een ge-
weldige reclamecampagne starten, zodat iedereen op
de hoogte gebracht wordt van onze geweldige ontdek-
kingen. En als de aandachtvan iedereen op ons geves-
tigd is, gaan wij fabrieken oprichten om te garanderen
dat er voldoende van al deze geneesmiddelen voorra-
dig zijn. Dan gaan wij de mensen grondig voorlichten,
hoe deze geneesmiddelen moeten worden gebruikt. En
voila! Nadat dit gebeurd is, is de mensheid bevrijd van
alle ziektes."
Dat deze 'oplossing' realistisch is, demonstreerde hij
vervolgens door erop te wijzen, dat wij tot nu toe al
heel veel ziektes op deze manier genezen hebben. Hij
kon echt honderduizenden voorbeelden aanhalen. (Je-
zus zou er jaloers op worden, want hij had maar twee
handen, en kon daarom onmogelijk alle zieken van de
wereld aanraken en zo genezen).

Het boekje van Gene Sharp maakt op mij precies de-
zelfde indruk als dit voorbeeld, alleen neemt hij niet
de ziekte als uitgangspunt, maar de oorlog, en alles
wat ermee samenhangt. Het is daarom een schoolvoor-
beeld, niet van realisme, maar van idealisme. Want
mensen die op deze manier 'oplossingen' aandragen
verwarren gevolg met oorzaak.

Ze beschrijven reële gebeurtenissen, die inderdaad
voorkomen, maar veronachtzamen datgene wat deze
gebeurtenissen mogelijk maakt. Ze veronachtzamen
de logica.
Heden ten dage maken veel mensen deze fout. Heel
veel mensen klinken in mijn oren als die man, die be-
weerde dat ezels balken, omdat gras groen is. En toen
erop gewezen werd, dat dit toch onmogelijk kon klop-
pen, werd hij kwaad. Want gras is toch groen, en ezels
balken toch? Dat weet de stomste ezel toch? Hoe durft
wie dan ook dan het tegenovergestelde te beweren?

17



Toch kan het boekje van Gene Sharo een bijdrage le-
veren tot een meer rechtvaardige samenleving. Maar
dan niet als iets wat een oplossing aanreikt, maar meer
doordat het tot nadenken aanleiding geeft. En wie
weet, veranderen hierdoor veel balkende ezels toch
nog in weldenkende mensen die iets te zeggen hebben,
waardoor er werkelijk realistische oplossingen gevon-
den worden voor het probleem van de oorlog.

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"

Sharp, Gene

Afschaffing van oorlog als een realistisch doel; geweld-
loze sankties in plaats van diktatuur, massamoord,
oorlog en onderdrukking / Gene Sharp; (vert. uit het
Engels door E. Bayens en A. van Etten; eindred. Wim
Robben). - Zwolle: Stichting Voorlichting Aktieve
Geweldloosheid (SVAG). - (Brochure-reeks Aktieve
Geweldloosheid; dl. 8).
Vert. van r esp.: Making the abolition of war a realistic
goal. - New York, 1980; en: Investigating new options
in conflict and defense. - Australië, 1982.
ISBN 90-6346-308-1.
SISO 399.24 UDC 323.25 NUGI 667
Trefw.: geweldloosheid/sociale verdediging.

Bestellen bij:
Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid
Postbus 137,8000 AC Zwolle (1987)

LIBERTARISCH SCHADUWKABINET

Wie wil een "ministerplaats"?

In de Kring BETUWE, (Echteld) wordt thans onder-
zocht wat de mogelijkheden en resultaten kunnen zijn
van een LIBERTARISCH SCHADUWKABINET.

Uiteraard zijn de voor en nadelen van "politiek bezig
zijn" bekend.
Het eventueel te vormen Schaduwkabinet hoeft echter
in het geheel niet als een "partij" op te treden, ook al
zou er op den duur een band met een libertarische po-
litieke partij kunnen ontstaan.

Ook zonder dat er een dergelijk lichaam bestaat, geven
wij thans commentaren op wat er in het land, o.a.
door politici, gebeurt.
Het Libertarisme is in feite een filosofie die zich bezig
houdt met de vormen van samenleving in de maatschap-
pij. Je kunt dus stellen dat het libertarisme al "politiek
bezig" is.

Door een SCHADUWKABINET komt er de gelegen-
heid om bepaalde beschouwingen in een aantrekkelijk
en opvallend jasje te leveren.
Het is niet uitgesloten dat dit ons de nodige publiciteit
zal opleveren.
Zeker als dit "kabinet" ook nog kans ziet om echte
concrete oplossingen aan te dragen. En als de punten
die behandeld worden voldoende actueel zijn, zoals
Begrotingstekort, Minimum loon, Ontwikkelingshulp,
Defensie, Milieu, enz.

Er is reeds meer over gedacht, maar een definitieve
vorm moet nog vastgesteld worden.
Op dit moment graag uw medewerking:

- 1.) HEBT U IDEEËN DIE DIT TOT EEN SUC-
CES KUNNEN MAKEN?

-2.) WILTU DEELNEMEN AAN DIT KABINET?

Laat de redactie zo snel mogelijk uw mening en ideeën
weten.
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KERSTMIS 1988

Speciale VRIJBRIEF aanbieding

BESTEL Nu Uwcadeauxvoorde komende feestdagen. Andere cadeau-ideeën:

Als speciale aanbieding voor Vrijbrieflezers:

1) Restoring The American Dream;
door Robert J. Ringer prijs f 30,- nu voor f 15,-
en f 5,50 verzendkosten.
Dit boek geeft een aantal goede voorbeelden van
het disfunctioneren vn de (Amerikaanse) staat.

2) The Solution; door Frances Kendall en Leon
Louw, prijs f 35,- nu voor f 29,- en f 4,50 ver-
zendkosten.
De oplossing in dit boek aangegeven voor de Zuid
Afrikaanse problemen zijn ook van toepassing op
de problemen overal elders in de wereld.
Dit boek is als "Die Oplossing" in het Zuid Afri-
kaans te verkrijgen. Zelfde prijs als de Engelse
uitvoering.

3) Super Parents Super Childern door Frances Ken-
dall, prijs f 32,50 nu f 26,50 en f 4,50 verzend-
kosten.
Een zeer goede handleiding bij de opvoeding van
kinderen. Zelfs geeft het een inzicht hoe te han-
delen met "onhandelbare" oudere kinderen.

Neo-Liberalisme, door Dr. G. Meijer, prijs f 65,-.
Dit boek geeft een uitgebreid en gedetailleerd beeld
van het Neo-Liberalisme vanaf het ontstaan tot nu.
Een "must" voor hen die in politiek en economie zijn
geïnteresseerd.

Het Nieuwe Sociale Denken; door Dr. Stefan Blankertz,
prijs f 10,-, verzendkosten f 2,50.
Een theoretische benadering van het Libertarisme.

Democtatuur; door F. Dekkers, prijs f 8,- en f 2,50
verzendkosten.

Freedom In Our Time, Een verzameling essays van V.
Miller; Neil Reynolds; J.B. Wollstein; Michiel van Not-
ten; M. McMaster; R.J. Smith prijs f 7,50 en f 2,50
verzendkosten.

Crash en depressie van Dr. F. van Dun. Prijs f 7,50 en
f 1,50 verzend kosten.

De Brug naar de Eeuwigheid, door Richard Bach (Au-
teur van Jonathan Livingstone Zeemeeuw) prijs f 15,-
en f 4,50 verzendkosten.

Mocht U meerdere boeken wensen te bestellen, dan
kunt u de verzendkosten optellen, het maximum be-
drag is f 10,- aan verzendkosten bij een grote aantal
boeken.

Te bestellen bij LI FHAS, postbus 680,3100 AR Schie-
dam. Gaarne een betaalkaart/Eurocheque met het ver-
schuldigde bedrag bijsluiten.

DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

vervolg van pagina 20

SPECIAAL:

- Kon.Olie vind ik nu, met velen, toch best laag ge-
waardeerd. De uitkering, die U jaarlijks krijgt
beloopt zo'n 6 tot 7%op Uw inleg.

- CKK was niet zo slecht. Kocht U onlangs op f 80,--
dan kunt U overwegen voor een deel op f 100,-
winst te nemen. Wilt U echter wachten op even-
tueel meer koersstijging, dan wacht ik met U mee.

Als je groter bent,
zul je begrijpen dat collectivisme onbegrijpelijk is.
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DE VFMJE MARKT
!N EEN ONVRUE ECONOM!E
)r. L.H.N. Jongen

!n Nedertand wordt nu geadverteerd voor aüerlei lijf-
rente mogeüjkheden.
De achtergrond is dat u, door nu fiscaa! aftrekbaar een
bedrag bij een verzekeringsmaatschappij onderte bren-
gen, later een bedrag hebt opgebouwd. Dat opgebouw-
de bedrag is aangegroeid op basis van rente op rente
en de eventuele extra winst die de verzekeringsmaat-
schappij maakt.
Terwijl dat bedrag groeit, hoeft u er geen betasting
over te betalen en vatt het buiten de eventueie vermo-
gensbelasting.
Het voordeet van zo iets is dat u nu beiastingaftrekbaar
spaart (u krijgt zeg maar dubbete waar voor uw geid)
en dat in de tussentijd de rentes ook belastingvrij wor-
den bijgeschreven.
Nadeel is dat u met het grote eindbedrag een lijfrente
moet kopen. Dat betekent: tegen de dan geidende
voorwaarden van rente een jaarlijkse uitkering zo lang
u leeft die dan ook beiast wordt! Ooit betaalt u dus
toch weer belasting, maar die is dan hopelijk lager dan
op basis van uw huidige inkomen. Sommigen denken
er dan over om die uitkering in slechts enkele jaren m
een belasting vriendelijk land te laten komen. Spanje
is nu (nog?) zo'n tand, hoe tang dat nog kan is natuur-
lijk de vraag. Een ander nadee! is dat u dat geld defini-
tief wegzet. Ertegen lenen geeft al veel problemen dus
het is niet beschikbaar. Verder durf ik niet in te schat-
ten wat een overheid over x jaar met uw opgespaarde
centjes wil doen. Weliicht vinden ze het een heel over-
bodige luxe dat u meer dan AOW heeft.
Omdat er allerlei betasting regels gaan veranderen is
het wijs om nog eens na te denken of u nu zo'n tijfrente
eenmalig of jaarlijks af wilt sluiten. Geeft u op dat u
nu jaarlijks wilt gaan mee doen, dan büjft u binnen de
huidige wat ruimere regels. Daar komt bij dat de meeste
jaarlijkse polissen u toestaan tussentijd kteinere bedra-
gen te storten als u dat beter uitkomt.

Het probleem met al die lijfrente advertenties is echter
dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Een rela-
tie van mij is zo süm geweest om a! die aanbiedingen
in een computer op een rijtje te zetten. Hij is bereid om
vrijblijvend aan tezers van de Vrijbrief een overzicht
toegespitst op uw situatie te geven.

Ik handel dus niet in die dingen en het is geheel vrij-
blijvend maar als u

- uw leeftijd, de einddatum per wanneer u het geld
weer beschikbaar witt,

- welk bedrag u nu en welk bedrag u hier eventuee)
jaarlijks op volgend aan zou willen besteden,

- of u in fl, Us$, Australische $ of Canadese $, geheel
of gedeeltelijk, wilt beleggen (door de hogere $ ren-
tes loopt het eindbedrag sneller op dan in fi, maar
heeft u natuurlijk wel vatutarisico)

aan mij doorgeeft, zorg ik dat u de beste vergelijkin-
gen naast elkaar gezet krijgt.

Be!eggen en de V.S. verkiezingen:

Bush komt voor een apart probleem te staan. A!s hij
niets doet vindt men dat de overheidstekorten te hoog
worden in de V.S. (altijd °/o minder dan in Nedertand
of België). Probeert hij echter die tekorten te tempe-
ren, toopt hij de kans een recessie in gang te zetten.
Die recessie dreigt toch al aan de horizon, want we
hebben al zes jaar een economische opgang. Zodra er
tekenen van recessie zijn, gaat iedereen zijn paniek ge-
zicht opzetten: bij recessie minder bedrijfswinsten, en
dus ook minder overheidsinkomsten (uit belastingen
op winsten). Komt er dus een tekentje dat er iets op
recessie zou kunnen uitdraaien, draait men meteen de
geldkraan "open om de economie te stimuleren". Dit
betekent dat weer inflatie.

Wat nu weer concreet te doen:

- Koop goud/mijnen.

Echt het is geen gebarste CD of gekraste LP waar ik
mijn verhaal van afhaal, maar ik meen dat wij daar nu
naast veiligheid ook puur prijstechnische redenen voor
hebben.

- Koop aandelen in de kapitaalgoederen sfeer.
vervolg op pagina 19
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ĤlT!!̂!î9!EM!]!B̂B!!H:nBna!!!!K)B!S3!)SHn!n
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