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POLITIEK

Ir, H.J. Jongen sr.
Voorzitter Libertarisch Centrum

Met wie je ook praak, bijna niemand is gelukkig met de gang
van zaken in onze maatschappij. Bij allerlei bijeenkomsten hoor
je de ene klacht na de andere ontevredenheid.
Ik tref nooit iemand die tevreden is over de gevoerde politiek.

Bij het woord "politiek" denkt men dan direct aan de overheid,
de staat en politieke partijen. En dat meestal niet in de aller-
gunstigste zin. Sterker nog het heeft een ongunstige betekenis.
Zelfs in het woordenboek staat er "geslepen" bij!

Dit kan alleen maar komen door het gedrag van de mensen die
zich met de politiek, zoals hier bedoeld, bezig houden.
Eigenlijk is oorspronkelijk met politiek bedoeld de kennis en
kunde van de manier waarop mensen met elkaar in de maat-
schappij samenleven. Dat dit goed gaat, is in ieders belang.

De reden waarom het niet goed gaat, is dat in het algemeen
politie! en hun partijen niet uitgaan van ethische principes,
maar de politiek zien als "de kunst van het haalbare".
Wel te verstaan het haalbare voor zichzelf.
Er is niet veel moeite voor nodig om te constateren dat de No-
belprijswinnaar James Buchanan gelijk heeft als hij stelt dat
"politici net als de meeste mensen, stemmen en handelen op
de manier waarop ze denken zelf het meeste voordeel te heb-
ben". Het voordeel voor politici is meer stemmen krijgen in de
volgende verkiezingen, en meer macht te vergaren.

Met dit als uitgangspunt is het wel duidelijk waarom er zoveel
libertariërs zeer sceptisch zijn ten opzichte van de politiek. Er
zijn er zelfs veel die zeer fel tegen elke deelname aan het (par-
tijpolitieke proces zijn. Onder andere geldt dit voor de Volun-
taryists.

In dit nummer kunt u enkele beschouwingen over libertarische
opvattingen lezen.
Wij wensen u veel leesgenoegen.
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AGENDA
Als speciale aanbieding voor Vrijbrieflezers:

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 bij de 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).

9/11 juni: Libertarisch Praktijk Weekend in Twente
waarin bewezen wordt dat Libertariërs
geen droge theoretici zijn. De kosten
voor dit weekend (incl. twee warme maal-
tijden) bedragen f 75,-. Voorinschrijving
en details kunt U kontakt opnemen met
Mike van Roosmalen, tel. 053-338590,
of met Louis van Stekelnburg telefoon
09-49282318460.

10/13 juli: International Libertarian European Con-
vention in Parijs.

The Jefferson School of Philosophy, Economics,and
Psychology

Zomerconferentie:The Intellectual Foun
dation of a Free Society IV, te houden
op de campus van de Universiteit van
California, San Diego.

Spreker o.a.:
Dr. Leonard Peikoff of Justice and Freedom From
Force.
Dr. George Walsh over Judeo plm. Christian Tradition.
Dr. Harry Binswangerover Ayn Rand.
Dr. George Reisman over Theory of Profit, Saving,
and Economie Progress.
Dr. Hans Sennholz over Banking Crisis.
Mr. Peter Schwarz over Current Politics.

Verdere info: Redactie Vrijbrief.

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 desfunktioneren van 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 uit
voering.

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

Mocht U meerdere boeken wensen te bestellen, dan
kunt U de verzendkosten optellen. Het maximum
bedrag is f 10,-- aan verzendkosten bij een groot aantal
boeken.

Te bestellen bij LIFHAS, postbus 680, 3100 AR
Schiedam. Gaarne een betaalkaart/eurocheque met
het verschuldigde bedrag bijsluiten.

INFORMATIE

Abonnement op de Vrijbrief (8 nrs./jaar elk nummer
16 tot 20 p.)
NEDERLAND: L . . . _ nE
f 50,00, abonneren door storting op bankrekening u t
VRIJBRIEF, Amrobank 46.24.31.320, Gin.8238
AMRO Amsterdam) of per cheque aan Libertanwn
Centrum,Antwoordnummer551,3100WS Schiedam.

BELGIË: BF 900,00. „««ARK RA nf
Bank J. van Breda, Antwerpen nr. 645.1240465 64 of
per cheque aan Libertarisch Centrum, Herenthalsebaan
109,2100 Deurne.

REDACTIE: W. van Hulten. ,„...„,
Fr. Haverschmidtlaan 31,3116 JK Schiedam
Tel.: 0104262724.

Kring Midden Nederland; Telefoon 03444 - 3434



IS LIBERTARISME IN EEN POLITIEKE PARTIJ MOGELIJK?

Ir. H.J. Jongen sr.

Reeds jarenlang duurt in libertarische kringen de dis-
cussie of het nu wel of niet mogelijk, verstandig of
slecht is om een Libertarische politieke partij te heb-
ben.

Bij deze discussies merk ik vaak dat de voor- en tegen-
standers langs elkaar heen praten omdat ze verschillen-
de uitgangspunten hebben.
Daarom is het nuttig om eens na te gaan waar we het
precies over hebben.

Het gaat om een LIBERTARISCHE POLITIEKE
PARTIJ.

LIBERTARISCH.
Op de eerste plaats is het dus een instelling die zich
eventueel "libertarisch" noemt. Wat dat is weten we
wel, maar voor het vervolg van dit artikel zal ik nog
eens formuleren wat ik er mee bedoel.
Als iets zich "libertarisch" noemt, moeten we er van
uit gaan dat het de libertarische filosofie aanhangt en/
of nastreeft om deze te verwezenlijken. (Zo dat niet
zo is, is er sprake van bedrog en/of fraude).

Wat die libertarische filosofie is, wordt het kortst uit-
gedrukt door de leefregel: "GIJ ZULT GEEN GE-
WELD INITIËREN."*
In het politieke vlak wordt dit op de eenvoudigste wij-
ze verduidelijkt door het N p LAN SCHEMA.**
Iemand die zich "Libertariër" noemt, zal in zijn leven
werken en streven in de richting van de 100/100 situa-
tie van dit schema. Dus zowel naar een volledige ECO-
NOMISCHE VRIJHEID als naar een volledige PER-
SOONLIJKE VRIJHEID voor iedereen.

POLITIEK
De tweede term waar we mee te maken hebben, is
"politiek". Politiek is in de filosofie het vierde hoofd-
stuk. Jason Alexander noemt het de "Vierde Dimen-
sie". Het komt na de eerste drie dimensies Metafysica,
Kennisleer en Ethiek. Ayn Rand schreef daar al over
in 1962 in THE OBJECTIVIST NEWSLETTER.***

* Zie serie: "WAT IS LIBERTARISME"
** Zie elders in dit blad.
*** Ayn Rand, Januari 1962:

"Politics is based on three other philosophical dis-
ciplines: metaphysics, epistemology and ethics-
on a theory of man's nature and of man's rela-
tionship to existence. It is only on such a base

that one can formulate a consistent politica! theo-
ry and achieve it in practice. When, however,
men attempt to rush into politics without such a
base, the result is that embarriassing conglomera-
tion of ompotence, futility, inconsistency and
superficiality which is loosely designated today
as "conservatism."
Objectivists are not "conservatives". We are radi-
cals for capitalism; we are fighting for that philo-
sophical base which capitalism did nog have and
without which it was doomed to perish".

Nadat de mens zich bewust geworden is van deze eerste
drie dimensies, kan hij bewust gaan werken aan de
vierde. Deze vierde dimensie beheerst de wijze waarop
de ene mens met de andere omgaat. Hoe gedragen
mensen zich ten opzichte van elkaar en hoe zou dat
gedrag moeten zijn?
In deze kontekst kunnen we daarom al van politiek
spreken als ze het over politiek hebben. De term heeft
in het dagelijks gebruik een duidelijke (uitsluitende?)
associatie met de politici die samen een "overheid" ge-
vorm d hebben, en al die instituten die er omheen han-
gen om zover te komen (bijvoorbeeld de bestaande po-
litieke partijen). Vanuit deze "overheid" regeren ze
dan de andere mensen die binnen een bepaald gebied
wonen.
Dat kunnen ze doen doordat ze het "monopolie voor
het gebruik van fysiek geweld" hebben. (Gekregen of
toegeëigend, doet er niet toe). En dat monopolie, of
het dreigen ermee, wordt constant gebruikt.
Dit gebeurt dan meestal op een zogenaamde "demo-
cratische" manier, waardoor ze er een legaal tintje aan
geven en aan hun volgelingen de indruk dat ook zij
mee beslissen over wat er gaat gebeuren. We hebben
waarschijnlijk allemaal vele malen gehoord "dat we dat
toch zelf gekozen hebben".

Twee leden van de JOVD, (Jongeren Organisatie Vrij-
heid en Democratie), de heren Jort Kelder en Bas Bak-
ker, publiceerden in de Volkskrant van 19 november
1988 een interessante analyse, waarvan we hier iets
willen aanhalen:****
Niet omdat we het met alles eens zijn, maar om te la-
ten zien wat personen die zelf in de politiek bezig zijn
ervan zeggen:

"In ons land gedijen politieke partijen bij de gratie
van de democratie. Het partlementaire systeem



wordt door de grote partijen gedoogd. Nederland
is een partijen-democratie, een particratie, die de
machteloze kiezer iedere vier jaar legitimeert.
Om kamerlid te worden moet men op een door par-
tijbonzen bekokstoofde kieslijst belanden. Het is
dus van belang met die kleine groep partijgenoten,
doorgaans niet meer dan een paar dozijn in getal,
op goede voet te staan. Een bekwaam bewindsman
als Dr. Pieter Winsemius werd uitgerangeerd door
een minder begaafd politicus. Politieke partijen be-
roven het land van goede bestuurders en bekwame
vertegenwoordigers. Regionale afkomst en een ple-
zierige'irelatie met de WD-voorzitter garanderen
eerder een hogere positie op de VVD-kieslijsten dan
deskundigheid en een solide maatschappelijke ach-
tergrond.
De algemene beschouwingen vorige maand (okto-
ber) gaven een tekenend beeld. De geachte afgevaar-
digden debatteerden over punten en komma's. Een
kanaaltje voor de Groningers, een weggetje voor de
Limburgers en hier en daar een voordeeltje voor on-
dernemend Nederland. Politiek gedeformeerd tot
een vrijplaats voor groeperingen, die slechts deel-
belangen nastreven.
Een catch-as-catch-can democratie, waarin het recht
van de grootste bek geldt, een "ingang" in Den
Haag telt en kamerleden gevoeliger blijken voor de
lobby van belangengroeperingen dan voor het inge-
togener verwoorde algemeen belang.

Politici doorbreken het heersende stelsel niet, om-
dat zij zelf geïncorporeerd zijn in het systeem, in de
oligarchie, die wat hen betreft parlementaire demo-
cratie heet. Vreemd volk, die politici. In ieder ge-
val geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Neem
nu de fractieleiders van PvdA, VVD en CDA. Kok,
Voorhoeve en De Vries zouden broers kunnen zijn.
Zeer gedegen, technocratisch, weinig flamboyant,
grijze heren in grijze pakken met bruine schoenen.
Geen kwalijke eigenschappen, bekwamen mensen
ook, maar ver, zeer ver verwijderd van de "man in
de straat". Zij zijn produkt van een elitaire partij-
cultuur en daardoor onvoldoende in staat politiek
tot een publiek bezit, tot iets van en voor ons allen
te maken. In feite vormen de drie Haagse fractie-
voorzitters een anachronistisch koppel in dit tv-
tijdperk. Echter, veranderen hoeft niet, want poli-
tieke partijen tellen weliswaar slechts enige hon-
derdduizenden leden, maar ontlenen aan de kies-
wet het monopolie namens de hele samenleving te
denken, spreken en beslissen. Het pluche bezetten
onze vertegenwoordigers bij de gratie van partijen,
waar slechts een paar procent van het electoraat lid
van is. De VVDkiezer schreeuwt om Wiegel en Win-
semius en krijgt Voorhoeve en De Korte. Heel wat
anders en niet noodzakelijkerwijze slechter maar
toch eigennaardig.

Is er een oplossing? Ja, andere mensen in de poli-
tiek, "andere politiek", zoals D66 roept. Dichter
bij de kiezer en zo mogelijk gekozen via voorkeur-
stemmen. Centraal moet staan, dat de invloed van
het partijkader op de verkiezing van volksvertegen-
woordigers teruggedrongen wordt. Landsbelang en
partijbonzenbelang lopen zelden parallel. Meer par-
tjcipatie in politieke partijen zou welkom zijn-par-
tijen zijn simpelweg nodig in een representatieve
democratie".

Zowel het (gebruik van) het geweldsmonopolie als de
manier waarop het intern in allerlei overheidsinstan-
ties en hun onderliggende partijen toegaat, zijn hele-
maal niet "libertarisch". Integendeel, men is constant
bezig met het initiëren van geweld tegen die mensen
die het niet eens zijn met de maatregelen zoals ze
door die "overheden" worden gedecreteerd. Geen
wonder dat "de politiek" zo'n slechte naam heeft en
dat zoveel Libertariërs er terecht niets van moeten
hebben.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet zelf op een andere
manier "politiek bezig" zou mogen zijn. Binnen de
hierboven gegeven definitie, dat je politiek bezig bent
als je met andere mensen omgaat, zijn practisch alle
mensen er mee bezig.

PARTIJ
Daarom zijn dan ook de regels van het spel zo belang-
rijk. Maar laten we eerst nog even kijken naar het der-
de woord van Libertarische Politieke Partij. Wat is in
dit verband een "Partij"? Volgens Koenen-Endepols is
het: "een groep van personen die hetzelfde willen, de-
zelfde beginselen zijn toegedaan".

Als we spreken over het oprichten van een LP, dan
wordt daarmee bedoeld het stichten van een formele
groep, (partij), die de libertarische beginselen van
"geen agressie plegen" in de maatschappij wil verwe-
zenlijken via of met behulp van de bestaande politie-
ke structuren.
Een voorbeeld is de Amerikaanse LP waarvan de be-
ginselverklaring in dit nummer is afgedrukt. Ik dacnt
dat er weinig libertariërs zullen zijn die het met deze
beginselen niet eens zijn.
Ik zie dan ook nog geen bezwaar tegen die groep men-
sen(libertariërs) die zich verenigen om hun ideaal te
verwezenlijken. In feite doen alle libertarische organi-
saties dat.

Is het voor een bepaalde groep dan verkeerd om dat
ideaal te trachten te bereiken via bestaande Polltl;^
structuren en een Libertarische Partij te stichten, is
het verkeerd om te trachten je doel te b»™'1"11 "J"
behulp van de mogelijkheden die er in de maatscnap-
pij al aanwezig zijn? Is het niet gebruik makeri van mi
bestaande marktmechanisme als mensen zich verem



gen met het doel het geweld in de maatschappij af te
breken?

Ik denk dat er geen enkel bezwaar tegen is zolang de
personen zelf en het programma van die partij maar
LIBERTARISCH zijn.

Het bezwaar komt pas op het moment dat die perso-
nen afwijken van deze principes. Bij voorbeeld:
- Als zij binnen hun groep oneerlijke handelingen
plegen. Dat dat op dit moment zoveel in "andere" par-
tijen gebeurt, is geen principieel argument. Het is wel
een waarschuwing. Overigens gebeuren dergelijke din-
gen ook in allerlei andere groepen, libertarisch of niet.
Het is nooit goed te praten.

— Als zij in een machtpositie gekomen zijn en mee-
stemmen in zaken die geweld initiëren tegen andere
mensen. Dat wil zeggen dat zij in feite alleen maar kun-
nen stemmen voor het opheffen van wetten die in strijd
zijn met de libertarische beginselen.
In gevallen waarin gestemd kan worden voor een "ge-
deeltelijke" vermindering van geweld of dwang, mag
dat m.i. ook, mits men steeds stelt dat het uiteindelij-
ke doel is om dat geweld tot nul terug te brengen.
In alle andere gevallen hoort de eventueel gekozen Li-
bertariër NI ET aan het overheidsproces deel te nemen.
-•- Als zij compromissen moeten sluiten, kan dat ook
alleen maar binnen de grenzen als hierboven beschre-
ven.

Ook het bezwaar dat wel eens genoemd wordt, dat ALS
iemand eenmaal gekozen is, en hij heeft een fijn baan-
tje, dat hij dan zijn libertarische principes zal vergeten,
is niet principieel. Uiteraard is dit gevaar aanwezig
maar het is een fout van die persoon.
Misschien is het mogelijk structuren te ontwerpen die
tegen dergelijke handelingen kunnen optreden.

MINARCHISTEN/ANARCHO-KAPITALISTEN.

Interessant in dit kader is ook nog op te merken dat
er waarschijnlijk veel meer libertarische "minarchisten"
zijn dan "anarchisten". Minarchisten, of "minimum-
overheids" libertariërs, (in tegenstelling tot de anar-
chisten) wijzen de "overheid" niet compleet af. Zij
accepteren een overheid die zich beperkt tot haar es-
sentiële functies van bescherming van de individuele
persoon: de functies van Politiek, Rechtspraak en Le-
ger. Daaruit blijkt dat zij de "staat" niet inherent
slecht vinden, maar zelfs noodzakelijk. Dan is het dus
ook niet "slecht" om via deze staat te trachten te ko-
men tot een meer vrije maatschappij.

Ook Ayn Rand heeft in de filosofie van het OBJECTI-
VISME duidelijk aangetoond dat een minimum over-
heid noodzakelijk is.

BESLUIT

En als we naar de resultaten kijken van de Amerikaan-
se LP, dan zal niemand kunnen ontkennen dat er geen
enkele andere libertarische organisatie bestaat die ook
maar in de verste verte zoveel bereikt heeft met de ver-
spreiding en bekendmaking van de libertarische idea-
len.
John Hospers zei in een recent interview: "Zonder de
LP zou er veel minder kennis en begrip over het Liber-
tarisme zijn dan er nu is".
Als we naar de resultaten kijken, moeten we toegeven
dat de politieke actie kennelijk het meeste succes heeft.
Daarom kunnen we libertariërs die dit moeilijk terrein
willen begaan, beter steunen dan tegenwerken.

Als er in Nederland en/of België een politieke liberta-
rische partij zou komen, moeten de activisten er reke-
ning mee houden dat het een lange en moeilijke weg
zal worden. Het veranderen van een maatschappij is
een geleidelijk proces dat gebeurt door het overtuigen
van andere personen. En dat gaat persoon na persoon.
Meestal een tegelijk.

Chester Alan Arthur besluit een beschouwing in LI-
BERTY over de LP met: "De LP is niet de enige weg
om de Vrijheid te bevorderen. Het verkiezen van liber-
tarische candidaten is niet de enige manier waarop de
LP wint. De vorderingen schijnen vaak tergend lang-
zaam.
Maar wanneer alles is gezegd en gedaan, dan is de LP
een effectief middel om de wereld vrijer, welvarender
en menselijker te maken."

Een eventuele Libertarische Politieke Partij in Neder-
land en/of België zou met al die facetten rekening
moeten houden en heel eenduidig in haar statuten
moeten opnemen. Dit zal niet eenvoudig zijn, maar
voor veel libertariërs is het wel een condition sine qua
non om er eventueel aan mee te werken.

De uiteindelijke KOMPLETE GRONDWET die er moet
komen, kan er dan bij voorbeeld als volgt uitzien:

Artikel 1:
Geen enkel persoon, groep personen, of regering mag
geweld, dwang of fraude initiëren tegen welk individu
dan ook.

Artikel 2:
Geweld mag moreel en legaal alleen gebruikt worden
als zelfverdediging tegen hen die geweld of dwang ini-
tiëren.

Artikel 3:
Geen enkele uitzondering mag nooit gemaakt worden
op artikel 1 en 2.



Deze documentaire over het overheidstekort
werd mogelijk dankzij

een grote subsidie van onze overheid !

EEN LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ
oftewel
HOE HET LIBERTARISME VERKRACHT WERD

Jan Smid

Sinds ik (ca. november 1982) nauw ben betrokken bij
en actief ben in de Nederlandse Libertarische Beweging
heb ik af en toe een roep gehoord dat er een Libertari-
sche Politieke Partij in Nederland zou moeten komen.

Mijns inziens is het gelukkig altijd gebleven bij een los-
se oproep zonder gevolg. Tot nu; want in de Vrijbrief
van December 1988 stond een oproep voor voorstan-
ders van het oprichten van zo'n gedrocht in Nederland.
(De V.S.) kent dit gedrocht, als de derde grootste par-
tij, al jaren).

Wanneer dit gedrocht, een Libertarische Partij, inder-
daad zou ontstaan denk ik dat ik m e gemakshalve voor
de duidelijkheid niet langer Libertariër zal noemen,
om verwarring te voorkomen voor mezelf en voor hen
die ik belangrijk vind.

Eerst enkele omschrijvingen (definities, zo u wilt)....
Ik omschrijf een politieke partij als een verzameling
mensen die zich bereid verklaard hebben bepaalde be-
ginselen over samen leven (dus: samenleving) te zullen
uitdragen en te trachten te realiseren in de betreffen-
de samenleving, gebruikmakend van de politieke struk-
tuur.

Voor minarchisten (minimum staat Libertariërs) is de
aanvaardbare politieke struktuur beperkt tot een rea-
gerend functies ??? van een (opgelegde) overheid op
gewelds-initiëringen.

Voor anarcho-kapitalisten, c.q. anarchistische Liberta-
riërs, c.q. Voluntaristen, c.q. rationeel-anarchisten
(wiens overtuiging de mijne omschrijft), is een aan-
vaardbare politieke struktuur en één die gebaseerd is
op volledig respect van ieder ander individu (implice-
ren op zijn/haar leven, vrijheid en eigendom) met als
logische implicatie het verbod op het initiëren van ge-
weld (en de dreiging daarmee). De hier uit resulteren-
de politieke struktuur is gekenmerkt door vrijwillig
aangegane contracten met justitiële instituten en be-
schermingsorganisaties gebaseerd op het voorgaande
principe. Deze instituten en organisaties kunnen met
elkaar wedijveren in efficiency en in persoonlijke prin-
cipes (zoals wel of niet doodstraf, mate van noodza-
kelijke bewijsvoering inzake geweld-initiëring en voor-
al inzake de dreiging met geweld) waarover ze onder-
ling weer marktgevoelige onderhandelings-overeen-
komsten voor zullen ontwikkelen (Ik verwijs naar Per-
kins & Perkins, David Friedman en Harry Brown voor
verdere uitwerking en verduidelijking van het voor-
gaande).
Voor Collectivisten (dus: niet-Libertariërs) is de aan-
vaardbare politieke struktuur "verscheidener van
aard: er zijn uitlopen mogelijk van rechts-extremisme
(fascisme, c.q. nationaal-socialisme, c.q. corporatisme;
tot links-extremisme (communisme, c.q. socialisme;
met in het midden (de middel-extremisten) het sociaal-
democratisme, c.q. het "welwillende' paternalitiscn
gezag zoals wij het in Nederland nu kennen. De poli-
tieke struktuur wordt dan gekenmerkt door de mate



van "gelegaliseerde" geweldsinitiëring: hoeveel vrijheid
wordt individuen in verschillende levenssferen toege-
staan.

Tenslotte nog een omschrijving van politiek, althans
het vraagstuk van politiek voor politici:

"van wie wordt wat en op welke manier gestolen,
zowel ten behoeve van de zogenaamde oplossing van
problemen (die door dwangmatige collectivisten
zelf zijn veroorzaakt), als ten behoeve van de plezie-
rige voortzetting van onze lucratieve ambtelijke
functies"

Met andere woorden: politici en hun rechtstreekse
ambts-dienaren (dienaren? niet van u en mij! Integen-
deel!) houden zich beroepshalve en ogenschijnlijk be-
zig met het (deels) oplossen van problemen die door
hun soortgenoten (geweldsinitiatoren) zijn veroorzaakt
In de grond van de zaak is iedere politicus en hoge be-
ambte er alleen op gericht zijn/haar eigen machtsposi-
tie (waarbij anderen gedwongen worden) in stand te
houden. Tot er een nog lucratievere machtpositie (zo-
als bij de VN, IMF, e.d.) ter eigen verrijking in zicht
komt.
Uiteraard zijn er enkele verdwaalde naiëve idealisten,
die het niet goed begrepen hebben, ook terecht geko-
men bij de gelegaliseerde maffia (maar die zijn een
apart psychologisch probleem).

Het voorgaande leidt mij ertoe te concluderen dat de
leden van een Libertarische politieke partij bereid moet
zijn eventueel mee te doen aan het bepalen van wie er
nu weer geplunderd dient te worden, voor welke ge-
meeschaps- dienende zaak. Tenzij de leden van een Li-
bertarische Partij zich, bijvoorbeeld niet verkiesbaar
stellen voor gewelds-initiërende functies (zoals: Twee-
de en Eerste Kamer, regering, e.d.). Dit is echter in te-
genspraak met de definities van een politieke partij.
Wanneer het Libertarisme de filosofie is die eenvou-
digweg en onverbiddelijk uitgaat van de vrijheid van
ieder mens, alleen beperkt door de vrijheid van een
ander (dus: het gebod op gewelds-initiëring), hetgee
het Libertarisme volgens mij is, dan is de toevoegin
van het adjectief Libertarisme aan het begrip politiek
partij (in de huidige samenleving gebaseerd en gerief
op geweldsinitiëring) een gedrocht.

Een Libertarische politicus zou dan een geweldsinitia-
tpr zijn die zijn plundering op de Libertarische filoso-
fie baseert. Zeer duidelijk!....?....!?

In zijn lezing op de Lowlands Convention (oktober
1987) en later herhaald op de kring Schiedam in no-
vember 1988 werd gegeven, gaf Rob van Glabbeekeen
voortreffelijke analyse van moraliteitsvraagstukken in

Hoewel ik geen stem zal uitbrengen voor de opgelegde
ondernemingsraad verkiezingen, laat staan voor de
deelraads verkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen,
ben ik genuanceerder gaan denken over het stemmen
in de huidige politieke struktuur, dankzij Robs analy-
se.
Rob van Glabbeek vergeleek stemmen met de keuze
voorgelegd krijgen door een inbreker ten aanzien van
wat hij van je gaat stelen én bij wie een deel van de op-
brengst van de diefstal eventueel terecht zou komen.
Het wezen van de Tweede Kamer debatten, regerings-
voorstellen en belastingsmaatregelen.

Uiteraard is er niets immoreels aan, wanneer je deze
keuze voorgelegd krijgt om te kiezen, oftewel een stem
uit te brengen op de bandieten die jou het minst on-
sympatiek voorkomen.

In de context van het mogelijk ontstaan van een zoge-
naamde Libertarische Partij zou ik mezelf genoodzaakt
zien me niet aleen maar geen Libertariër te willen noe-
men, maar zou ik misschien een stem op deze misdaad-
organisatie uitbrengen omdat ze beweren minder van
me te zullen stelen, c.q. het gestolene aan die doelen
te geven, die ik minder onaanvaardbaar acht.

De toevoeging Libertarisch maakt een dief niet een
niet-dief. Het maakt een gewelds-initiërende groep niet
een niet-gewelds-initiërende groep.

Bij de uitreiking van de 1987 Benelux Libertarian A-
ward zei de ontvanger Guy Verhofstadt verbaasd te
zijn dat deze Award aan een politicus werd gegeven.
Terecht.
Ontegenzeggelijk zal dhr. Verhofstadt zijn best gedaan
hebben om de diefstallen (en overige gewelds-initië-
ringen) te beperken. Hij heeft de moed kunnen op-
brengen lid te worden van een plunderbende met de
idealistische hoop het plunderen door deze bende te
kunnen verminderen.
Moed of dwaashfiiri?
De Libertarische Politieke Partij van de V.S. heeft in-
derdaad veel bijgedragen aan de naambekendheid van
het woord Libertarisch. Het is een andere vraag of
daarmee ook meer begrip voor het begrip Libertarisch
is verworven, of juist het tegenovergestelde.
Dit laatste is naar mijn idee bereikt. Wanneer mensen
zich verenigen in een Libertarische Politieke Partij ge-
ven ze daarmee te kennen, bereid te zijn mee te be-
slissen over de mate en soort van gewelds initiëring.

En een dergelijke reclame is er niet één waarmee de
Libertarische Filosofie gebaat is.

"Als stemmen enige wezenlijke verandering teweeg
zou brengen, had men het al lang verboden!"

het omgaan met een opgedrongen en op geweld geba- (Freedom Calender 1989; uitgave van de Canadese
seerde overheid. Libertarische Partij.)



WAT IS LIBERTARISME? 3

Libertarianisme has only a tiny ideology:
"Thou shalt not aggress."

H.J. Jongen sr.

Deze serie is begonnen naar aanleiding van enkele ge-
sprekken waaruit bleek dat er over het libertarisme
nogal wat misverstanden bestaan. Daarom schonken
we reeds aandacht aan de opvattingen dat het liberta-
risme te "rechts" (deel 1) of te "links" zou zijn. (deel
2).
Het derde gesprek ging er over of het libertarisme te
"atheïstisch" zou zijn. En daar wil ik vandaag wel iets
over zeggen.

Voorop moet ik dan stellen dat ik uit vroegere ervarin-
gen weet dat dit onderwerp nog gevoeliger ligt dan de
linkse of rechtse theorie. We komen hier vlug op het
vlak van religies. Onderwerpen die niet alleen moeilijk
te bespreken blijken, maar die vaak zo diep persoonlijk
zijn dat ze helemaal niet bespreekbaar zijn.
Wees echter gerust, ik zal in dit artikel niet ingaan op
specifieke onderwerpen die met een bepaald geloof te
maken hebben. Dat is ook helemaal niet nodig, want
het gaat er hier immers om, om de positie van het li-
bertarisme ten opzichte van elk geloof te bespreken.
Zoals u uit het vervolg zult zien, is die positie volko-
men neutraal.
Het libertarisme kun je beschouwen als een MAAT-
SCHAPPIJFILOSOFIE. Het bestudeert en leert "wat
is de beste en juiste manier waarop mensen in de maat-
schappij met elkaar kunnen (en zouden moeten) sa-
menleven".

In de totale filosofie is dit het vierde hoofdstuk, dat
volgt op de hoofdstukken:
1. METAFYSICA: de leer van het zijn, het bestaande,
het "bovenzinnelijke".
2. KENNISLEER: hoe kunnen wij de dingen kennen.
3. ETHIEK: de moraalfilosofie, wat is goed en wat is
verkeerd.

Het is niet de bedoeling om in het kader van dit arti-
kel op elk van deze onderdelen erg diep in te gaan.
Wel moet ik vermelden dat het zeer belangrijke zaken
zijn. leder mens heeft bewust of onbewust over deze
zaken een opvatting. Onafhankelijk of deze juist of
onjuist is.

Ook het libertarisme bemoeit er zich niet mee of deze
opvattingen van bepaalde personen juist zijn of niet.

Het enige wat het libertarisme zegt, is dat die personen
in de omgang met andere mensen geen geweld, dwang,
(dreigen met geweld) of fraude, (een indirecte manier
van geweld) mogen initiëren.

Dit in tegenstelling tot het OBJECTIVISME.
Het objectivisme is een complete levensfilosofie en be-
strijkt alle vijf de hoofdstukken van de filosofie. Het
heeft over elk onderdeel een vaste bepaalde opvatting
die afgeleid wordt van het metafysische uitgangspunt:
"Het Bestaande Bestaat".

Vandaar uit redenerend komt het objectivisme in het
vierde hoofdstuk tot de opvatting dat geen enkel mens
geweld, dwang of fraude mag initiëren tegen een ander.

U ziet dat dit ook is wat de libertariërs willen. Het grote
verschil echter met de objectivisten is dat Libertariërs
wel tolereren dat anderen via andere wegen tot deze
stelling komen. Zolang iemand zich aan de basisregel
houdt van "geen agressie", zolang voldoet hij aan de
gewenste libertarische samenleving.

De objectivisten stellen dat dit niet kan en dat iemand
die niet het volledige pakket aanvaardt, op een gegeven
ogenblik toch geweld zal gaan gebruiken. Persoonlijk
zie ik dit als een bewering zonder bewijs en aanvaard
ik allen als goede libertariërs die ten opzichte van an-
deren geen agressie beginnen.

De filosofie van het Objectivisme is ontwikkeld door
Ayn Rand. Ayn Rand was een bijzonder rationeel per-
soon. Zij had een briljant verstand en heeft daardoor
ook een briljante filosofie ontwikkeld. Alles wat zij
niet met haar verstand kon aantonen, verwierp ze. Ge-
voelens zijn "gevolgen" van het voorgaande rationele
denken, en niet omgekeerd. Daardoor komt zij ook
terecht op het ontkennen van alles wat bovennatuur-
lijk is, dus ook religies.
Zeer veel aanhangers van het objectivisme volgen Rand
blindelings en accepteren van anderen niet de gering-
ste afwijking van wat zij menen dat Rand geschreven
heeft. In deze geest zijn ze (velen) soms zelf net aan-
hangersvan een religie! Zij stellen dat Rand een atheiste
was, dat het objectivisme atheïstisch is, en dat "dus
iedereen dat moet zijn.



Ik heb niet een duidelijke uitspraak van Rand over
haar echte opvatting gevonden; ik meen dat zij dichter
bij het agnostisme staat. Maar dat doet er in dit ver-
band niet al te veel toe. Waar het hier om gaat, is dat
het objectivisme, of beter gezegd de huidige volgelin-
gen van Ayn Rand, wel degelijk een atheïstische leer
aanhangen.

Nogmaals, dit in tegenstelling tot het libertarisme dat
iedereen vrij laat om over geloof en dergelijke zaken
zijn eigen mening te hebben.
In het libertarisme komen we dan ook personen tegen
met verschillende geloofsopvattingen. Dat wordt geac-
cepteerd zolang men zich houdt aan de libertarische
grondstelling.

Zo is er bijvoorbeeld een grote groep "Christelijke Li-
bertariërs" die stellen dat het libertarisme logisch voort-
komt uit de leer van het Christendom.

Marshall Fritz, de succesvolle stichter van de "Advo-
cates for Self-Government", is zelf een Christen en hij
heeft al velen ervan overtuigd dat het libertarisme de
logische Christelijke maatschappij opvatting is.

Virgil L. Swearingen heeft een levenswaardig boekje
geschreven: "DISCOVERING SELF-GOVERNMENT,
a Bible - bases study guide",* waarin hij de overeen-
komst met het christendom aantoont.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat wij het daar
niet over eens hoeven te zijn, maar ook dat het duide-
lijk is dat het libertarisme beslist niet atheïstisch is**.

* Dit interessante boekje kunt u voor f 10,- (BF
200) aanvragen bij de redactie.

** Commentaar, vragen of opmerkingen over deze
rubriek stellen wij zeer op prijs.

TREFPUNT VOORJAAR 1989

Op 22 april 1989 werd in Rotterdam een Trefpunt bij-
eenkomst georganiseerd. Op dit Tref punt werd de Be-
nelux Libertarian Award aan de Kritische Nederland-
se Ondernemers uitgereikt. De K.N.O. had deze award
ter zeerste verdiend. Jaren lang heeft deze organisatie
zeer hard gewerkt om de regelgeving die nog altijd da-
gelijks in nieuwe vormen over ons komt, tegen te hou-
den en/of ingetrokken te krijgen. Hoewel geen Liber-
tarische organisatie, gaat het bestuur van de K.N.O.
er echter vanuit dat de regelgeving in strijd is met het
zelfbeschikkingsrecht van de individu. De K.N.O. heeft
het in die strijd niet gemakkelijk. Ondanks het feit dat
men er (net als de Libertariè'rs) vanuit gaat dat de in-
dividu recht heeft op eigen leven en bezit, en het feit
dat vrijwel iedereen het met die grondgedachte eens is,
krijgt men vrijwel geen bijval wanneer dit principe in
feiten (vermindering van regelgeving) moet worden
omgezet. Naast een aantal wapenfeiten, waarin het
streven van de K.N.O. leidde tot het intrekken van be-
paalde regels, of het niet ingevoerd worden van regels,
is de propagande die door hen is gemaakt van een min-
stens even grote waarde.
Aangezien het bestuur van het Libertarisch Centrum
Nederland het toch een wat onpersoonlijke zaak vond
om deze award aan een organisatie uit te reiken, werd
er deze keer eveneens een penning uitgereikt aan een
tweetal mensen die de K.N.O. hebben gemaakt tot wat
het is. Dat is in de eerste plaats de heer H J. Hoegen
Dijkstra Sr., de oprichter en eerste voorzitter van deze
organisatie. Zonder hem zou de K.N.O. er niet geko-

men zijn. Ook is het zijn doorzettingsvermogen geweest
dat het mogelijk heeft gemaakt dat het K.N.O. is wat
het nu is. Tevens werd er een penning uitgereikt aan
de heer G.J. van Norel, sinds jaren de secretaris van de
K.N.O. Mede door zijn onvoorstelbare werkkracht en
volhoudingsvermogen is de K.N.O. geworden tot een
organisatie waar men tegenwoordig zowel in de rege-
ring en bij de diverse vak- en beroepsorganisaties aan-
dacht aan schenkt. Het is jammer dat de heer Norel
sinds 1 april 1989 een andere positie heeft gevonden.
We hopen dat hij zich in zijn nieuwe functie, net als
bij de K.N.O., als een vis in vers water zal voelen. In
verband met de afwezigheid van de nieuwe secretaris
nam hij voor deze dag de functie van secretaris weer
op zich.
Het is een heel prettige bijeenkomst geworden. De le-
zing werd door de goed gevulde zaal heel goed ontvan-
gen. Een van de gehoorde klachten over deze bijeen-
komst was dat er niet voldoende tijd beschikbaar was
voor het beantwoorden van vragen. Dit is een klacht
die eigenlijk voor vrijwel alle (geslaagde) bijeenkom-
sten geldt (zowel Libertarische als andere). De heer
Dr. F. van Dun heeft beloofd om in de te publiceren
tekst van zijn lezing de antwoorden op die vragen te
verwerken. Zowel de Heer van Dun, als de organi-
satoren van deze dag zijn van mening dat dit probleem
te belangrijk en te aktueel is, om niet op de vele vra-
gen in te gaan. Een uitgebreid verslag van deze dag
zult U zo spoedig mogelijk met de Vrijbrief tegemoet
kunnen zien.



ANARCHIE VERSUS BEPERKTE OVERHEID:
Geen bedrieglijke dichotomie (tweedeling)

Paul Bilzi
Vertaling: P. Hamwijk (Uit De Pragmatist)

Na 400 jaar wetenschappelijke debatteren, zou voor
Libertariërs één ding geheel duidelijk moeten zijn:
anarchie (of voluntarisme of autarkie) is onverenigbaar
met heerschappij (oligarchy, beperkte overheid, etatis-
me enz.). Een persoon wordt overheerst door anderen
of hij wordt het niet. Elke overheersing gaat gepaard
met dwang hetgeen in strijd is met libertarische prin-
cipes. Elke poging het onderscheid tussen vrije zelfbe-
stemming en overheidsdwang te negeren in de vorm
van "beperkte overheid" kan geen enkele principiële
betekenis hebben. Anarchie houdt in dat er geen staat
is, d.w.z. geen organisatie van een samenleving. Beperk-
te overheid daarentegen impliceert altijd de aanwezig-
heid van een staat. Het geloof dat de meeste Liberta-
rische minarchisten voorstanders van een beperkte
overheid voor de rechtspraak, de politie, en de defen-
sie. Deze "heilige drieëenheid" der minarchisten hand-
haaft het idee van staatsdwang en is daarmee overenig-
baar met anarchie waarbij in samenlevingen alles gere-
geld wordt op basis van vrijwillige overeenkomst zon-
der tussenkomst van een overheid. Ik kan niet begrij-
pen dat Libertariërs etatisme, in welke vorm dan ook,
kunnen verdedigen. Waarom is de "heilige drieëenheid"
heilig? Waarom niet twee overheidsfuncties, of vier of
nog meer? En helaas, er zijn vele Libertariërs die eer-
der bereid zijn tot "meer" dan tot "minder". Er zijn
Libertariërs die ook geloven in overheidscontrole van
zedelijk gedrag (weg met pornografie, stop prostitutie,
bestrijd drugsgebruik). Welwillend worden deze voor-
standers van vier overheidsfuncties aangeduid als "con-
servatieve Libertariërs". Er zijn er zelfs ook die de on-
schendbaarheid van eigendomsrechten afwijzen en op
grond hiervan een overheidsfunctie funderen (onteige-
ningswetgeving, "redelijke belasting" enz.). Vermoede-
lijk noemen dezen zich de echte "liberale Liberta-
riërs" (?). Zelfs een uitgesproken etatist als Ronald
Reagan noemt zich al een Libertarië'r. Het woord,
"Libertariër" schijnt nauwelijke nog iets bijzonders te
betekenen. Het op één lijn proberen te stellen van anar-
chie (als vrije, niet georganiseerde samenleving) met,
beperkte overheid houdt een devaluering in van woor-
den, hetgeen Libertariërs zouden moeten vermijden.
Anarchisten baseren zich op het principe dat ieder
mens recht heeft op zelfbeschikking. Zij die, beperkte
overheid propageren, kunnen dit nauwelijks. De min-
archisten (Libertariërs die een minimale staatsorganisa-
tie verdedigen) zijn in drie groepen te verdelen. De eer-
ste volhardt in de noodzaak één of andere staatsvorm
te handhaven met de "heilige drieëenheid" of met an-

dere overheidsfuncties. De tweede wordt gevormd
door de sceptici die een anarchistische samenleving
zien als een utopie. De derde groep vormen de progres-
sieven die inkrimping van de overheid, zover als moge-
lijk nastreven c.q. ondersteunen. De leden van de twee-
de en de derde groep zijn potentiële anarchisten, die
van de eerste groep zijn en blijven etatisten (principiële
aanhangers van staatsinvloed).
Waarom schrikken in de U.S.A. anarchistisch denken-
de Libertariërs ervan terug het woord "anarchie" te
gebruiken? Men zegt dat het woord "socialistisch" be-
smet is. Maar wat dan nog? Socialistische anarchie heeft
betrekking op de arbeidersbeweging, eigendom van fa-
brieken, leven in communes enz. In een staatloze (dus
niet georganiseerde) samenleving zijn deze (socialisti-
sche) zaken net zo min (of net zozeer) een bedreiging
voor de samenlevingsordening als vele gewaagde kapi-
talistische ondernemingen. Ik zou er hier ook op kun-
nen wijzen dat in de geschiedenis vele anarchisten erg
religieus waren. Zijn de Libertariërs bang om het anar-
chisme te accepteren omdat de meesten van hen juist
atheïst zijn?
Het meest betreurenswaardige van de pogingen om
anarchisme (als volledig vrije samenleving) en "beperk-
te overheid" onder één noemer te brengen (alsof het
om dezelfde dingen gaat) is het feit dat deze niet ge-
beuren uit innerlijke overtuiging maar op grond van
zg. waarneembare objectieve noodzaak. Ik durf te be-
weren dat de gemiddelde Libertariër, als men hem over
anarchisme spreekt, moeite heeft met zaken als autar-
kie, voluntarisme en agorisme. Ik geef iedere Liberta-
riër het advies om in deze zijn ogen te openen en ver-
der te kijken dan hij doorgaans doet. Buiten de liber-
tarische beweging zijn er vele groepen die potentiële
bondgenoten zijn. Individualistische anarchisten en
hun aanhangers (zoals Spooner, Tucker, Spencer), so-
cialistische anarchisten (die zich in Europa gewoonlijk
Libertariërs noemen), speciale belangengroeperingen
afzonderlijke probleem groepen, anarcho-feministen,
voorstanders van anarchisch onderwijs enz. Met zo'n
grote groep van geestverwanten is er voor anarchisti-
sche Libertariërs absoluut geen reden om heilloze al-
lianties of compromissen met minarchistische Liber-
tariërs te sluiten. In alleen één situatie zou een coalitie
misschien wederzijds nuttig kunnen zijn, nl. die waar-
in men één of ander, niet dwangmatige intermediaire
samenlevingsvorm zou willen nastreven. In al de ande-
re gevallen zouden anarchistische Libertariërs zich zelf-
bewust alleen met soortgelijken moeten afgeven, niet
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met minarchisten ("beperkte overheid"-Libertariërs).
Minarchisten kunnen proberen zich met andere etatis-
ten te verbinden maar zij zulten altijd problemen heb-
ben m.b.t. de mate waarin overheid wenselijk wordt
geacht.
De uiteindelijke reden waarom sommige mensen gelo-
ven dat anarchie verenigbaar is met één of andere vorm
van heerschappij (hoe beperkt ook) is de opvatting
dat anarchie het nulpunt op de "overheids schaal" is.
Anarchie komt, per definitie, gewoon niet voor in het
etatisch continuüm. Anarchie is op te vatten als een
soort "parallel universum" waarin de mogelijkheid van
enige vorm van overheid of staat niet gegeven is. Om
dit "universum" te bereiken moet men met politieke
middelen het overheid-continuum stap voor stap eli-
mineren, hoe moeilijk deze taak ook lijkt. Maar omdat
anarchie niet alleen een politieke ordening is, maar
ook een sociaal systeem, is er nog een andere manier.
Hierover vertelt Harry Browne ons in zijn "How l

found Freedom in an Unfree World". Omdat het "pa-
rallelle universum" op elke plaats en op elk moment
bereikbaar is, kunnen we persoonlijke anarchie altijd
verwerven. We zijn op zijn minst onszelf persoonlijke
vrijheid verschuldigd in een tijd waarin de vrijheid voor
iedereen op deze wereld in het geding is. Ik heb in dit
essay niet getracht te definiëren hoe een ware anar-
chistische samenleving zou kunnen functioneren, en
ik beschik ook niet overeen afdoende oplossing ervoor.
Het is echter de moeite waard het serieus te bestude-
ren c.q. te bespreken als een zaak op zich, en niet in
relatie met iets als "beperkte overheid". De dichoto-
mie anarchie - "beperkte overheid" is zo reëel en be-
langrijk dat een synthese of vergelijking tussen beide
eigenlijk onmogelijk is. Hoe beperkt of minimaal een
overheid (of staat) ook is, zij steunt op instemming
van haar onderdanen en anarchistische Libertariërs
weigeren deze steun altijd en geheel. Het is betreurens-
waardig dat vele Libertariërs dit niet doen.

NORMA JEAN
Uit de gevangenis, maar zeker niet vrij

J. Smid,
secretaris LIFHAS

Zo'n twee jaar geleden schreef ik in een Vrijbrief over
Norma Jean Almadovar, een jonge vrouw die een kor-
te carrière had gevolgd van verkeers-agente tot (dure)
call-girl, en vervolgens candidaat voor het vice-gouver-
neurschap van California (V.S.) namens de Libertari-
sche Politieke Partij.
Tijdens de politieke campagne werd ze gearresteerd en
aangeklaagd voor "uitlokking tot prostitutie". Ze werd
schuldig bevonden en kreeg de zwaarste straf opgelegd.
Daar zij bezig was materiaal te verzamelen over de cor-
ruptie, dubbele moraal en criminaliteit bij de politie
zijn de aanwijzingen behoorlijk sterk dat de ware re-
den voor haar gevangenneming uit een (tijdelijk) be-
schermingsoogpunt van de "Blauwe Maffia" voort-
kwam.

Op woensdag 18 december 1988 om één minuut na
middernacht werd Norma Jean uit de gevangenis ont-
slagen, waar ze 17 maanden aaneen moest verblijven.
Zij heeft nu 3 jaar voorwaardelijk gekregen, hetgeen
feitelijk neerkomt op een voortzetting van haar "tbr"
en haar rechtspositie nog onzekerder maakt dan toen
ze in de gevangenis zat.

Enkele passages uit de "Friends of Norma Jean News-
letter" worden hieronder vertaald weergegeven:

"Hoewel Norma Jean thuis mag verblijven, heeft haar
reclasserings-ambtenaar het duidelijk gemaakt dat ze

niet vrij is interviews of lezingen te geven zondervoor-
afgaande toestemming. Zij moet de reclasserings-amb-
tenaar gehoorzamen, pok al zijnde (ongeschreven) op-
drachten onwettig of in strijd met de grondwet".
"Evenmin is zij vrij om te reizen, maar moet ze een
schriftelijke reisvergunning hebben om naar een ande-
re staat in de V.S. te gaan. Mocht dit worden toege-
staan, dan moet de reclasserings-ambtenaar ten alle tij-
den weten waar ze is, én moet ze beschikbaar blijven
om eventueel opnieuw in California gevangen te wor-
den gezet".

"Gewoonlijk behoeft een ex-gedetineerde "slechts"
een derde van de voorwaardelijke tijd "uitte zitten".
Haar reclasserings-ambtenaar heeft haar meteen gezegd
dat zij zo'n "apart berucht geval" is, dat ze de volle 3
jaar voorwaardelijk kan verwachten.
"De 'voorwaardelijke invrijheidsstelling' (parole versus
probation) die Norma Jean is opgelegd komt neer op
het geven van een carte blanche aan de politie en de
reclasserings-ambtenaar, die, ter alle tijden en om wel-
ke reden dan ook, haar voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling mogen intrekken en haar opnieuw mogen detine-
ren. Het is zodoende mogelijk (iets wat vaak gebeurd)
dat mensen zo'n tien tot vijftien jaar in de gevangenis
doorbrengen vanwege het niet opvolgen van de beve-
len van de reclasserings-ambtenaar, terwijl ze oorspron-
kelijk "slechts" twee jaar gevangenisstraf opgelegd kre-
gen."
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Ze zegt dat ze allen die haar geschreven hebben met-
tertijd zal antwoorden.

Financiële steun (hoe gering ook, want het gaat ook
om het morele gebaar) blijft welkom. Via een gift aan
LIFHAS, met vermelding Norma Jean Defense Fund,
kunt u ervan verzekerd zijn dat uw donatie volledig
en rechtstreeks aan het NJFund wordt overgemaakt.
"Vooral drugsverslaafden kunnen in de V.S. op deze
wijze langdurig (tot twintig jaar of meer) gevangen
worden gehouden zonder dat zij enige misdaad hebben
begaan".

Norma Jean is dus uit de cel, maar zeker nog niet vrij!

Zij is echter heel blij uit de bak en weer thuis bij haar
man en vrienden te zijn. Ze zoekt nog steeds een uit-
gever voor haar boek (over de Blauwe Maffia) en is be-
naderd om op te treden in een aantal "talk-shows".
In een open brief van haar in de Newsletter bedankt
zij allen die haar (veelvuldig) hebben geschreven. Daar
heeft ze veel steun aan gehad. Ze schrijft wel dat ze
nog verwikkeld is in allerlei juridische processen en
het emotioneel heel moeilijk heeft. Zij is in therapie

gegaan om te leren beter met haar woede om te gaan;
zeer begrijpelijke woede om een onterechte gevangen-
neming.

De overheid heeft er echter voor gezorgd dat ze finan-
cieel aan de grond zit dus is ze vrijwel genoodzaakt via
die zelfde overheid psychotherapeutische hulp te zoe-
ken. (Dat zou in Nederland via LIFHAS anders zijn).
De juridische processen die Norma Jean nu voert kun-
nen de grove onzekerheid van haar huidige onmondi-
ge positie verkorten. Daar is geld voor nodig.

Bij de redactie is meer informatie verkrijgbaar alsook
een copie van de laatste Newsletter.

PS
In overleg met de Stuurgrorp van de Libertarische Be-
weging zal, in de nabije toekomst, de mogelijkheid
worden onderzocht om Norma Jean naar Nederland te
'krijgen'. Een persoonlijk optreden van Norma Jean
zal veel 'media-couverage' verzekeren met betrekking
tot de ook in Nederland schrijnende kwesties van
"Slachtofferloze Misdaden" en de soms subtiele en
aperte mens-vernietigende macht van de overheid.

PRINCIPE-VERKLARING
van de Amerikaanse LIBERTARISCHE PARTIJ
Wij, de leden van de Libertarische Partij, verwerpen verbod van het initiëren van fysiek geweld tegen an-
de cultus van de almachtige staat en verdedigen de rech- deren;
ten van het individu.

, „ . 2. Het recht van vrijheid tot meningsuiting en
Wij stellen dat alle individuen het alleenrecht hebben handelingen -
op hun eigen leven, en het recht hebben om te leven en daarmee overeenstemmend zijn wij tegen alle po-
op de wijze die zijzelf verkiezen, zo lang zij niet geweld- gingen van de regering om de vrijheid van menings-
dadig inbreuk maken op de gelijke rechten van ande- uiting en de pers te beknotten net als overheidscen-
ren om te leven op de wijze die zij verkiezen. Suur in welke vorm dan ook; en

Gedurende de gehele geschiedenis hebben regeringen
gehandeld vanuit het tegengestelde principe, dat de
staat het recht heeft om te beschikken over het leven
van individuen en de vruchten van hun arbeid. Zelfs
in de Verenigde Staten geven alle politieke partijen,
met uitzondering van onszelf, aan de regering het recht
om het leven van individuen te regelen en over de
vruchten van hun arbeid te beschikken zonder hun
toestemming.

Wij, in tegenstelling tot hen, ontkennen het recht van
elke regering om dit soort dingen te doen, en verklaren
dat waar regeringen zijn, zij nooit de rechten van welk
individu dan ook mogen aantasten, met name:

1. Het recht om te leven -
en daarmee overeenstemmend ondersteunen we het

3. Het recht op eigendom -
en daarmee overeenstemmend zijn we tegen elke over-
heidsinbreuk op prive-eigendom, zoals confiscatie,
onteigening, en wij steunen het verbod op diefstal, in-
braak, fraude en bedrog.

Omdat overheden, als ze er al zijn,geen inbreukmogen
maken op de individuele rechten, zijn wij tegen alle
inmenging van overheden op het gebied van vrijwillige
en contractuele relaties tussen individuen onderling.
Mensen mogen nooit gedwongen worden om hun le-
ven of eigendom op te offeren ten gunste van anderen.
Zij moeten door de regering vrij gelaten worden om
met elkaar om te gaan als vrije handelaren;en het daar-
uit voortkomende economische systeem, het enige dat
in overeenstemming is met de bescherming van indivi-
duele rechten, is de vrije markt.
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LEVEN MET DE STAAT

Vertaling: Marga Spil

Twee eassays over morele problemen die Libertariërs ontmoeten
als zij leven in een statistische maatschappij

HET DILEMMA VAN DE GLADIATOREN

Nathan Wollstein

Hoe zou een Libertariër moeten leven en handelen in
een niet-Libertarische wereld? Kan hij in overeenstem-
ming met zijn morele maatstaven leven en huichelarij
vermijden?
Bijna iedere Libertariër heeft weieens te horen gekre-
gen: "Jij zegt dat je Libertariër bent, maar je maakt
gebruik van openbare bibliotheken, de wegen, de faci-
liteiten, enz. Profiteer jij niet indirect van wat veel
mensen van de overheid afdwingen?"

Deze beschuldigingen zouden iedere Libertariër die
moraliteit serieus neemt, doen pauseren en zich ten-
minste enigszins ongemakkelijk doen voelen. Hoe kan
iemand hierop antwoorden?
Hoe zit het met de Libertariër die naar een openbare
school of universiteit gaat, of er les geeft? Ik zie vaak
een Libertarische schrijver lesgeven op een openbare
universiteit en vraag me dan af of hij enige wroeging
voelt over het betaald worden uit openbare fondsen,
die tot stand gekomen zijn door de belasting.
Hoe zit het met de Libertarische zakenman of werkne-
mer die werkt voor een bedrijf dat gedeeltelijk gefi-
nancierd wordt door de overheid? Misschien werken
enkele regionale wetten in het voordeel van het bedrijf.
Het kan zijn dat de overheid de helft van het loon van
de gehandicapte werknemers betaalt. Het kan ook het
geval zijn dat vergunningen of beperkingen andere be-
drijven verhindert om op dezelfde markt te gaan ope-
reren en te concurreren. Zou de Libertarische zaken-
man zich ongemakkelijk moeten voelen over één van
deze situaties? Wat is voor hem het juist om te doen?

Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden, omdat
onze wereld vol is van dwang van de overheid. Bijna
elk goed of elke dienst waarmee we in contact komen
is besmet met enige vorm van dwang. De pen waarmee
ik schrijf zou gemaakt kunnen zijn door een bedrijf
dat beschermd wordt door tarieven. De luchtvaart-
maatschappij die ik begunstig heeft mogelijke concu-
renten?? die de kop ingedrukt worden door bescherm-
de toelatingseisen voor de markt. De auto waarin ik
rijd is gemaakt door een bedrijf dat gesubsidieerd wordt

door de overheid. Het voedsel dat ik eet is geprodu-
ceerd met behulp van overheidsgeld. Zulke "slecht-
geworden" goederen en diensten zijn overal. Ik kan
sommige gemakkelijk schuwen, maar andere zijn niet
zo eenvoudig te vermijden.
Veronderstel dat ik college loop. Ik wil niet dat mijn
opleiding betaald wordt door andere mensen, dus ga
ik niet naar een openbare universiteit. Ik concentreer
me op prive-universiteiten, maar merk dat die veel
duurder zijn. In feite kan ik me die niet veroorloven.
Wat moet ik nu doen?

Als de overheid geen belasting van mij eiste, zou ik ge-
noeg geld hebben om een prive-school te betalen. Ver-
der, als de overheid in de -eerste plaats niet de hele
economie naar de knoppen gebracht had, zouden er
waarschijnlijk meer universiteiten zijn, tegen een lage-
re prijs. Dus, omdat de overheid mijn geld afgenomen
heeft en vrije markt alternatieven buitengesloten heeft,
moet het als ik al college wil lopen, een openbare uni-
versiteit zijn - een universiteit die gesticht is onder
dwang.
Betekent dit dat ik het college maar moet laten schie-
ten, als ik een consistente Libertariër wil zijn? Als dat
zo is, is dit nog een grote schadepost die de overheid
mij oplegt.
En er zijn zeker wel andere gevallen waarbij het ver-
mijden van "slechte" goederen en diensten heel veel
schade kan aanrichten.
Maar doet dit er eigenlijk toe? Misschien zou iemand
het profiteren van die dwang helemaal moeten vermij-
den, ongeacht de schade. Misschien eist de moraliteit
dat iemand altijd profiteren van, of meedoen met,
dwang, zelfs indirect moet vermijden.

EEN ANDERE BENADERING.

Van iedereen wordt tijd, geld en moeite geconsumeerd,
de kop ingedrukt en ermee bemoeid door de staat.
Maar dezelfde overheid die onze vrijheid vernietigt en
ons bezit steelt, geeft ook voordelen. We kunnen naar
een openbare universiteit gaan. We kunnen de brand-

13



weer, de wegen en het postkantoor gebruiken. We
kunnen een kleine zakenlening aanvragen. We kunnen
vragen om openbaar geld voor een project in onze pro-
vincie, stad of gemeenschap. Dit alles kan gezien wor-
den als terugkrijgen van wat de overheid eerder van
ons gestolen had. Zij steelt van ons en dus krijgen we
nu iets van de buit terug.
Maar dit is een ongemakkelijke manier om naar de si-
tuatie te krijgen. Het laat iets weg, namelijk, dat wan-
neer we iets van de staat nemen, we het indirect van
een andere arme man nemen die beroofd wordt door
de staat om ons project te financieren. De overheid
neemt zijn geld om het aan ons te geven.

Dat herinnert me aan de metafoor van de twee gladia-
toren die in het Colosseum gegooid werden. Geen van
beiden heeft ervoor gekozen om daar te zijn; geen van
beiden wilde op de ander inhakken. Maar als één van
beiden het niet doet kan hij gedood worden. Elk moet
vechten of omkomen en dus vechten ze. Zijn zij ver-
antwoordelijk voor hun daden?
Op dezelfde manier wil een Libertariër anderen niet
dwingen om voor hem te werken, om hun waardevol-
le levens te leven om zijnentwil. Toch, als hij voorde-
len die de overheid biedt weigert of er zelf achteraan
gaat, wordt hij dubbel gebruikt.
Ten eerste, net als bij de gladiatoren, zijn de beschik-
bare alternatieven beperkt door de regels van de staat,
de neiging van de staat om marktactiviteiten naar bui-
ten te dringen, door bijna alle herverdelende wetten.
Ten tweede kan de Libertariër de middelen die hij
nog heeft niet vrij gebruiken. Als de gladiator wil le-
ven, kan hij niet zomaar opgeven en weigeren te vech-
ten. Maar hij kan ook niet inhakken op zijn tegenstan-
der zonder enige morele voorbehouden of berouw.
Hij zal zich zeker slecht voelen over het vechten en
proberen te doden van een andere onschuldige man,
zelfs als hij erkent dat dat zijn beste (of enige) keuze
is voor zelfbehoud. Evenzo kan de Libertariër zijn geld

en moeite niet vrij uitbreiden in een wereld die besmet
is met - of vol is met - dwang van de overheid. Hij
moet zeer zorgvuldig kiezen.
De kosten van het behouden van een goed geweten
door het vermijden van alle gebieden die besmet zijn
door dwang zijn enorm hoog. Als een consistente Li-
bertariër iemand is die nooit deelneemt in of profiteert
van dwang, zelfs indirect, dan zou je nooir een consis-
tente Libertariër zien. Zij zouden allemaal leven als
kluizenaars, ergens in een grot.

Dus als ik van huichelarij beschuldigd word kan ik al-
leen antwoorden dat ik me voel als een gladiator. Ik
zou liever niet iets ontvangen dat was ontleend aan
dwang, maar ik koos er niet voor om hier te zijn. Ik
word toch door de voerheid bestolen en als ik de voor-
delen niet neem die de overheid soms aanbiedt, krijg
ik nooit mijn verliezen terug.
De staat legt me al hoge kosten op en om te proberen
te leven zonder dwang zou deze kosten heel wat ver-
groten. Ik weiger om deze kosten te dragen.
Is dit alleen een rationalisering? Verraad ik mijn waar-
den en principes?

En hoe zit dat met de gevolgen van het denken op de-
ze manier? Als ik op deze manier beargumenteer, be-
vind ik mij dan op een glibberige helling? Verdedigt dit
soort logica juist enige vorm van dwang? Als ik handel
naar dit soort logica, hoe kan ik dan enige vorm van
herverdeling van dwang becritiseren?
Dit zijn uitdagende en belangrijke zaken. Libertariërs
spreken niet vaak over deze problemen. Ik kan me
maar twee korte discussie hierover herinneren: de ene
door Nozick, de andere door Rand. Misschien bestaat
hier een goede reden voor - het zijn uitdagende en be-
langrijke zaken en er schijnen geen gemakkelijke ant-
woorden te zijn.
Maar één ding is zeker:
Stilte zal ze niet weg doen gaan.

Als de overheid zich zorgen maakt
over de ecologie,

waarom is er dan geen lijst
van bedreigde insecten ?

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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4th Libertarian International European Convention

DO HUMANS HAVE RIGHTS?

The convention will include two parts:

public sessions (simultaneous translation
will be provide for the first two public ses-
sions), monday July lOth and tuesday July
llth;

Libertarian workshops, wednesday July
12th and thursday July 13th.

Monday July lOth
First public session: "What is it to be a Liber-
tarian?"

9a.m. to 12a.m.:
The Foundation of Individual Natural Rights

2.30 p.m. to 5.30 p.m.:
The State against Rights: a revised view of
History.

Tuesday July llth
Second public session: 'To be a Libertarian:
for what?"

9a.m. to2a.m.:
The politics of "Human Rights"

2.30 p.m. to 5.30 p.m.
Protection of the individual: who should
defend us?

Wednesday July 12th
all day long: Libertarian workshops.

Thursday July 13th
9a.m. to 12a.m.:
Libertarian workshops and concluding lunch.

PRACTICAL INFORMATIONS

Date: f r om Sunday July 9th to Thursday
July ISth 1989.

Place: Centre International Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
Tel: 43 43 19 O l

Expected participants: about 200 persons.

Price: 1.200 f, including the participation at
the sessions and workshops, four lunchs (mon-
day, tuesday, wednesday, thursday) and the
opening dinner on monday July lOth).

Lodging: from 700 f for the five nights of the
Convention (room plus breakfast) at the cen-
ter International Maurice Ravel. Otherpossibi-
lities will be open at near-by hotels upon re-
quest. Participants will be able to stay at the
Convention center for three more nights (fri-
day 14th, saturday 15th and sunday 16th),
upon the payment of a supplement.

Press contact: Anne Méaux, Media 7
(tel: 45 56 13 23)

Secretariat: Chantal Pelletreau
(tel: 42 61 55 02).
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DE VR!JE MARKT
!N EEN ONVRUE ECONOM!E
!r. L.H.M. Jongen

Eigentijk zou ik deze keer kunnen votstaan met een
bijzonder kort artike). Dit omdat er nu op beteggings-
gebied (te) vee) onzekerheden en voor mij onduidetijk-
heden zijn.
Naast het gezegde "Sei! in May and go away" is nu
voor mij aktueei een spreekwoord ats "When in doubt,
stay out".
Om dat nog verder toe te tichten citeer ik een stukje
uit een standaard brief die ik oniangs naar mijn ctiën-
ten stuurde en wat - dacht ik - ook voor Vrijbrief-!e-
zers interessant kan zijn:

!k neem aan dat U, net ais ik, zeer büj bent met de re-
suitaten van de afgetopen tijd.

Wet hoop ik dat het resuitaat tot nu toe geen verwach-
tingen bij U opwekt, ats zou het zo doorgaan.
Dit soort stijgingen zijn geen normate gang van zaken;
zeker niet met het tametijk geringe risiko dat wij heb-
ben genomen.
Omdat ik best btij ben met wat we hebben en dat ook
graag wit behouden, ben ikbegonnen met verkopen en
debetstanden te verjagen.
Getetdetijk aan zutten er nu ook creditstanden/deposi-
to's ontstaan. Het gevotg is onvermijdetijk een tagere
"performance" in de toekomst, maar wet een nog gro-
tere zekerheid.
t k hoop dat U het daarmee eens bent; overieg hierover
kan natuurüjk aitijd! U bett maar.

Ondertussen ben ik natuurtijk aktief bezig om andere
en nieuwe beteggingsmpgetijkheden te vinden.
Een totaat ander punt is pensioen. Minister de Koning
heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat h ij wet eens
bedetaars van ons wit gaan maken. Atthans, er vanuit-
gaande dat U 70 procent pensioen krijgt op basis van
het taatst genoten inkomen, moeten we gaan vergeten.
(Dat is nu net zijn bedoeting; om ons er a) vast aan te
taten wennen via zijn proefbattonnetje.) tk getoof dat
U daarom des te meer voor U zetf (en Uw gezin) moet
zorgen en dus zetf wat meer touwtjes in handen nemen.
Graag ben ik bereid om met U daarovervan gedachten
tewisseten.

Verder ben ik bezig met wat (betasting) aftrekposten
voor Nedertandse betastingbetaters.
Het hoe en wat is te tang om hier even kortte beschrij-
ven, maar ats U geihteresseerd bent: bett U even!

Toch nog wat concreters: ats U DAT aangeboden
wordt op een koers tussen 42/47,- moet U gewoon
voorzo'n 10/20.000,-inschrijven.
De kans dat U wat krijgt is niet groot, maar ats U wat
krijgt moet het wet gek topen ats daar geen winst op
gemaakt wordt!

Oo&, een boeA ... .EeAfe anf:e&e so/ï ware /
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