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De Vrijbrief is het eerste, enige, echte libertarische tijd-
schrift in Nederland. Naast Backpage is het één van de

'fwee libertarische tijdschriften in de Benelux.
De Vrijbrief belicht zowel de praktijk als praktische kanten
van het libertarisme en brengt nieuws over libertarische
organisaties en gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

Zo bevat het juli-nummer onder meer:

D een bespreking van een nieuw boek van Annette Go-
dart over Nobelprijswinnaar en libertarisch econoom
Friedrich von Hayek;

D een discussie over de vraag in hoeverre "de staat"
aansprakelijk kan worden gesteld voor de ellende in
de wereld (naar aanleiding van een eerder versche-
nen artikel);

D Een kritische evoluatie van de milieubeweging.

De redaktie van de Vrijbrief is van mening dat er voor haar
blad nog een enorm groeipotentieel aanwezig is. Om de
kwaliteit van het blad te verbeteren en de oplage te verho-
gen zoekt de redaktie enthousiaste, capabele medewer-
kers voor een te vormen redaktieteam.

Kandidaten moeten aan de volgende vereisten voldoen:

D een redelijke kennis hebben van het libertarisme;
D goed kunnen schrijven.
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De maandelijkse bijeenkomsten van de Kring
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 010-470.82.76. Voor
info kunt U bellen met de redaktie.
De maandelijkse bijeenkomsten in België vin-
den plaats op de eerste woensdag van elke
maand. Informatie hierover bij de redaktie.
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San Francisco, USA.
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INGEZONDEN ARTIKELEN
Bijdragen voor de Vrijbrief zijn altijd welkom! Wel
alstublieft dubbele regelafstand en ruime kantlij-
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schijnt Wereldschok, de lang verwachte vertaling
van Ayn Rand's Atlas Shrugged. Bij het ter perse
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vens bekend. Eventueel zullen wij u middels een
aparte bijlage nader informeren.
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HULDE AAN LIBERALE BEROEPSAGITATOR
Annette Godart over HAYEK Chris Hocepied

De engelstaligen worden opnieuw verwend. De
komplete verzameling van de werken van Nobel-
prijswinnaar Friedrich VON HAYEK zal worden
uitgegeven door W.W. BARTLEY, een vaste me-
dewerker van het Hoover-lnstitute. Het eerste
der 22 boekdelen van deze reeks is in januari
1989 verschenen. Het betreft het laatste werk
van Hayek: "The fatal Conceit: The Errors of
Socialism".

De volgende boekdelen zullen al zijn werken om-
vatten, waaronder "The Road to Serfdom" en
„The Constitution of Liberty". Die verzameling
zal de verscheidenheid van domeinen die door
Hayek gedurende vijftig jaren werd aangesneden
opnieuw beklemtonen.
Hayek kreeg in 1974 de Nobelprijs economie.
Maar zijn werkterrein omvatte daarnaast de poli-
tieke wetenschappen, de psychologie, de ethiek
en de rechtswetenschappen. In al die onder-
zoeksterreinen vond hij elementen voor zijn
levenstaak: de beschrijving van de uitgebreide
menselijke samenleving, beter bekend onder de
naam kapitalisme (1).

TELG UIT GELEERDENFAMILIE

Friedrich August von Hayek is geboren te Wenen
op 8 mei 1899, in een familie van intelectuelen.
Eén van zijn grootvaders was zoöloog. De andere
doceerde rechten. Zijn vader was dokter in de
geneeskunde en botanicus. Hij doceerde aan de
universiteit van Wenen.
Zijn twee broers werden respectievelijk profes-
sor anatomie aan de universiteit van Wenen en
professor Scheikunde aan de universiteit van
Innsbrück. Op 22-jarige leeftijd wordt Hayek doc-
tor in de rechten -economie werd toen onderwe-
zen als een onderdeel van de rechtenstudie - en
twee jaar later behaalt hij een doctoraat in de po-
litieke wetenschappen. Daarop gaat hij zich ver-
der in de economie verdiepen als assisitent aan
de Universiteit van New York.

In 1929 wordt hij direkteur van het Oostenrijks In-
stituut voor Conjunctuuronderzoek en docent
aan de universiteit van Wenen. Hij emigreert
daarop naar Engeland, waar hij in 1931 professor
wordt bij de London School of Economics. Hier
doceert hij tot 1950.
In 1938 wordt hij Brits staatsburger.

In 1947 sticht hij het Mont-Pèlerin-genootschap,
dat hij tot 1960 zou voorzitten. In 1950 wordt hij
aan de universiteit van Chicago benoemd voor
de leerstoel "Social and Moral Sciences". Dit
was slechts een marginaal vak. Maar Hayek was
een intellectuele dissident die de interventionisti-
sche dogma's van Amerika's economen niet be-
leed. In 1968 ging hij met emeritaat.
Uit de marginaliteit geraakt hij zelfs niet als hij in
1974 de Nobelprijs krijgt. Hij moet hem immers
delen met de Zweedse interventionist, Gunnar
MYRDAL. Wellicht zal hij pas de erkenning ge-
nieten, die hij wel verdient, wanneer de komende
generaties met ontzag de enorme intelectuele
creativiteit van Hayek zullen ontdekken.

SYNTHESE

Wie die enorme creativiteit nu reeds ontdekt
heeft is Anette GODART. Eind 1988 gaf ze een
grondig uitgewerkte synthese van minder dan
175 pagina's uit, van het hele oeuvre van Hayek,
op zijn laatste werk na (zie Vrijbrief april/mei
1990). De titel van haar werk - "Het Sociaal-
Economisch Denken van Hayek" - is enigszins
misleidend. De andere aspecten van Hayek's
werken komen evenzeer aan bod. Hayek behan-
delde zijn onderwerpen niet in. onbegrijpelijke
vaktaal en wiskundige formules. Dit heeft alles te
maken met zijn leermeesters Ludwig von MISES
en Carl MENGER, die zich sterk tegen wiskundi-
ge formules verzetten. Geleerde termen en vak-
jargon worden ook door Mevrouw GODART ge-
meden.

De auteur schetst vooreerst het leven en de ach-
tergrond van Hayek. Daarop wordt de invloed
van andere auteurs op zijn werk besproken. Veel
aandacht wordt hierbij geschonken aan Sir Karl
POPPER's bijdrage tot de wetenschapsmethodo-
logie. Daarna komen Hayek's politieke opvattin-
gen aan de beurt. Pas dan wordt zijn economisch
denken belicht. De auteur wijdt hierbij heel wat
aandacht aan Hayek's monetaire opvattingen, in
het bijzonder aan zijn voorstel het geld te
denationaliseren.
Enkel Hayek's opvattingen over psychologie ko-
men niet aan bod. Dit gedeelte van zijn werk ver-
klaart nochthans zijn kritiek op rationeel
constructivisme en de centrale planning. Hayek
toonde aan dat de mens in zijn handelen in grote



mate steunt op niet-geformuleerde, intuïtieve kennis
Rationeel kan geen mens zijn eigen rede bekijken,
laat staan die van een ander. Theoretische kennis
is eerder uitzondering dan regel. De mens doet
veeleer een beroep op „skills", aanleg, handigheid,
„flair", aanvoelen en praktische kennis. Wie die
kennis niet bezit kan bepaalde handelingen niet
aan. Intuïtief betekent niet dat men die kennis niet
kan aanleren.. Maar niemand leert bijvoorbeeld
knopen naaien op grond van theoretische beschrij-
vingen. Dit is a fortiori het geval voor vaardigheden
zoals het ontwerpen en op de markt brengen van
nieuwe produkten. Kortom, geen kennis, geen
menselijk handelen is mogelijk zonder voorafgaan-
de „patronen" - of metakennis - waardoor bepaal-
de situaties worden geassocieerd met aangepaste
antwoorden. De superioriteit van de markt bestaat
eruit, volgens Hayek, dat hij eenieder de mogelijk-
heid biedt zijn of haar intuïtieve kennis toe te pas-
sen, terwijl het plan, als rationeel instrument, enkel
een beroep kan doen op geformuleerde kennis.

HAYEK'S METHODOLOGIE

Hayek besteedt veel aandacht aan methodologi-
sche problemen. Zijn methodologie is sterk beïn-
vloed door de Oostenrijkse school. Aan die school
ontleent hij de stelling dat de taak van de theoreti-
cus eindigt waar de dagelijkse praktijkervaring be-
gint -- met andere woorden dat economie niets van
doen heeft met het verzamelen van gegevens - en
dat de statische evenwichtstheorie (2) weinig voor-
stelt. Dit laatste omdat een evenwicht enkel moge-
lijk is op een markt van bestaande goederen. In
werkelijkheid veranderen producenten en consu-
menten echter voortdurend hun plannen. Van een
evenwicht kan er dus geen sprake zijn.
De eerste stelling houdt in dat de methoden van de
natuurwetenschappen gebruikt kunnen worden.
Hayek noemt een dergelijk kritiekloos gebruik
scientisme. Hierbij wordt elke kennis, ontleend aan
introspectie, resoluut verworpen. Alle menselijke
ervaringen van de buitenwereld worden systema-
tisch opnieuw geordend. Die „objectieve" metho-
de leidt echter regelrecht tot diktatuur. "Objectief"
is immers steeds een naam voor iemands mening
over wat mensen volgens hem behoren te willen.
Een andere tendens van het scientisme is het col-
lectivisme, namelijk de theorie dat verzamelingen
van mensen -- de maatschappij, de economie, de
natie of de sociale klassen -- kunnen begrepen wor-
den als eenheden, die onafhankelijk van de haar
constituerende individuen bestaan. Zo wordt de
enige tastbare werkelijkheid, mensen die plannen
maken en ze ten uitvoer brengen, veronachtzaamd
ten voordele van motieven die toegeschreven wor-
den aan wat uiteindelijk loutere constructies van de

geest zijn. Volgens Hayek moeten de humane we-
tenschappen zich daarom beperken tot het bestu-
deren van het beeld dat de mens reeds gevormd
heeft van de wereld, dat hem begeleidt in zijn dage-
lijks leven en dat hij via zijn daden tot uiting brengt.

HAYEK'S RECHTSTHEORIE

John LOCKE's eigendomsbegrip heeft een grote in-
vloed gehad op Hayek. Iemands eigendom omvat
ook zijn persoon. Eigendom is "the life, liberty and
possessions of a man" (p.34). Maar Hayek is geen
aanhanger van het natuurrecht. Voor hem is de
bron van de wet minder van belang dan haar aard
van algemene gedragsregel -"genera/ rule of just
conduct" -- die op iedereen van toepassing is en
waardoor zij haar dwingende toepassing rechtvaar-
digt. Hayek onderscheidt zich precies door zijn
rechtsopvatting van de orthodoxe liberalen waar-
toe VON MISES behoort.

Hayek is niet tegen de staat, als het maar een
rechtsstaat is. Hij pleit wel voor een ingrijpen van
de Staat, dat het minst met de werking van de
markt interfereert. In bepaalde gevallen, bijvoor-
beeld in het geval van bouwgronden in grote ste-
den, verdedigt hij zelfs een beperking van particu-
lier eigendom (p.107).

De rechtsstaat of „nomocratie" vaardigt abstracte
regels uit, die de individuele mensen vrijlaten om
hun eigen kennis voor hun eigen doelstellingen te
gebruiken. De wetten zijn gemaakt met het oog op
hun werking op de lange duur en daarom in nood-
zakelijke onwetendheid van wie de speciale perso-
nen zullen zijn, welke zij ten voordeel zullen strek-
ken of zullen schaden (p.91).

De wet is een werktuig om door individuen te wor-
den gebruikt voor hun doeleinden en niet tegen het
volk te worden gebruikt door de wetgever. Dwang
mag enkel worden toegepast volgens algemene
principes die op iedereen van toepassing zijn. Daar
tegenover plaatst hij de teleocratie of totalitaire
staat, die zijn gezag gebruikt om iedereen te dwin-
gen te ijveren voor een bepaald doel.

De ontdekking dat algemene gedragsregels die het
particulier eigendom van individuele personen vrij-
waren, tot een spontane orde van menselijke activi-
teiten leiden, gaat terug tot de 18e eeuw. Toen stel-
de men vast, dat de ongekende materiële voor-
spoed van de Engelsen in die eeuw, sterk was be-
vorderd door de persoonlijke vrijheid die zij geno-
ten. Men ging dit proces in detail bestuderen en
precies die studies liggen aan de oorsprong van de
Engelse liberale traditie.



HET ANTIKAPITALISME

In het denken van Hayek speelt de vraag waarom
het socialisme zo'n aantrekkingskracht uitoefent,
een grote rol. Hoe is het mogelijk dat een denk-
systeem, waarvan rationeel aangetoond werd dat
het niet werkt, toch zo'n aanhang bij intellectuelen
kan winnen?
Hayek wijdt dit vooral aan de overmoed van intel-
lectuelen die menen dat zij de wereld kunnen in-
richten volgens een van tevoren opgesteld plan
(p.23).
Daarenboven worden intellectuelen juist geken-
merkt door het feit dat ze over geen kennis uit de
eerste hand beschikken, terwijl ze tevens geen di-
rekte verantwoordelijkheid dragen voor wat ze
voorstaan. Nochtans verneemt de „gewone man"
alleen via de intellectuelen iets over gebeurtenis-
sen en ideeën. Tot de klasse van de intellectuelen
behoren niet alleen de journalisten, onderwijzers,
ministers, professoren, romanschrijvers, car-
toonisten en kunstenaars, maar ook wetenschap-
pers uit andere gebieden, naar wie met respect ge-
luisterd wordt: artsen en natuurgeleerden.

Het antikapitalisme beantwoordt eveneens aan het
verlangen van de gewone burger naar de bewuste
leiding van het sociale gebeuren en zijn afkeer voor
het onvoorziene. Maar "bewust" kan alleen op
mensen slaan. Dat verlangen komt daarom neer op
het verlangen naar leiding door enkele personen.
Het gevolg is een nieuwe definitie van vrijheid. Voor
velen betekent vrijheid, bevrijd zijn van economi-
sche zorgen. Dar houdt in, dat men niet meer af-
hankelijk is van de omstandigheden, maar wel van
de staat. De mogelijkheid tot vrije keuze -- de oor-
spronkelijke vrijheid -- wordt dan tenietgedaan
(p.85).

Hayek verklaart het succes van de socialistische
ideologieën niet door zijn spontane ordeningstheo-
rie. Nochtans past deze benadering ook hier.
"Rules ofjust conduct" worden volgens die bena-
dering gekozen op basis van hun bijdrage aan de
overlevingskansen van de groepen. Ook de selec-
tie van de ideologieën op de politieke markt ge-
schiedt volgens die manier. De overheersing van
de socialistische ideologie lijkt te wijten aan de
enorme mogelijkheden ervan voor de bestendiging
van de positie van de heersende groep. Immers,
hoe meer collectivisme, hoe meer macht die elite
in handen krijgt. Op termijn moet dit systeem zich
evenwel wreken als gevolg van de begrenzing van
de menselijke kennis. Nooit zal een elite kunnen
weten wat het algemeen belang inhoudt, bij gebrek
aan kennis over de belangen van de mensen, die in
betrokken gemeenschap leven.

HAYEK'S ECONOMISCH DENKEN

De auteur besteedt veel aandacht aan het econo-
misch denken van Hayek (pp. 102-186). Volgens
haar is dit denken evenwel niet te scheiden van de
rest van zijn werk. Voor Hayek is economische vrij-
heid bijvoorbeeld de voorwaarde voor politieke vrij-
heid (pp. 85 en 100), en de rechtsstaat een voor-
waarde tot het funktioneren van de markt (p.88).
Ook legt hij een verband tussen psychologie en
economie, als hij de superioriteit van de markteco-
nomie (3) op de centraal geleide economie verde-
digt (pp.113 en 123). De auteur moest noodzakelij-
kerwijze de economische theorie van Hayek sterk
samenvatten. Bepaalde aspecten ervan - zoals zijn
conjunctuurtheorie -- moet men dan wel gaan zoe-
ken in het hoofdstuk over geld (pp.139 e.v.). Het
valt te betreuren dat hier Hayek's verhelderende
grafieken over de lengte van het produktieproces,
niet werden overgenomen.

LIBERAAL UTOPIA

De auteur steekt haar engagement niet weg. Ze is
een liberale, die samen met Hayek betreurt dat het
de liberalen ontbreekt aan een „Utopia, een pro-
gramma dat noch een verdediging lijkt te zijn van
de dingen zoals ze zijn noch een verwaterde vorm
van socialisme, maar een waarlijk liberaal radica-
lisme, dat de gevoeligheid van de machtigen (inclu-
sief de vakbonden) niet ontziet en dat niet te prak-
tisch is en niet wordt beperkt tot wat vandaag mo-
gelijk lijkt" (p.23). Hun liberalisme steunt niet op de
overtuiging dat er geïsoleerde vrije, onafhankelijke,
door rationele motieven geleide mensen bestaan,
maar wel dat de natuur en het gehele wezen van
de mens door zijn leven in de maatschappij, en
meer concreet door die medemensen tot wie hij
zich richt, wordt bepaald. Liberalisme betekent dan
zich inzetten voor die relaties, die de meeste vrij-
heid mogelijk maakt: de rechtsstaat.

Het boek van Mevrouw GODART is echter geen
pleidooi voor Hayek's denken, maar veel eerder
een echt naslagwerk over Hayek. De titel had
evengoed "Hayek LEXICON" kunnen luiden. Op
échte Hayek-fans na, zullen daarom weinig lezers
het boek van de eerste tot de laatste bladzijde ver-
slinden. Op de meeste bladzijden komt meer infor-
matie voor, dan een doorsnee lezer bij een eerste
lezing kan assimileren. De auteur beperkt zich im-
mers niet tot het denken van Hayek, maar wijst
eveneens op de verschilpunten met het denken
van andere auteurs, zoals Rothbard of Keynes.
Voorts herhaalt ze vaak essentialia van de andere
theorieën, om Hayek's werk te situeren. Zo wijdt ze
uitgebreid uit over de methodenstrijd tussen de



Oostenrijkse en de historische school of over de
kenmerken van volkomen mededinging. Voor de
lezer had een opbouw van het werk op basis van
trefwoorden zeker de leesbaarheid bevorderd.

Mevrouw GODART's werk is desalniettemin een
standaard naslagwerk dat onmisbaar is in de boe-
kenkast van al wie zich interresseert voor econo-
mie, recht of het liberale gedachtengoed.

A. GODART-VAN DER KROON
Het sociaal-economisch Denken van F.A. von Hayek

Een uitgave van het Ludwig von Mises-lnstituut,
distributie door ACCO, Leuven-Amersfoort, 220 blz.
635 Bfr.

1. NAERT, F. - Hayek over Hoogmoed, in:
TRENDS, 24 augustus 1989, p.126

2. De statische evenwichtstheorie is een benade-
ring uitgewerkt door o.a. WALRAS, waarbij wis-
kundig het algemeen evenwicht wordt bere-
kend, dat voortvloeit uit de wisselwerking van
vraag naar en aanbod van alle goederen en
diensten in een bepaald land. In die benadering
worden op de economie de methodes van de
natuurkunde toegepast.

3. Hayek zelf gebruikt het woord „catallactie" om
een vrije markteconomie aan te duiden. Hierme-
de wil hij onderstrepen dat de vrije markt spon-
taan ontstaan is uit de veralgemening van ruil
als middel tot menselijke samenwerking. Econo-
mie of volkshuishoudkunde impliceert daarente-
gen een bewuste en (centrale) leiding ter verwe-
zenlijking van gemeenschappelijke doeleinden.
Vrije markt en economie zijn dus eikaars tegen-
gestelden.

TERECHTE WAARSCHUWING
of UITVERKOOP VAN HET LIBERTARISME?!
Jan Smid

Ik geloof dat Leon Louw ooit het vermoeden uit-
sprak dat te veel Libertariërs hun leven geen
richting meer zouden kunnen geven als morgen
alle overheden werden opgeheven. Inderdaad
zijn te veel Libertariërs te vaak voornamelijk ge-
richt op onvrijheid en haar belangrijkste „produ-
cent": overheid. Te weinig Libertariërs zijn te zel-
den bezig met het benutten van de vrijheid die ze
wel hebben (ik spreek uit eigen ervaring).
Als Karel Beekman dit probeerde te zeggen in
zijn (eerste) ,editorial' in de vorige Vrijbrief
(nr. 146, april/mei 1990), dan is hem dat zeker
niet gelukt!

Zijn editorial begint met zondebokken van de col-
lectivisten op te noemen om tenslotte de zonde-
bok van Libertariërs als „De Staat" aan te geven.
„Zou alle onrechtvaardigheid in de wereld echt
alleen maar de schuld zijn van „de Staat"? Nee,
maar het scheelt niet veel!
De overheid c.q. staat bestaat niet zoals een
boom, steen, dier of mens bestaat. Het concept
„overheid/staat" bevindt zich op een ander
abstractie-niveau dan begrippen die naar
bestaande entiteiten verwijzen.
De overheid/staat is die bepaalde verzameling
van mensen die bepaalde regels en instituties
heeft ontworpen en instandhoudt. Kenmerk van

deze regels is het gewelds-initiërend karakter, de
monopolie op dwang, of de eenzijdigheid van de
uitwisselingen (zou Harry Browne zeggen).
Terecht zegt Karel dat het niet alleen de mensen
zijn die zich overheid noemen (ambtenaren, mi-
nisters, e.d.) die misdaden plegen. In de hele ge-
schiedenis zijn er ook niet-georganiseerde mis-
dadigers. Ook zij worden door Libertariërs als zo-
danig onderkend en veroordeeld. Maar de misda-
den van deze „gewone" misdadigers liggen op
een heel ander niveau, zowel kwantitatief als
kwalitatief.
Een dief zal zelden ontkennen dat hij steelt.
Een moordenaar zal zelden ontkennen dat hij
moordt.
Maar: vrijwel iedere overheids-mens ontkent wél
dat hij direct of indirect verantwoordelijk is (ge
weest) voor stelen, knechting, slavernij of zelfs
moord. Dit is het kwalitatieve verschil. Met een
gewone inbreker weet je met wie je te doen hebt.
(Dankzij die overheidsmensen wordt je ook nog
eens beperkt in de mogelijkheden om jezelf en je
eigendom te verdedigen).
Door de hele geschiedenis hebben de meeste
overheidsmensen gestolen, vermoord en ande-
ren (geheel of ten dele, als het kan) tot slaaf on-
derworpen op veel grotere schaal dan alle ande-
re misdadigers opgeteld.



Wat weinigen weten: niet-oorlogsactiviteiten van
overheden hebben alleen al in onze eeuw ge-
leid tot zo'n 119 miljoen doden! (China tijdens de
gedwongen landbouw-collectivisering in 1958-61:
27 miljoen; Rusland tijdens de gedwongen
landbouw-collectivisering in 1921-22': 4 miljoen;
Khmer Rouge: 2 miljoen; Indonesië: 600.000 zgn.
communisten; Pakistan: 1 miljoen Bengalis; VS en
GB: 2,25 miljoen krijgsgevangenen die .teruggege-
ven' werden aan Rusland na WO II).

Daarnaast kun je ook alle mensen noemen die pp
een of andere wijze verminkt of gehandicapt zijn
geraakt of gedood zijn door allerlei milieurampen
(toegestaan en bevorderd door overheidsbemoeie-
nis met rechtsstelsels waardoor je een ander niet
kunt verbieden jou te vergiftigen of te belasten met
geluidsoverlast), verkeersongelukken (op door de
overheid geregelde en onderhouden wegen),
straatgeweld (op door de overheid beveiligde plaat-
sen), binnenshuis geveld door inbrekers of ver-
krachters (sterk mede bevorderd door het verbod
vanuit de overheid om jezelf te bewapenen).

Zoveel ellende is nog nooit veroorzaakt door niet-
overheidsmisdadigers. De maffia ambieert dit niet
eens!! De Cosa Nostra heeft nog bepaalde princi-
pes.

Nog sterker: juist dankzij overheidsmensen (ik zal
ze maar zo noemen dan weet Karel dat ik mensen
bedoel!) is veel van de niet door de overheid geor-
ganiseerde misdaad ontstaan dan wel bevorderd.

Denk aan het door overheidsmensen verklaren tot
misdaad van allerlei vrijwillige activiteiten: alcohol-
gebruik (drooglegging in de VS), drugsgebruik,
prostitutie, gokken, homosexualiteit, sex tussen of
met .minderjarigen', enz.

Nee Karel, niet alle ellende die mensen ooit heeft
getroffen komt door overheidsmensen maar
wel verdomde veel!

Ik beweer zelfs dat veel ellende die mensen aan
zichzelf te wijten hebben nog indirect voortkomt uit
overheidsbemoeienis met hun leven. Zeel veel psy-
chische problemen ontstaan of worden bevorderd
door schoolplicht, dienstplicht, belastingplicht, e.d..

Terecht zegt Karel dat de rol (en plaats) van de
overheid in onze maatschappij voortvloeit uit het
mens- en wereldbeeld dat de meeste mensen erop
na houden. Deze mens- en wereldbeelden (filoso-
fieën) zijn in essentie dwang-collectivistisch. De
meeste mensen denken dat er geen alternatief is
tussen dwingen en gedwongen worden, als ze zich
al van deze uitgangspunten bewust durven zijn.

De Libertarische filosofie is als enige (voorzover
mij bekend) gebaseerd op het volledig respect van
het individu, zijn/haar leven, vrijheid en eigendom.
De eigen verantwoordelijkheid van ieder individu
voor zichzelf is de basis van het Libertarisme.

Ik maak de laatste tijd steeds meer het ondersc-
heid tussen: .vrijheid van...' en .vrijheid tot...'.
.Vrijheid van ...' duidt de zgn. negatieve vrjjheid
aan. Libertariërs willen vrij zijn van geweldsinitië-
ring in iedere vorm.
.Vrijheid tot..." duidt de zgn. positieve vrijheid aan.
Vrijwel ieder mens wil (een bepaalde mate van) vrij-
heid hebben om zich zelf te realiseren.

Te lang heb ik me gericht op .vrijheid van ..." en te
weinig op .vrijheid tot...'. Te veel heb ik me gericht
op het proberen anderen te overtuigen van de mo-
rele juistheid en praktische waarde van het Liberta-
risme. Harry Browne's boek How l Found Freedom
In An Unfree World leidde tot de ,browning-put' van
de zeventiger jaren in de VS. Veel Libertariërs ver-
lieten de beweging om zich meer bezig te houden
met hun zelf-verwerkelijking in plaats van de over-
heidsmensen te bestrijden. Zeer begrijpelijk.
Als je dit had willen zeggen ...?

Het Libertarisme zou volgens Ayn Rand en Karel
Beekman een politiek idee zijn zonder filosofische
fundamenten. Tja, zo lust ik er nog wel een. Of, ei-
genlijk: liever niet.

Op de Lpwlands Conventie toonde Bpudewijn
Bouckaert juist aan dat het Libertarisme niet alleen
iets zegt over hoe mensen met elkaar behoren te
leven (de politieke basis: vrijwilligheid), maar ook
veel zegt over hoe je je eigen leven het best kan in-
richten. Dit laatste is vooral door Harry Browne
praktisch uitgewerkt.

Respecteer je zelf, dan kun je anderen ook respec-
teren. Dwing niet en vermijd gedwongen te wor-
den.
Geen filosofische fundamenten?

Tenslotte stelt Karel dat er teveel Libertariërs zou-
den zijn die zich tot slogans beperken. Een nogal
vage en boude bewering!
En wat is er mis met slogans?

Waarmee ik tot mijn slot-conclusie kom: een derge-
lijke editorial had nooit mogen verschijnen. Derge-
lijke reclame, terecht of onterecht (en mijns inziens
volkomen onterecht) kan het Libertarisme niet ge-
bruiken. Als je het Libertarisme wil .uitverkopen'
gebruik dan niet de Vrijbrief daarvoor!



Kanttekeningen bij het frontartikel "ZONDEBOKKEN"
van Karel Beekman in Vrijbrief 146. ^̂ ^̂ ^
Riet Jongen

Mijn reactie op het artikel van Karel is mede
gestimuleerd doordat het frontartikel veelal als
het „editorial" wordt gezien en daardoor als ge-
zichtsbepalend overkomt. In dit geval dus het li-
bertarische gezicht.

Om maar meteen midden in het artikel te duiken:
Karel Beekman vraagt zich af hoe het de mens-
heid zou zijn vergaan zonder overheden. Wat
probeert Karel Beekman hiermee te zeggen? Im-
pliceert deze zin dat we zonder een overheid he-
lemaal nergens zouden zijn, (velen zullen er deze
betekenis uithalen), of dat zonder overheid er óók
wel misdaden zouden plaatsvinden?
Om hieraan vastgekoppeld een andere vraag van
Karel Beekman te beantwoorden: nee, alle on-
rechtvaardigheid in de wereld is natuurlijk niet al-
leen de schuld van "de staat". Los van wat voor
staatsvorm dan ook kan de ene mens behoorlijk
onrechtvaardig zijn ten opzichte van de andere.
Onze primitieve broeders en zusters wisten in-
derdaad al raad met uitbuiting, verkrachting, enz.
enz.

Wat ik echter in Karel's verhaal mis, is dat men-
sen in dienst van en met behulp van een over-
heidsapparaat oneindig veel méér kwaad kunnen
doen en op veel grotere schaal dan als privé-
personen.
Bovendien zouden de meesten van deze over-
heidsdienaren, als ze niet in de anonimiteit van het
amorfe staatsapparaat verscholen zaten, niet
openlijk kunnen of durven stelen, moorden, enz.
Iets waar overigens het gros van de bevolking
d.m.v. zijn stemgedrag zijn goedkeuring aan hecht.
Als logisch gevolg zal bijvoorbeeld "belasting"
door de meesten beslist niet als "diefstal worden
gezien".

Voorts schrijft Karel dat hij het wel eens is met de
ovetuiging van Ayn Rand dat het libertarisme
geen filosofische fundamenten heeft. Wat is een
filosofisch fundament?
Ik geef onmiddellijk toe dat libertarisme geen
"totale" filosofie is en alleen slaat op "politiek"
in de zin van: hoe gaan de mensen met elkaar
om. Is dit geen "maatschappijfilosofie"?

Dat de meeste libertariërs die zich richten op het
verdiepen en uitbouwen van het libertariscn ge-
dachtengoed zich vooralsnog in het buitenland
bevinden, (Karel bedoelt kennelijk auteurs), mag
dan waar wezen, maar er zijn dan ook veel en
veel meer libertariërs buiten Nederland en Bel-
gië. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er vele
duizenden. Het ligt dan ook voor de hand dat
daaronder zich meer schrijvers/economen/filo-
sofen bevinden. Om slechts een naam te noe-
men in het verspreidingsgebied van DE VRIJ-
BRIEF: Frank van Dun. ("Het Fundamenteel
Rechtsbeginsel").

Overigens zal er in Nederland nog heel hard aan
de weg getimmerd moeten worden, wil het liber-
tarisme in Nederland en België weerklank vin-
den. Ik ben het helemaal met Karel eens dat met
het alleen maar tegen "de staat" aanschoppen,
dit beslist niet verwezenlijkt zal worden.
Ikzelf ervaar ook wel eens dat de toon waarin
stukjes worden geschreven, of waarop soms met
niet-libertariërs wordt gediscussieerd, als agres-
sief overkomt. Wat dan ook weer agressie
oproept en beslist geen goede voedingsbodem
creëert voor het libertarisch ideaal.
In ieder geval denk ik dat Karel bedoeld of onbe-
doeld een knuppel in het hoenderhok heeft ge-
gooid. Als dat tot resultaat heeft dat er liberta-
riërs zullen zijn die, zoals ik, de dingen voor zich-
zelf nog eens op een rijtje gaan zetten, dan kan ik
het artikel uiteindelijk alleen maar als positief er-
varen. O

WORDT VERVOLGD

Wat zijn de grenzen van de vrijheid?
In het komende nummer van de Vrijbrief breekt
Stefan van Glabbeek een lans voor een vrijheid
„zonder compromissen of uitzonderingen".
Karei Beekman denkt daar (uiteraard) anders
over. Vindt u dat er grenzen moeten zitten aan de
vrijheid, en zo ja, hoe zijn deze te rechtvaardi-
gen?
Wij zien uw reaktie graag tegemoet. W
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WAT IS LIBERTARISME? (10)
Libertarianism has only a tiny ideology: „Thou shalt not aggress".

H.J. Jongen sr„

BELASTING / SOCIALE PREMIES

De vraag van de KLEINSTE POLITIEKE KWIS die in
dit hoofdstuk besproken wordt, gaat over de be-
lastingen en de verplichte sociale premies.

Het beantwoorden van deze vraag is tegelijk ge-
makkelijk en moeilijk.
Het is gemakkelijk voor diegenen die de filosofie
van het libertarisme al begrijpen. Immers voor hen
is het duidelijk dat het hier in beide gevallen om het
initiëren van geweld gaat.
Voor (nog)-niet libertariërs blijkt dit echter vaak pro-
blemen op te leveren. Men gaat meestal onmiddel-
lijk in discussie over hoe dan allerlei maatschappe-
lijke zaken geregeld moeten worden.

De verleiding is dan groot om door te praten over
de libertarische oplossing van het eerst genoemde
probleem. Als dat al min of meer bevredigend
wordt uitgelegd , komt meteen een ander pro-
bleem. En dat dan? En hoe doe je dan ? En dat
gaat door tot beide partijen niet tevreden zijn en
dan maar ophouden.

Een betere weg om de libertarische weg uit te leg-
gen, is het antwoord te splitsen. Probeer eerst dui-
delijk te maken dat het libertarisme tegen het initië-
ren van geweld is, en dat beide maatregelen wel
degelijk al direct beginnen met de dreiging van ge-
weld (dwang). Geweld dat ook gebruikt wordt als de
dreiging alleen niet helpt.
Probeer de discussie principieel te houden en de
oplossingen pas later te bespreken. Als je het prin-
cipieel niet eens wordt, heeft verdere discussie
vaak geen zin.

Daarna kunnen dan allerlei maatschappelijke za-
ken worden besproken die nu uit de belastingen of
verplichte sociale premies worden gefinancierd.
Dit is een eindeloze reeks, want er is niet veel te
bedenken waarmee de overheid zich niet bemoeit.
Van milieu tot voetballen en van vóór de geboorte
tot na de dood!

Over de lib ertarische oplossingen van veel proble-
men kunnen we wel een heel boek volschrijven. In
allerlei andere artikelen in de VRIJBRIEF leest u

daar al over. Mocht u in deze rubriek een speciaal
onderwerp behandeld willen hebben, laat dat dan
aan de redactie weten en we zullen zorgen dat hét
in orde komt.
Als toelichting op dit onderwerp nog een paar nutti-
ge aanwijzingen.

Door bijvoorbeeld tegen de verplichte sociale pre-
mies te zijn, krijgen veel mensen de indruk dat het
libertarisme tegen de zorg voor andere mensen is.
Dit is onjuist. Er zijn veel libertariërs die wel degelijk
zorg voor andere mensen hebben en die er ook
daadwerkelijk iets aan doen. Er bestaat zelfs een
Stichting, LIFHAS, (Libertarisch Fonds voor Hulp
Acties) die probeert noden van andere mensen te
lenigen. Maar dan wel op een libertarische manier,
dus geheel op basis van vrijwilligheid. In feite kun je
je in dit kader ook nog afvragen welke verdienste er
is aan het helpen van medemensen als je daartoe
gedwongen wordt.

Als mensen er mee geholpen worden is dat een
vorm van "consumptie". Om echter iets te kunnen
consumeren, moet het eerst ergens door iemand
"geproduceerd" zijn. Daarom is het belangrijk dat
er in de maatschappij zoveel mogelijk (nuttig) ge-
produceerd wordt. Hieruit volgt dan dat het logisch
is om te streven naar een maatschappijstelsel dat
de maximale produktie oplevert.
Na het in elkaar storten van de socialistische Oost-
Europese systemen moet het duidelijk zijn dat een
vrije maatschappij met een vrije economie daar-
voor verreweg de meeste mogelijkheden geeft. Dit
wordt onder andere op een briljante wijze aange-
toond in het boek van Hans-Hermann Hoppe: A
THEORY OF SOCIALISM AND CAPITALISM, Eco-
nomics, Politics and Ethics.
We hopen dit boek in de VRIJBRIEF te bespreken.

Vaak is het nuttig om duidelijk te maken dat er een
verschil is in "belastingen" en "verplichte sociale
premies", ook al is er geen verschil in de inning
met gebruik van dwang.
Belasting wordt opgelegd, geïnd en dan door de
overheid toegezegd aan allerlei zaken.
De sociale premies zijn bestemd voor een bepaald
doel, bijvoorbeeld werkeloosheidsuitkering, en zijn
een "omslagstelsel".



Het is niet zo dat men zich "verzekert" en dan
recht heeft op een uitkering. Nee, men krijgt een
uitkering en de kosten worden omgeslagen op de
andere daarvoor in aanmerking komende, aange-
wezen, personen. Hoe meer ik gebruik, hoe meer
anderen moeten betalen!
Een verzekering waaraan een ieder die daarvoor
belangstelling heeft vrijwillig betaalt, zou eerlijker
en goedkoper zijn.

Het wordt zelden uitgesproken, maar vaak is in de
discussie een angst aanwezig voor de eigen per-
soon. "Wat als ik zelf in de toekomst een uitkering
nodig heb? Als ik ziek of werkeloos word?"

Wat gebeurt er dan in een libertarische maatschap-
pij als die verplichte premies en die rechten op uit-
keringen worden afgeschaft?

Het is goed om die reële angst te onderkennen en
dan te proberen de oplossing aan te dragen.

Bij dit alles hebben we ook nog te maken met het
feit dat de meeste mensen moeite hebben om zich
los te maken van de huidige toestand en van wat
hen altijd geleerd is: "zo is het toch altijd geweest,
en het zal wel niet anders kunnen."

Het basisprincipe van het libertarisme is eenvou-
dig. Zeker als iemand het eenmaal door heeft.
Maar anderen tot dit inzicht te laten komen zal nog
veel tijd vergen. Desalniettemin zijn we op de goe-
de weg en de gebeurtenissen die in Oost-Europa
plaats vinden, kunnen mensen een nog beter en
sneller inzicht geven dat een onvrije maatschappij
zeker de verkeerde oplossing voor alle problemen
is.

ANARCHISTENBIJEENKOMST IN GENT OP 1 MEI

Stefan van Glabeek heeft deze bijeenkomst in
Gent bezocht. Hij heeft daar voor publiek in vijf
minuten het libertarisme uitgelegd, en ging daar-
na hierover in discussie met de libertaire anar-
chist Ludwich Glabeke. Het belangrijkste discus-
siepunt was de vraag of in zo'n samenleving de
rijken rijker zullen worden en de armen armer of
niet.

De korte discussie van twintig minuten was niet
voldoende om op dit punt tot overeenstemming
te komen. Wel was de eindconclusie dat het
libertaire anarchisme en het libertarisme twee
totaal verschillende systemen zijn.
Libertaire anarchisten zijn in de eerste plaats so-
cialisten. Ze willen echter niet een samenleving
waarin de staat alle produkten binnenkrijgt en
naar behoefte weer verdeelt, maar ze willen een
systeem waarin de mensen vrijwillig en uit mijns

inziens filantropische overwegingen produceren
voor elkaar en de produkten verdelen naar be-
hoefte. Ze denken dat mensen bereid zijn zo te
leven omdat de mens van nature 'goed' (vrijwillig
socialistisch) is.

Als de mensen werkelijk zo zijn, dan heb je voor
herverdeling van de welvaart geen overheid no-
dig, maar gebeurt dat vrijwillig. Er zullen alleen
meer mensen van deze ideeën overtuigd moeten
worden, zodat de arbeiders een revolutie kunnen
beginnen waarbij de bedrijven worden overgeno-
men door hun werknemers en worden vervangen
door vormen van arbeiderszelfbestuur, en waar-
bij de overheid op een vergelijkbare wijze aan
zijn eind komt. Het blijkt hieruit duidelijk dat het
eigendomsrecht (en daarmee het zelfbeschik-
kingsrecht) voor anarchisten een zeer betrekke-
lijke zaak is. O

TACOZIP Door Fritzgerald &Chromcheeke Tekst aangepastdoor Henry Sturman
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BOEKRECENSIE
HET BEDRIJFSLEVEN IS GEWELD-IG
Marco Ganzeman

Ik zag dit boekje aangekondigd in GEWELDLOOS
AKTIEF, het blad van de SVAG, de Stichting Voor
Aktieve Geweldloosheid.
Ik dacht meteen dat het wel weer een veroordeling
zou zijn van alles wat het bedrijfsleven doet.
Het bleek bij lezing dan ook voor een groot deel uit
te komen. Ondanks dat is het toch een interessant
en waarschijnlijk goed bedoeld boekje.

Marco Ganzeman zegt al in de inleiding dat het de
bedoeling is om aandacht te vragen voro de „min-
der mooie kanten aan het economisch denken en
handelen in met name het bedrijfsleven".
Daarvoor worden de „gewelddadige" handelingen
opgezocht, waarbij hij het beter vindt om het begrip
„geweld" NIET te definiëren. Het verwondert dan
ook niet dat hij uitkomt op een stelling die ik het
beste kan samenvatting met: „ALLES is geweld."
Het lopen over gras waardoor je de grassprietjes
breekt, het ademen waardoor je koolzuur in de at-
mosfeer brengt, enz. Zelfs „aktief geweldloos ver-
zet" is dan „geweld".!
De schrijver geeft dat ook toe: „Geweld is altijd een
kwestie van meer of minder, want in iedere situatie
is het mogelijk om een bepaalde mate van geweld
te ontdekken."
En als je dan bewust of onbewust aan het bgrip ge-
weld ook nog het begrip „slecht" verbindt, kom je
vanzelf in de „weg met ons" of in de ,,back to the
cave" positie.

Met dit uitgangspunt is het ook begrijpelijk dat Gan-
zeman niet ziet dat er een principieel verschil is
tussen „politiek" en „economisch" geweld. Wat
men soms „economisch geweld" noemt, is altijd
veroorzaakt door politiek geweld. Economisch ge-
weld op zichzelf bestaat niet. In een vrije economie
is een ieder vrij om wel of niet zaken te doen. Door-
dat de politiek echter allerlei regels en voorwaar-
den stelt (verboden en vergunningen) en die met
behulp van geweld zal doorvoeren, is geweld in het
economisch handelen binnengedrongen.

Veel voorbeelden in het boekje zijn duidelijk wel
(politiek) geweld of door politiek geweld veroor-
zaakt. Zoals de wapenindustrie, de vervuiling van
andermans terrein (milieu). Maar het gaat te ver om
te beweren dat de consumenten door het be-
drijfsleven gebruikt worden voor haar eigen doel-
einden.

Hub Jongen
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In het boekje zijn twee hoofdstukken gewijd aan
Ghandi en aan Martin Luther King. Ze geven een
aardige samenvatting van hun levens. Daarbij is
het vooral interessant om te zien dat het mogelijk is
door GEWELDLOOSHEID zeer grote resultaten te
behalen. Beide voorbeelden liggen overigens dui-
delijk in het politieke vlak. Wat met geweldloos ver-
zet kan worden bereikt, hebben we trouwens ook
recent in China weer kunnen zien. De studenten-
opstand was geheel geweldloos. Het resultaat was
aanzienlijk, zelfs al is deze keer de opstand nog
neergeslagen. Als de studenten zo doorgaan, zal
het een volgende keer beslist wel lukken.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de „aanbe-
velingen" die Ganzeman doet in zijn boek, veelal
zullen liggen in het vlak van minder produceren en
geen dingen produceren die niet nodig zijn (Niet no-
dig naar wiens oordeel?).
Veel libertariërs zullen het wel met een aantal van
die aanbevelingen eens zijn. Namelijk met die voor-
stellen, die de vrijheid van het individu niet aan-
tasten. Er zijn echter veel aanbevelingen die wel
deze vrijheid aantasten en daar zullen libertariërs
fel tegen zijn.

Een nadere gedachtenuitwisseling tussen de
schrijver en geïnteresseerde libertariërs zou dan
ook nuttig zijn. Het moet er daarbij niet om gaan
WIE gelijk heeft, maar wat JUIST is.

Alles bij elkaar kunt u door het lezen van dit boekje
een beter inzicht krijgen in de redeneerwijze van de
schrijver en mensen die op dezelfde wijze denken.

Het boekje (66 bladzijden) is voor f 6,50 te bestellen
bij:
SVAG, Stichting voor Aktieve Geweldloosheid
Postbus 137 - 8000 AC ZWOLLE. Tel.: 038-216587
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DE MILIEUBEWEGING:
AANVAL OP DE MENSELIJKE BESCHAVING (2).
Karel Beekman

Tweede deel van een serie artikelen door Karel
Beekman (het eerste deel verscheen in de Vrij-
brief, april/mei 1990).

De milieubeweging, zo heb ik in de vorige Vrij-
brief betoogd, staat vijandig tegenover de men-
selijke beschaving als zodanig. Ik bedoel daar
uiteraard niet mee dat aanhangers van de milieu-
beweging er bewust op uit zijn om onze maat-
schappij te vernietigen. Ik bedoel dat de ideeën
van de milieubeweging, de filosofie die ten
grondslag ligt aan de milieubeweging, onverenig-
baar is met het idee van de menselijke bescha-
ving.

Het meest kenmerkende idee van de milieube-
weging, dat in vrijwel ieder miiieugeschrift is te-
rug te vinden, is dat de mens de natuur niet mag
overheersen. De natuur is volgens de milieufilo-
sofen een doel op zich, en niet primair een mid-
del ter bevrediging van de behoeften van de
mens. Als zodanig heeft de natuur ook recht op
haar eigen ,leven'. De mens hoort zich ten op-
zichte van de natuur op dezelfde manier op te
stellen als ten opzichte van andere mensen. Net
zoals mensen recht hebben op hun eigen leven,
en de ene mens wel met de andere mag samen-
werken, maar hem niet voor zijn eigen doelein-
den mag gebruiken, zo behoort de mens ,samen
te werken' met de natuur, en mag hij de natuur
niet louter en alleen voor zijn eigen doeleinden
gebruiken.

Een kritische analyse van dit uitgangspunt volgt
hieronder. Waar het allereerst om gaat is om
vast te stellen in hoeverre dit idee verenigbaar is
met de ontwikkeling van de menselijke bescha-
ving. Twee simpele maar belangrijke voorbeel-
den van menselijk ingrijpen in de natuur zijn de
landbouw en het winnen van grondstoffen. Het
behoeft nauwelijks betoong dat beide activiteiten
essentieel zijn voor de ontwikkeling van de men-
selijke beschaving. Zonder de systematische
produktie van voedsel en grondstoffen - en als
gevolg daarvan de mogelijkheid tot het aanleg-
gen van voedsel- en andere voorraden, dat wil
zeggen de mogelijkheid om meer te produceren
dan dat hij binnen korte termijn consumeert - kan

de mens geen andere activiteiten ontwikkelen
dan het dagelijks verzamelen van voedsel. In de-
ze toestand is de mens inderdaad niet in staat de
natuur te .overheersen'. Hij is niet in staat om
zich op een bepaalde plaats te vestigen, om per-
manente nederzettingen op te bouwen, om land
te cultiveren, om culturele activiteiten te ont-
plooien, enz. In hoeverre dit voor de mens een
prettige manier van leven is komt later nog aan
de orde. Vast staat wel, dat een filosofie die dit
soort activiteiten als principieel immoreel be-
schouwt, onverenigbaar is met de ontwikkeling
van de menselijke beschaving.

Is de filosofie van de milieubeweging werkelijk zo
radicaal?
We laten een paar milieufilosofen aan het woord.

,De moderne mens,' schrijft E.F. Schumacher, .er-
vaart zichzelf niet als een onderdeel van de natuur,
maar als een externe kracht die is voorbestemd om
de natuur te overheersen en te veroveren' (p. 57).
,De „aarde en al haar schepselen" (moeten niet)
slechts worden beschouwd als
„produktiefaktoren". Het zijn uiteraard wel prduk-
tiefaktoren ... maar dit is hun secundaire, niet hun
primaire aard. Voor alles zijn het doelen op zichzelf;
ze zijn meta-economisch, en het is daarom ratio-
neel gerechtvaardigd om te zeggen, als een feitelij-
ke uitspraak, dat ze op een bepaalde manier heilig
zijn. De mens heeft ze niet gemaakt en het is irrati-
oneel voor hem om met dingen die hij niet heeft ge-
maakt en niet kan maken en niet opnieuw kan ma-
ken nadat hij ze heeft weggeroofd, op dezelfde wij-
ze en in dezelfde geest om te gaan als met dingen
die hij zelf heeft gemaakt' (p. 104).

Schumacher lijkt te zeggen dat de mens de natuur
wel voor zijn eigen doeleinden mag gebruiken. De
schepselen op de aarde zijn .uiteraard wel produk-
tiefaktoren', schrijft hij. Maar, voegt hij hieraan toe,
dit is hun secundaire aard. Hun primaire aard is dat
ze ,op een bepaalde manier heilig zijn' en dat de
mens ze dus niet mag gebruiken voor zijn eigen
doeleinden. Hoe valt dit te rijmen? Als dingen op
een bepaalde manier (op welke manier?) heilig zijn,
en niet als middel mogen worden gebruikt, dan kun
je ze moeilijk .produktiefaktoren' noemen. Schuma-
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cher benadrukt vervolgens nog eens dat de mens
met dingen die hij niet zelf heeft gemaakt, niet op
dezelfde manier mag omgaan als met dingen die
hij wel zelf heeft gemaakt. Het probleem is alleen
dat de mens helemaal niets ,zelf' kan ,maken'.
Voor alles wat hij maakt moet hij ,de natuur' gebrui-
ken - moet hij dingen gebruiken die hij niet zelf
heeft gemaakt - en dat mag hij nu net niet! (Ken-
merkend is ook het gebruik van het woord ,wegge-
roofd'. Mensen plukken geen appels, suggereert
Schumacher - ze beroven de bomen van appels.)

Als de mens de natuur ,op een bepaalde manier'
als .heilig moet beschouwen, als de mens de na-
tuur niet .primair' als produktiefaktor mag gebrui-
ken, hoe moet de mens de natuur dan wel gebrui-
ken? Schumacher illustreert dit aan de hand van
het voorbeeld van het grondstoffenverbruik door de
mens. ,Niet-hernieuwbare grondstoffen', schrijft
Schumacher,,mogen alleen worden gebruikt als ze
onontbeerlijk zijn, en zelfs dan nog met de grootst
mogelijke omzichtigheid en de grootst mogelijke
zorg voor conservering. Om deze stoffen achteloos
of verkwistend te gebruiken is een gewelddaad, en
hoewel totale geweldloosheid misschien niet haal-
baar is op deze aarde, rust er toch een onverbidde-
lijke plicht op de mens om naar het ideaal van ge-
weldloosheid te streven in alles wat hij doet", (p.
58).

De mens mag de natuur dus alleen gebruiken in uit-
erste nood. Hij mag alleen zaken gebruiken die .on-
ontbeerlijk' (.indispensable') zijn. Wat is onontbeer-
lijk? Schumacher laat dit in het midden, maar het
begrip lijkt me duidelijk genoeg. Behalve een mini-
mum aan voedsel en zo nu en dan een schoon
schaamlapje is vrijwel niets onontbeerlijk voor de
mens. Schumacher's standpunt laat zich dan ook
slechts op één manier interpreteren: volgens hem
zijn bijna alle menselijke activitieten - van de ver-
vaardiging van een blokfluit tot het schilderen van
een totempaal • moreel verwerpelijk, omat ze een
vorm van geweld zijn tegen de natuur.

Twee andere milieufilosofen, Croall en Rankin, vra-
gen zich af: ,ls het niet beter zo weinig mogelijk no-
den te scheppen en daaraan te voldoen met het
kleinst mogelijke gebruik van grondstoffen, energie
en arbeid, zodat we zo min mogelijk schade veroor-
zaken?' - daarmee impliciet aangevend dat het ge-
bruik van grondstoffen, energie en arbeid voor hen
gelijk staat aan het veroorzaken van .schade' aan
de natuur.

,De eerste mensen gedroegen zich behoorlijk',
voegen zij hier voor de duidelijkheid aan toe. We
aten elkaar wel op, om een voorbeeld te noemen,
,maar we richtten geen onherstelbare schade aan

... De uitvinding van de landbouw betekende een
keerpunt in de geschiedenis.' De jagers en zwer-
vende herders werden .marginaal'. ,Ze hadden de
natuur zo goed als onaangeroerd gelaten. De boe-
ren die na hen kwamen pasten het milieu aan'. Met
andere woorden: landbouw is het aanrichten van
.onherstelbare schade' aan de natuur.

De denkbeelden van Mark Satin, een andere mi-
lieufilosoof, worden door Lodewijk en Emma Brunt
als volgt omschreven: .Mark Satin verdeelt de ge-
schiedenis in twee tijdperken. Eerst was er het tra-
ditionele tijdperk - een gezegende periode - die met
de uitvinding van de landbouw tot een abrupt en on-
zalig einde kwam... De narigheid begon in het mo-
derne tijdperk, toen de nadruk kwam te liggen op
de materiële behoeften, (p. 181) (Zie verder het
door de Brunts genoemde boek van Warren John-
son, Muddling toward Frugality, 1979, voor nog een
voorbeeld van een dergelijk standpunt).

Wouter Achterberg ziet er blijkens zijn proefschrift
Partners in de Natuur zelfs geen been in om .eco-
systemen' letterlijk individuele rechten toe te ken-
nen, omdat ecosystemen op een bepaalde manier
.individuen' zouden zijn, met individuele belangen.
Uiteraard volgt hieruit dat - als het even kan - de
mens met zijn tengels van de natuur af moet blij-
ven: .Mensen behoren zich, ceteris paribus, niet zo
te gedragen dat zij (structurele componenten van)
ecosystemen als zij ze al gebruiken, in feite alleen
als middel ter bevrediging van menselijke behoef-
ten gebruiken... Voorbeelden van gebruik zijn: hout
kappen en recreatie in bossen, beweiden van
graslanden, vissen op -visgronden, gebruik van
open zee als stortplaats van chemisch en radioac-
tief afval', (p. 70-71) Uit Achterberg's rijtje voorbeel-
den blijkt weer eens dat het de milieufilosofen niet
alleen te doen is om de milieuvervuiling (,het stor-
ten van chemisch en radioactief afval'), maar dat
ze primaire menselijke activiteiten, zoals het kap-
pen van hout, recreatie in bossen en het beweiden
van graslanden, in principe als' net zo immoreel be-
schouwen. Achterberg concludeert dat de milieu-
politiek ,met terugwerkende kracht' t îoet worden
uitgevoerd ,tot bijvoorbeeld de begintijd van de
grootschalige landbouw of van de industriële ex-
pansie', (p. 101).

Ik dacht dat ik hiermee voldoende voorbeelden had
gegeven orn aannemelijk te maken dat de .milieu-
beweging' (onder alle voorbehouden die bij een
dergelijke term horen) principieel afwijzend staat
ten opzichte van de menselijke beschaving.

De vraag die hieruit volgt is - hebben de geciteerde
milieufilosofen gelijk? Is de menselijke beschaving
moreel verwerpelijk? Anders gezegd, heeft de
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mens het recht om de natuur voor zijn doeleinden '
te gebruiken - of behoort de mens de natuur als
,heilig' te beschouwen - als een doel op zich, in
plaats van een middel?

Let wel, het is nu niet aan de orde in hoeverre de
mens door zijn activiteiten het milieu - en daarmee
indirect zichzelf - schade toebrengt. Dat is een pro-
bleem waarop ik later nog terug zal komen. Waar
het om gaat is of ,de natuur', en laten we ons voor
het gemak maar beperken tot niet-menselijke le-
vende wezens in de natuur, dus planten en dieren,
recht hebben op een eigen leven - een recht dat
door de mens gerespecteerd zou moeten worden,
op dezelfe manier als hij de rechten van andere
mensen behoort te respecteren. Nu laat deze
vraag zich slechts beantwoorden met behulp van
ingewikkelde betogen over wat .rechten' zijn en
hoe deze eventueel te rechtvaardigen zouden zijn.
Ik wil deze kwestie daarom liever op een andere,
meer praktische manier benaderen. Omwille van
de discussie ga ik er eenvoudigweg vanuit dat de
miliuefilosofen gelijk hebben. Ik gun hen hun uit-
gangspunt: alle levende wezens hebben recht op-
hun eigen leven. Daarbij plaats ik wel één kantteke-
ning: als alle levende wezens recht hebben op hun
eigen leven, geldt dat evenzeer voor de mens. Het
lijkt me onmogelijk om te verdedigen dat de mens
geen recht zou hebben op zijn leven, en planten en
dieren wel.

Wat houdt het in dat een wezen recht heeft op zijn
eigen leven? We nemen een willekeurig voorbeeld:
de tijger. Als de tijger recht heeft op zijn leven,
houdt dit automatisch in dat hij het recht heeft om
volgens zijn natuur te leven. Op een andere manier
zou het dier namelijk niet in leven kunnen blijven.
Wat is de natuur van een tijger, hoe overleeft de tij-
ger? Door andere dieren op te eten. U voelt al waar
de schoen wringt. Het blijkt dat de tijger overleeft
door ,in te grijpen in de natuur', door gebruik te ma-
ken van de natuur, namelijk van andere dieren.
Waarom zou de mens dat recht dan worden ont-
houden, waarom zou hij geen recht hebben om net
als alle andere levende wezens de natuur te gebrui-
ken om te overleven?

Nu zal de rechtgeaarde milieu-folosoof onmiddellijk
tegenwerpen dat ik de kern van de zaak mis. Goed,
de schepselen op aarde eten elkaar op om te over-
leven, daarin heb ik gelijk. Maar waar het om gaat
is dat de .balans' van de natuur niet wordt aange-
tast door hertenjagende tijgers. En die .balans'
wordt wel onherstelbaar verstoord wanneer de
mens de natuur gebruikt. (Anders gezegd, de mens
mag de natuur wel gebruiken, zolang hij de balans
van de natuur maar niet verstoort.)

Dit tegenargument blijkt bij nader inzien echter on-
houdbaar. We kunnen er drie bezwaren tegenin
brengen.

1) De implicatie van het argument is dat, hoewel tij-
gers individuele .herten opeten om te overleven, het
hertencollectief (,de balans van de natuur') zich wel
weer herstelt. Als dit al waar zou zijn (en dat is het
niet, zie punt 2), dan zou het toch een verzwakking
inhouden van het milieufilosofische argument dat
levende wezens,recht' hebben op hun eigen leven.
Het blijkt dat in de praktijk dit .recht' niet bestaat,
en ook niet te verwezenlijken is - althans niet voor
individuele levende wezens.

2) Het argument is feitelijk onjuist. Er bestaat geen
.balans' van de natuur, die het overleven van
planten- en diersoorten garandeert - ook niet als de
mens niet .ingrijpt' in de natuur. Ontelbare soorten
dieren en planten zijn, om uiteenlopende redenen,
uitgestorven lang voordat de mens bestond. De di-
nosaurus en zijn/haar familieleden zijn een bekend,
maar bij lange na niet het enige, voorbeeld. Het
overgrote deel van de planten- en diersoorten die
ooit bestaan hebben op aarde zijn weer uitgestor-
ven, zonder enig menselijk ingrijpen. Een aantal
malen hebben zich massa-extincties voorgedaan
op aarde. Een voorbeeld: aan het einde van het
Perm vond, voorzover bekend, de grootste massa-
uitsterving aller tijden plaats: naar schatting 96%
van alle planten- en diersoorten stierf uit. (Zie Nati-
onal Geographic, juni 1989 voor een uitgebreid ar-
tikel). Overigens lijkt de mythe dat het uitsterven
van dier- en plantensoorten voornamelijk een ge-
volg is van menselijk handelen zich te ontwikkelen
tot een van de geloofsartikelen van onze tijd. Mijn
(Summa) encyclopedie bijvoorbeeld vermeldt on-
der .uitsterven' o.m. ,Het ingrijpen van de mens in
het natuurlijke milieu heeft voor vele dier-en plant-
ensoorten catastrofale gevolgen gehad'. Geen
woord over het uitsterven van soorten door .natuur-
lijke' oorzaken: zelfs de dinosaurus wordt niet ge-
noemd!

3) Het derde en meest zwaarwegende bezwaar is
dat de mens niet wordt meegewogen in de milieufi-
losofische .balans' van de natuur. Eerder heb ik al
aangevoerd dat als de schepselen op aarde recht
hebben om te overleven, dit voor de mens net zo
goed geldt. De mens maakt ook deel uit van de na-
tuur. De mens is ook een van de .schepselen op
aarde'. Als de mens .ingrijpt' in de natuur - in de
resf van de natuur - met als gevolg dat een bepaal-
de diersoort uitsterft - dan wil dat geenszins zeggen
dat de .balans' van de natuur onherstelbaar is ver-
stoord, niet als in die balans ook het menselijk le-
ven wordt meegewogen. Het wil alleen maar zeg-
gen dat een bepaalde diersoort is uitgestorven- en
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dat gebeurt zo vaak en is al zo vaak gebeurd, zon-
der dat de mens er de oorzaak van was. Dit klinkt
misschien nogal cru, maar laten we wel wezen: het
feit dat de dodo, de reuzenalk, het oerrund en de
Kaapse quagga ,in historische tijd door (menselij-
ke) jacht' zijn uitgestorven (volgens mijn encyclo-
pedie) kan moeilijk als een onherstelbare aanslag
op de balans van de natuur worden gezien, en het
.natuurlijke' uitsterven van de Diplodocus, de Ty-
rannosaurus Rex, de Brachiosaurus en de Comp-
sognathus niet.

Nee, ik propageer niet dat we moeten proberen om
zoveel mogelijk planten- en diersoorten te vernieti-
gen; ik probeer alleen duidelijk te maken dat de
stelling, dat de mens de natuur niet voor zijn eigen
doeleinden zou mogen gebruiken, van geen kanten
deugt. Om dit verhaal af te maken: de tijger had
recht om op zijn manier, de manier die hem door
zijn aard wordt ingegeven, „in te grijpen" in de na-
tuur; de mens kan hetzelfde recht niet worden ont-
zegd. Wat is de aard van het menselijke beestje?
Hoe overleeft de mens? Met name door het gebruik
van zijn verstand. Als de mens recht heeft om te le-
ven, volgens zijn natuur te leven, dat heeft de mens
het recht om zijn verstand te gebruiken als overle-
vingsmiddel. Dat het verstand een superieur over-
levingsmiddel is gebleken - dat de mens door zijn
verstand het machtigste wezen op aarde is gewor-
den - doet daarbij niets terzake. De tijger is ook su-
perieur aan het hert - dat wil niet zeggen dat de tij-
ger daardoor minder .rechten' zou hebben dan het
hert.

Wat doet een mens met zijn verstand? Hij maakt
wapens, om zich te kunnen handhaven in de na-
tuur, om de natuur - de rest van de natuur • te over-
heersen. Hij bouwt huizen om zich te beschermen
tegen de natuur - tegen de rest van de natuur. Hij
bebouwt het land om voedsel te produceren, fa-
brieken om goederen te produceren, enz. Waar het
om gaat is dat dit een volstrekt natuurlijke gang van
zaken is. Zijn verstand is de mens door de natuur
gegeven. Als de mens fabrieken bouwt, doet hij niet
meer dan gebruikmaken van zijn verstand - hij doet
dus niets anders dan leven volgens zijn natuur. Al-
leen wanneer je , de natuur' definieert als ,de we-
reld minus de mens' is het bouwen van een fabriek
onnatuurlijk. Maar er is geen enkele reden om de
mens buiten te sluiten van het begrip natuur. Uite-
raard gaat het bouwen van een fabriek ten koste
van het stuk natuur dat eerst op die plaats aanwe-
zig was. Maar het is onzin om dit als .geweld' tegen
de natuur te bestempelen. Dan is het opeten van
een hert door een tijger ook geweld tegen de na-
tuur. Vrijwel iedere activiteit is dan geweld tegen de
natuur: drinken, eten, een huis bouwen, kleding
maken - het gaat allemaal -,ten koste van' de na-

tuur. Geweldloos leven zou dan eenvoudigweg be-
tekenen: niet leven. Geen geweld plegen tegen de
natuur zou dan gelijk staan aan helemaal niets
doen, dus sterven - en dit geldt niet alleen voor de
mens, maar ook voor alle andere levende wezens.

Zitten er morele grenzen aan het recht van de
mens om de natuur voor zijn doeleinden te gebrui-
ken? (Dit is iets anders dan praktische grenzen,
waar we nog op terug zullen komen). Ook dat is niet
hard te maken, en wel om dezelfde redenen als
hierboven geschetst. Er wordt weieens aangevoerd
dat dieren en planten de natuur alleen maar gebrui-
ken om te overleven, terwijl de mens ook allerlei
.overbodige', ,luxe' activiteiten onderneemt. Dit is
echter een volkomen natuurlijk verschil. Dieren en
planten hebben niet het vermogen om veel meer te
doen dat te overlegen (Wel een klein beetje meer:
een kat mag graag met een muisje spelen, voordat
hij hem verschalkt). De mens heeft dat vermogen
wel. Het menselijk vermogen om bijvoorbeeld ten-
nisbanen aan te leggen is een volkomen natuurlijk
gegeven. Sterker nog: de natuur van de mens geeft
hem niet alleen het vermogen om tennisbanen aan
te leggen, zij schept ook de behoefte aan recreatie-
ve activiteiten als het beoefenen van de tennissport
en wat dies meer zij. Omdat de mens is zoals hij is,
is hij op meer gericht dan alleen overleving op mini-
maal niveau. Man does not live by bread alone -ook
al zouden E.F. Schumacher en consorten dat
graag zien.

In het volgende nummer van de Vrijbrief wil ik in-
gaan op de mystieke-religieuze-idealistische-anti-
materialistische wortels van de milieufilosofie en
een wellicht gedurfde vraag poneren: wordt de ver-
oordeling van ons welvaartsniveau door de milieufi-
losofen ingegeven door hun beoordeling van de
toestand van het milieu of wordt hun beoordeling
van de toestand van het milieu ingegeven door hun
veroordeling van de welvaart?

Reakties zijn, als altijd, welkom. S.v.p. richten aan
Karel Beekman, Hogeweg 42 (I), 1098 CD Amster-
dam.

Geciteerde boeken:

Wouter Achterberg, Partners in de Natuur (Van Ar-
kel, Utrecht, 1986).
Stephen Croall & William Rankin, Ecologie voor Be-
ginners (Van Gennep, KRITAK, Amsterdam, 1981)
E.F. Schumacher, Small is Beautifull (London,
Blond and Briggs, 1973)
Emma & Lodewijk Brunt, Het Goede Leven (De Ar-
beiderspers, 1981 of 1980).
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ConFïction
48th World Science Fiction Conventïon
23 - 27 augustus 1990 te Den Haag.
Jan Smid

Op 23 augustus a.s. begint de 48ste internationa-
le conventie van liefhebbers van science
fiction/future fiction in het Congresgebouw te
Den Haag. Voor ca. f 150,-- kunt u deelnemen.

Eregasten zijn Joe Haldeman, Wolfgang Jeschke
en Harry Harrison.
Joe Haldeman is een in Amerika zeer bekende
schrijver van o.a. enkele bekroonde sf-werken.
Wolfgang Jeschke is misschien wel de belan-
grijkste uitgever van sf in Duitsland.
Harry Harrison is een wereldbekende sf-
schrijver.
Chelsea Quin Yarbro zal als Toastmistress optre-
den; zij heeft zowel detectives als sf geschreven.

Veel Libertariërs (en Objectivisten) zijn tot hun
overtuiging in de filosofie van de vrijheid van het
individu gekomen, of zijn daar in bevestigd, door
het lezen van enkele zeer beroemde sf/ff boeken.
Ayn Rand's Anthem en Atlas Shrugged zijn mis-
schien wel de bekendste voorbeelden van een
prelude tot Libertarisme, dan wel Objectivisme.
Beide zijn future fiction werken.

De Grofe Uittocht van Er/c Frank Russell is
humoristische sf/ff waarin ,het summum' van in-
dividuele vrijheid althans van de zgn. negatieve
vrijheid wordt gedramatiseerd: vrijheid = ik niet.
Ook in dit boek werd het begrip MYOB geïntrodu-
ceerd: Mind Your Own Bisiness (in NL MIZU:
Maak Ik Zelf Uit).

Voorts zijn de boeken van Robert A. Heinlein van
sterk individualistisch allooi. The Moon Is A
Hars/? Mistress (De Maan In Opstand) is sf/ff met
een rationeel-anarchistische strekking.

Jonathan Livingston Seagull is geschreven door
de Libertariër Richard Bach, die vaak columns
voor Reason verzorgde.

De laatste 10/15 jaar zijn meerdere Libertariërs
begonnen sf/ff te schrijven, en hebben daarmee
in de VS een sympatieke bekendheid aan het
Libertarisme gegeven. Boeken van schrijvers zo-
als J. Neil Schulman, O. T. Nelson, L. Neil Smith,
zijn al eerder in de Vrijbrief gerecenseerd.

De belangrijkste sf/ff uitgever in de Scandinavi-
sche landen is John Henry Holmberg, een Liber-
tariër die bekend zal zijn bij hen die SELCON (de
tweede Europese Libertarische Conventie) heb-
ben bijgewoond, of een van de Eurorep-
bijeenkomsten te Amsterdam.

Naar verwachting zal Jim Baen, eveneens
Libertariër, ook op de conventie aanwezig zijn.
Baen is eigenaar van Baen Books, een uitgeverij
van sf/ff in New York. De Vrijbrief hoopt o.a. met
hem een exclusief interview te krijgen.

Tenslotte wordt ook Samuel Konkin (SEKIII) ver-
wacht. Deze anarchistische Libertariër gaf een
vernietigende lezing over „Libertarische poitieke
partijen tijdens SELCIN, en staat tevens bekend
als grote sf/ff-fan.

Op de conventie zullen veel boekenstands zijn,
o.a. een van de BNL-Libertarische beweging,
met veel (nieuwe) sf/ff te koop. Er zal gelegen-
heid zijn tot het ontmoeten van sf/ff-lezers en
-schrijvers vanuit de hele wereld (NB: veel sf/ff-
lezers zijn Libertariërs en eveel Libertariërs zijn
sf/ff-lezers). Tevens worden enkele panel-
discussies georganiseerd waaraan enkele Liber-
tariërs hopen deel aan te nemen.

Indien u meer informatie over ConFiction wilt
kunt u de Vrijbrief-redactie bellen/schrijven of
rechtstreeks de organisatoren:
ConFiction _
Postbus 95370, 2509 CJ Den Haag. W
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

ADVOCATES FOR SELF GOVERNMENT

Dit is de organisatie die een systeem heeft ont-
wikkeld om via korte seminars nieuwe liberta-
riërs te ontdekken.
Er worden niet alleen seminars georganiseerd,
maar er zijn ook allerlei hulpmiddelen zoals boe-
ken, brochures e.d. om de seminar-leiders te in-
strueren en te helpen.
Eén van deze hulpmiddelen is de "teleconferen-
ce".
Marshall Fritz nodigde mij uit om aan zo'n confe-
rentie deel te nemen. Ik belde naar Marshall en
werd onmiddellijk welkom geheten door een aan-
tal andere libertariërs die vragen hadden over
het systeem of die zelf een seminar wilden orga-
niseren.
De deelnemers waren dus allemaal met elkaar
verbonden door kabels en stralen. Ze zaten let-
terlijk over de halve wereld verspreid. De verste
zat in Honolulu, Hawaii. Dat is vanuit Nederland
precies aan de andere kant van de globe. De an-
deren zaten in verschillende staten van Noord
Amerika en Canada.
Het waren echter niet de technische draden en
stralen die de meeste indruk op mij maakten. Dat
was wel de "geestelijke" band die er pp dat mo-
ment ontstond door het contact van tien liberta-
riërs verspreid over de aardbol.
Het is één van die momenten waarop je voelt dat
we op de goede weg zijn en dat we steeds meer
succes krijgen. De conferentie werd geleid door
Marshall en ik was verbaasd over de efficiency
en over hoeveel informatie iedereen in drie kwar-
tier kon opdoen. Het was zeker een stimulans om
door te gaan en om eens een dergelijk seminar in
Nederland te gaan houden.
Het ziet er nu naar uit dat er in dit voorjaar 100
van deze seminars gelijktijdig van start zullen
gaan. Als die allemaal 4 of 5 nieuwe libertariërs
ontdekken is dat een reuzesprong voorwaarts.

Als U dit leest is er in Roosendaal net het
EERSTE SEMINAR gehouden. Op het moment
dat dit stukje geschreven wordt, moet het nog be-
ginnen.Uw kroniekschrijver hoopt u in de volgen-
de VRIJBRIEF een verslag aan te bieden en ook
daarin positieve resultaten te kunnen vermelden.

ASSOCIATION RATIONAL EDUCATION (ARE)

is opgericht op 11 augustus 1989. Voorzitter is
Lynn Salsman, een lerares geschiedenis uit New
York. De doeleinden van deze organisatie zijn:
Het stimuleren van objectief onderwijs in lagere
en middelbare scholen;
het aanmoedigen van de scheiding tussen staat
en school;
en het bijstaan van het Ayn Rand Instituut bij het
introduceren van objectivistische literatuur in
scholen.
Dit alles is noodzakelijk omdat steeds meer blijkt
dat tegen de tijd dat de leerlingen op de universi-
teiten komen, hun denkwijzen reeds zo mis-
vormd zijn dat het steeds moeilijker wordt om
een objectief inzicht te accepteren, zelfs als hen
dat wordt voorgehouden.
Meer informatie is op te vragen bij:
Lynn Salsman, President ARE, Box 1262, Ridge-
wood, NJ, 07450.

CATO INSTITUTE

Deze Think Tank is in 1977 opgericht en verricht
allerlei studies op het maatschappelijke vlak. Zij
willen meer gegevens aandragen voor de politie-
ke gesprekken en daarbij de mogelijkheden laten
zien van de consistente toepassing van principes
als minimum overheid, individuele vrijheid en
vrede. Daarvoor wordt gestreefd naar een grote-
re betrokkenheid van intelligente personen bij za-
ken op het politieke vlak en bij de rol van een be-
perkte overheid.

In de huidige maatschappij is er praktisch geen
enkel facet in het menselijk leven meer vrij van
politiek-economische beïnvloeding. De overheid
toont een indringende intolerantie voor individue-
le rechten door arbitrair ingrijpen in privé econo-
mische transacties en burgerlijke vrijheden.

Het CATO INSTITUTE produceert een hele rij van
boeken, brochures, studies, artikelen, enz. op al-
lerlei gebieden.
Zij organiseren belangrijke beleidsconferenties
waarvan de stukken driemaal per jaar worden
uitgegeven in de Cato Journal.
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Om onafhankelijk te blijven accepteert het instituut
geen overheidssubsidies.
Gegevens over hun publikaties en conferenties
kunt u krijgen bij: CATO INSTITUTE,
224 2nd Street SE, Washington DC 20003, U.S.A.

EEN REGERING VOOR DE VLAMINGEN

Op het postkantoor lag een reclame-brochure van
de "Vlaamse Regering" waaruit we het volgende
citeren:
"Wat hebben onze Vlaamse ministers te maken
met uw portemonnee, met het groen in uw streek,
met het onderwijs voor uw kinderen?"
De brochure verwijst voor het antwoord naar een
gids die voor BF 200 te bestellen is. Verder op in de
brochure komt echter een aanwijzing over het ant-
woord:
"Te weinig mensen beseffen nog voor welke zaken
zij bij de Vlaamse regering moeten(!!) zijn."
"Het hele onderwijs, de cultuur, het leefmilieu, de
huisvesting, onze zeehavens, het openbaar ver-
voer het is maar een greep uit de zaken waar-
over uw Vlaamse regering beslist"

ACTIE ROEMENIË

De actie om op vrijheid gerichte boeken naar
Roemenië te sturen, is op gang gekomen. Een
honderdtal boeken is reeds ter plaatse gearri-
veerd. Dit is vooral geregeld door Paul Rik-
mans. Hij heeft persoonlijk gesproken met de
bibliothecaris van de afgebrande universiteits-
bibliotheek die heeft gevraagd zijn dank aan al-
le donateurs over te brengen.
Ook naar andere landen, (waaronder Polen) zijn
al wat boeken gestuurd. Uw bijdragen worden
nog steeds zeer op prijs gesteld. U kunt ook
geld overmaken op bankrekeningnummer
53.94.22.819 t.n.v. übertarisch Boekencentrum.

ACTIE HONGARIJE

Fred Dekkers heeft thans overeenkomsten met
een uitgever in Boedapest om nog dit jaar het boek
van Von Mises: PLANNED CHAOS, in het Hon-
gaars uit te geven. De rechten daarvoor zijn van
Mevr. von Mises verkregen.
Als dit projekt naar wens verloopt, zullen nog meer
boeken volgen. Deze boeken kunnen een goede
bijdrage geven aan het geven van inzicht in de wer-
king van de vrijheid.

WERELDSCHOK / ATLAS SHRUGGED

De verschijning op de markt van dit uiterst belan-
grijke boek is iets vertraagd. Eerst waren er wat

problemen met de produktie van het speciale pa-
pier waarop het boek gedrukt wordt. Speciaal pa-
pier moest gemaakt worden omdat het een boek
van 1200 bladzijden is en het toch hanteerbaar
moet blijven. Zoiets is waarschijnlijk in Nederland
nog nooit gemaakt! Daarna liep het foto-zetwerk
ook nog vertraging op.
Op het moment van verschijnen van deze VRIJ-
BRIEF zal de verschijning niet lang meer uitblijven,
of het boek is reeds verschenen. Wij houden u op
de hoogte.

JOHN GALT

Op 30 maart werd in Antwerpen de GALERIJ GALT
geopend.
Er worden boeken verkocht, "die iemand aan het
denken zetten". Ook kunstwerken en CD's kunt u
er op uw gemak uitzoeken.
Deze "BOOK*CD*ART-GALLERY" is opgezet door
Fred Sijsmans en Jan Pieter de Kok. Deze laatste is
de uitgever van WERELDSCHOK/ATLAS SHRUG-
GED.
Prettig is dat u in de zaak onze libertarische vriend
Robert Cumps kunt ontmoeten die u graag bij uw
keuze behulpzaam zal zijn.
De zaak is gemakkelijk bereikbaar, vlak bij het cen-
trum: Guldenberg 1, aan de Jordaenskaai.

LSC, ÜBERTARISCH STUDIECENTRUM

Op de bijeenkomst van het studiecentrum op 7
april in Antwerpen werd de nieuwste gereedge-
komen studie gepresenteerd. Dit betreft een
werk van Chris Hocepied, getiteld: MOETEN
DRUGS ECHT VRIJ?
Het boekje geeft een overzicht van de huidige situ-
atie en toont aan dat de "Oorlog tegen drugs" tot
nu toe oplevert dat het drugsprobleem alleeen
maar erger maakt.
Een oplossing die door hoe langer hoe meer des-
kundigen wordt aanbevolen, is om de drugs geheel
of gedeeltelijk te legaliseren. Chris Hocepied geeft
in zijn boek daarvoor de weg aan. Meer nog, hij
biedt een compleet nieuw wetsvoorstel aan voor de
vernieuwing van de Belgische wet. Bij politieke par-
tijen bestaat al belangstelling om te trachten dit
nieuwe voorstel in de wet te verwerken. Als dit lukt,
is dat een belangrijke stap in de richting van een
echte oplossing.
Dit prachtige boek is ook voor Nederlanders inte;
ressant om kennis van te nemen. Het is te koop bij
het ÜBERTARISCH STUDIECENTRUM:
België: Herentalsebaan 109, B-2100 ANTWERPEN,
(BF110)of
Nederland: F. Haverschmidtlaan 31, NL-3116 JK
Schiedam (f 6,00).
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LP, LIBERTARIAN PARTY WIR, WET INVESTERINGS REGELING

Enige tijd geleden dachten velen dat de Amerikaan-
se LP bezig was een zachte dood te sterven.
Thans blijkt echter dat onder de leiding van Dave
Walter de partij een grote groei doormaakt. Zo snel
zelfs dat een aantal oudere leden zich zorgen
maakt of deze groei niet een "verwatering" met
zich meebrengt. Doordat er immers veel nieuwe le-
den komen die de libertarische filosofie nog niet
goed begrijpen, bestaat het gevaar dat er bij stem-
mingen water in de wijn wordt gedaan, en dat zou
dan echt het einde van de LP gaan betekenen.
Dave Walter stelt echter dat dat niet het geval hoeft
te zijn, zolang er maar voor gezorgd wordt dat de
statuten gehandhaaft blijven. De LP is de partij van
principes en zal dat blijven.
Duidelijk is dat er in de Verenigde Staten geen en-
kele andere libertarische groepering zoveel invloed
heeft op het bekend maken van het libertarisme als
de LP.

BACKPAGE, VON MISES NEWS L ETTER

In België heeft een "fusie" plaatsgevonden van
BACKPAGE, uitgegeven door het LIBERTARISCH
STUDIECENTRUM en het Belgische von MISES IN-
STITUUT. Door deze nuttige vergaande samenwer-
king kan de lezer meer geboden worden dan tot nu
toe. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de
redaktie, Herenthalsebaan 109, B-2100 Deurne,
België.

IHS EUROPE

We beschikken thans over een opgave van cursus-
sen gedurende de volgende maanden.
Deze cursussen zijn vooral voor jongeren. Ze zijn
gratis, u hoeft alleen de reis zelf te betalen. Wel
moet u vlug zijn om nog mee te kunnen doen. Mis-
schien is het een tip voor u om nu reeds belangstel-
ling te tonen voor mogelijkheden in het volgend
jaar!
Cursussen zijn:
Marymount University, Arlington, Virginia, USA:
9-15 juni en 7-13 juli

College of Notre Dame, Belmont, Californië, USA:
21-27 juli en 4-10 augustus

In Zweden van 12-18 augustus
In Hongarije van 19-25 augustus

Meer informatie bij IHS-Europe,
35, Avenue Mac-Mahon
75017 Parijs
Tel. 1.43.80.85.17

In Nederland vond de overheid het een aantal jaren
geleden nodig om het bedrijfsleven te stimuleren
om meer te investeren. Daarom kreeg iedereen die
investeerde, investeringspremies.
Op een gegeven ogenblik schrok de regering van
de grote bedragen, en in 1988 schaften ze de pre-
mie weer af.

Een pikante bijzonderheid daarbij was dat minister-
president Lubbers via de televisie loog en iedereen
geruststelde dat de premies niet zouden worden af-
geschaft. Dit op een moment dat reeds in de mi-
nisterraad besloten was om dit wel te doen.
Veel grote bedrijven hebben van die kennis gebruik
gemaakt om op het laatste ogenblik, nog net op tijd
voor de premies, enorme investeringen te doen.
Nu in 1990 blijkt dat de nabetalingen nog groter zijn
dan de overheid in 1988 verwachtte, gaat men
maatregelen verzinnen om "het bedrijfsleven" te
straffen met extra belastingen.
Dit is weer eens een duidelijk voorbeeld van hoe
onbetrouwbaar een overheid is. Ook hoe onbere-
kenbaar ze is en hoe collectivistisch iedereen in het
bedrijfsleven maar mee moet boeten.
Ook blijkt uit dit voorbeeld dat niet te voorspellen is,
hoe de gevolgen van bepaalde maatregelen voor
de economie zullen zijn. Het zou nuttig zijn als de
verantwoordelijke personen eens zouden bestude-
ren wat von Mises en Hayek daar al lang geleden
over hebben gepubliceerd.

"Er staat dat ze je studiebeurs
gaan aftrekken van je Bijstandsuitkering."

(Uit de Wall Street Journal)
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DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Ir. L.H.M. Jongen

Terwijl de markten enigszins vrijer worden in Oost
Europa blijven de overheden in West Europa en de
VS ons steeds minder vrij maken.
- Vanwege milieu, mogen steeds meer wetten en

onvrijheden ingevoerd worden. Logisch of niet,
zodra het voor het milieu is, mag alles.
Triest is dat zelfs onbewezen wetenschappelij-
ke theorieën als aangrijpingspunt worden ge-
bruikt.
Dezelfde hooggeleerde heer die in de 60-er ja-
ren riep, dat we een nieuwe ijstijd tegemoet gin-
gen, heeft nu met dat zelfde computerprogram-
ma een verwarming van de aarde berekend.
IJstijd én broeikas in 20 jaar wat vroeger miljoe-
nen jaren duurde?

Als belegger kun je dan gaan zoeken naar milieu-
vriendelijke of milieu-verdienende fondsen, maar
blijft de mode zo?
Voorlopig denk ik wel, maar de mij bekende milieu-
fondsen zijn zo duur dat ik ze afraad. En vandaag
zegt een overheid vooruit en morgen achteruit. Ben
je daar als bedrijf van afhankelijk? Berg je dan
maar! Voor meer informatie kunt u bij de paspoort-
drukkerij en de tunnenlfinanciers terecht.
D Vanwege drugsbestrijding mogen ook alle vrij-

heden die er nog over waren, gemilimeterd wor-
den.

D Vanwege „Europese Eenheid" gaan er ook een
aantal akkoorden getekend worden.
„Schengen" is er een van. Dat zo'n akkoord
achteraf, stiekum en met geheime clausules
aan democratieën voorgelegd kan worden,
voorspelt niet veel goeds.

Daar sta je dan als belegger, ongewapend tegen
het geweld van de hiervoor genoemde zaken. Voeg

daarbij het lange termein beleid van de gemiddelde
beursspecialist: 45 minuten. En de onlogische
reacties op de beurs zijn voor een groot deel ver-
klaard.

Toch moeten we wat (schrijven).
Gezien het aantal nieuwe zaken waar overheden
mee bezig zijn, kunt u er van uitgaan dat allerlei be-
lastingen omhoog gaan. Gezien de deplorabele si-
tuatie van de meeste overheidsschatkisten, zal er
veel geleend en veel inflatie blijven. Dus hoge ren-
tes en hoge inflatie.

Dat goud daar nog niet „goed" op reageerde is
mijns inziens te verklaren door een aardige theorie
die ik tegen kwam: „Blijkbaar raakt de markt er aan
gewend dat de inflatie in de VS 4-5% is."
Alles goed en wel, maar gewenning aan 4-5% infla-
tie, legt de basis voor de volgende inflatie stijging.
Want als je het met dat nivo eens bent, mag het
ook wel ietsje meer worden!

Samengevat en concreet

Ik blijf positief over goud (-achtige zaken). Bij hoge
rente en in de juiste belastingsituatie kun je beter
die rente ontvangen dan nu in aandelen beleggen.
Echter velen betalen het grootste deel van die ren-
te weer aan de belastingen, dus moet er een alter-
natief gezocht worden. Nederlandse aandelen zou-
den wat dat betreft kunnen; het duitse verhaal kost
Nederland niet veel en levert ongetwijfeld veel op.
+ en - daarbij is dat de nederlandse aandelen re-
latief goedkoop zijn en dat de overheidsfinancieën
er steeds slechter voor staan.
Kortom rustig aan de zomer in.


