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De Volkskrant is niet het meest libertarische dagblad van Neder-
land. Toch verschijnen er in die krant soms ingezonden stukken, die
de libertariër moed geven. In een recent artikel vroeg de secretaris-
generaal van het ministerie van financiën, LM. Michiels van Kesse-
nich, zich af (a Ia Charles Murray) of de uitgebreide overheidsvoor-
zieningen in Nederland vaak niet meer problemen oproepen dan
oplossen. "Wij hebben een arbeidsrecht dat de positie van de werk-
nemer zo sterk maakt, dat de arbeidsmarkt daardoor verstart. Is het
denkbaar dat ten gevolge van onze bejaardenzorg ouders eerder
van hun kinderen vervreemd raken?

Waarom is huisvesting van iemand met een normaal inkomen
een overheidsprobleem?"
Van Kessenich concludeert: "Het leven is misschien niet altijd even
gemakkelijk, maar voor gemiddelde mensen moet het mogelijk zijn
om voor de normale levensbehoeften zonder overheid te zorgen."
(21-6-90)
Enkele weken daarvoor presenteersde gastcolumnist Riek van der
Ploeg, hoogleraar economie aan het Centre for Economie
Research van de Katholieke Universiteit Brabant, een wat hij noem-
de "liberale waslijst", maar "libertarische waslijst" zou een betere
omschrijving zijn geweest. Van der Ploeg stelde dat het van belang
is "de opvattingen van liberalen - zoals Friedrich Hayek en Milton
Friedman - omtrent de rol van de overheid goed te begrijpen." Hij
vervolgde met een uiteenzetting van de belangrijkste libertarische
principes, inclusief controversiële zaken als de legalisering van
drugs. De hoogleraar vertelde er niet bij, wat hij er zelf van dacht,
maar in de context van De Volkskrant mag dat positief worden uit-
gelegd. In De Volkskrant van 5 april j.l. verraste F. Bolkestein, de
nieuwe leider van de WD, met een uitstekend artikel over "Mario
Vargas Llosa en zijn aversie tegen de progressieve intellectuelen".
Is er nog hoop voor de WD?
De hierboven aangehaalde personen mogen dan geen consequen-
te libertariërs zijn, het feit dat de secretaris van het ministerie van
financiën, een Nederlandse hoogleraar economie, en de partijleider
van de WD in De Volkskrant zonder omwegen en zonder schroom
op intelligente wijze libertarisch-liberale ideeën verkondigen, geeft
aan dat er een markt moet zijn voor een kwalitatief goed libertarisch
blad. Voor De Vrijbrief wellicht?
Op 20 september komt Wereldschok uit, de Nederlandse vertaling

van Atlas Shrugged.
Het zou wel eens nu of nooit kunnen zijn voor de Nederlandse

Libertariërs. ±
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AGENDA
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.

0.00 - dagelijks:
24.00 THE BLACK BOARD:

Libertarische data-base, Noorwe-
gen, Bell 300/1200 en CCITT
1200/2400. Tel.: 09-47-255.55.61
(België 00 i.p.v. 09).

2x/mnd Studentenvereniging Laissez-Faire,
Delft (Henry Stuurman, 015-620377)

1-15/7 The Philosophic Foundations of
Objectivism (Pennsylvania USA),
door o.a. Leonard Peikoff. (Inl.: Dr.
Northrup Buechner, Box 339, New
York, NY 10040, USA)

7/7 Libertarisch Studiecentrum Antwer-
pen

14-21/7 CARPE DIEM: Schinderhannes
(cultuur/wandelen)

16-17/7 Edinburgh: Afam Smith Bicentenary
Conference (Meeting Makers, 50
Richmond Street, Glasgow, G1 1XP,
Schotland, tel. 041-553-1930)

28/7 - 4/8 CARPE DIEM:
Eifel (cultuur/wandelen)

2/8

10-15/8

Kring Schiedam: Film

Libertarian World Convention (ISIL),
San Francisco, USA.

11-18/8 CARPE DIEM:
Eifel (cultuur/wandelen)

15/30-8 CARPE DIEM: trektocht „Be-
renspoor", Rocky Mountains, USA,
m aansluiting op Libertarian World
Convention

25/8 - 1/9 CARPE DIEM:
Holsteiner Schweiz (cultuurreis)

aug/sep Gratis IHS-seminars, 1 week, Zwe-
den, Hongarije, Frankrijk. (Zie elders
in dit nummer)

7-10/9 CARPE DIEM: Zeilweekend.

20/9 Presentatie eerste exemplaar We-
reldschok'm het Promenade Hotel in
Den Haag, tijdstip nog niet bekend:
meer nieuws in septembernummer!

1/11 Uitreiking Libertarian Award,
Schiedam

INGEZONDEN ARTIKELEN
Bijdragen voor de Vrijbrief zijn altijd welkom! Wel
alstublieft dubbele regelafstand en ruime kantlij-
nen aanhouden. Als het kan op diskette aanleve-
ren. Meer informatie bij de redaktie.
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Volgens HENRI LEP AG E's laatste boek:

EG-LANDBOUWBELEID MAAKT BOEREN ARMER
Chris Hocepied

De EG-landbouwministers raakten vrijdag 27 april
1990 akkoord over de landbouwprijzen voor de
oogst van 1990-1991. In ECU uitgedrukt worden de
prijzen voor het derde opeenvolgende jaar bevro-
ren. Om de graanproduktie op 160 miljoen ton te
houden, wordt de graanprijs wel met 3% verlaagd
en de boeren moeten 4,5% produktieheffing beta-
len als automatische strafkorting wegens het over-
schrijden van het produktieplafond. Maar de mi-
nisters besloten het inkomensverlies van de land-
bouwers te compenseren, onder meer door het in-
korten van de termijnen voor de betaling van de
subsidies en door een prijsverhoging toe te kennen
aan de landbouwers die zelf hun graan opslaan.
Die maatregelen zullen de EG-landbouwuitgaven in
1991 verhogen van f l. 61 tot fl 63,5 miljard (1.118
naar 1.165 miljard Bfr)(1)

De bekendmaking van die maatregelen lokte een
storm van protest uit van de boerenorganisaties.
Ze wezen erop dat in vijf jaar de tarweprijs met
meer dan een vierde werd verlaagd. Voorts waren
de producenten van fabrieksaardappelen woe-
dend. De prijzen van fabrieksaardappelen zijn ge-
koppeld aan die van het graan, maar de prijsdaling
met 3% werd voor hen niet gecompenseerd. In het
Nederlandse NAGELE beloofden de actievoerende
akkerbouwers nauwlettend te zullen toekijken of ze
hun inkomenssteun wel op tijd krijgen van minister
BRAKS. Tevens eisten ze dat de hoge drempels die
in de nationale steunregelingen zijn ingebouwd ver-
laagd zouden worden, zodat veel meer akkerbou-
wers in aanmerking komen voor inkomenssteun en
steun voor het beëindigen van het akkerbouwbe-
drijf. In Nederland is voor de komende vijf jaar 450
miljoen gulden vrijgemaakt voor de noodlijdende
akkerbouw. Kortom, het EG-landbouwbeleid kost
de belastingplichtigen handenvol geld, maar maakt
de boeren niet gelukkig en in elk geval niet rijker.
Hun koopkracht verminderde zelfs met gemiddeld
10% over de laatste 10 jaar.

In zijn laatste boek, LA NOUVELLE POLITIQUE IN-
DUSTRIELLE geeft Henri LEPAGE een uitleg voor
dit verschijnsel (2). Landbouwers anticiperen de
beloofde steun. De auteur geeft een voorbeeld: stel
dat de overheid een jaarlijkse produktiesteun van
20% aankondigt over een periode van 30 jaar. Dit
zal alle landbouwers ertoe zetten meer te investe-

ren om ten volle van die steun te genieten. Het re-
sultaat is dat de steun in grote mate wordt op-
geslorpt door de terugbetaling van leningen en de
afschrijving van dure uitrusting. Daarenboven zet
ze de landbouwers aan intensief te bemesten en
massaal bestrijdingsmiddelen te gebruiken tegen
parasieten en onkruid. Het voordeel van de steun
gaat in de praktijk dus naar de banken en de chemi-
sche nijverheid. Daarom beschuldigde het Wereld
Natuurfonds (WNF) in een rapport dat in april aan
de pers werd voorgesteld, het gemeenschappelijk
landb ouwbeleid ervan een deel van de fauna te be-
dreigen door de aantasting van haar natuurlijk mi-
lieu. De intensieve landbouw leidde immers tot de
verdwijning van de meeste beemden en droge
gronden, die elk hun eigen fauna hadden.

Kortom, het milieu lijdt onder de subsidiëring en de
minimumprijzen, terwijl het voordeel ervan niet
naar de boeren maar naar de banken, machinepro-
ducenten en chemische bedrijven gaat. Wanneer,
zoals het drie jaar geleden geschiedde, de EG haar
landbouwuitgaven ging inkorten, kregen heel wat
landbouwers het zelfs moeilijk hun aangegane
schulden terug te betalen. De vraag is dus of de
boeren echt baat hebben bij dat landbouwbeleid.

Henri LEPAGE verklaart ook de beperkingen die
opgelegd werden aan de verpachters van land-
bouwgronden door die steunmaatregelen. Zonder
die beperkingen was de waarde van de landbouw-
grond gewoon in verhouding gestegen met de uit-
gekeerde steun. Elke steun vermeerdert immers
het rendement van de gesteunde produktie, zodat
de vraag naar de betrokken productiefactoren eve-
neens toeneemt. Omdat de bebouwbare gronden
van nature beperkt zijn, leidt een toename van de
vraag noodgedwongen tot een toename in prijs. Dit
ziet men duidelijk in Japan, waar de recordsteun
aan de landbouw leidde tot torenhoge grondprijzen.

Die steun houdt immers het rendement van land-
bouwgrond zo hoog daler nergens bouwgrond vrij-
komt. Tevens leidt de steun aan de landbouw tot
ontzettend dure voedselprijzen, die tot één-derde
van het inkomen van de Japanners opslorpt. Het
wekt dan ook geen verwondering dat de koop-
kracht die in Japan overschiet om aan ingevoerde
produkten gespendeerd te worden bescheiden is.



Een ander merkbaar gevolg van gewaarborgde mi-
nimumprijzen, zowel in Japan als in de Europese
gemeenschap, is de doorgedreven specialisatie.
Enerzijds heeft men thans boeren die enkel granen
bebouwen, terwijl er anderzijds industriële fokkers-
bedrijven ontstonden, die, zoals in Vlaanderen
bleek, niet alleen zorgen voor enorme mestover-
schotten maar ook een ideale broeihaard zijn voor
de varkenspest.

Als alternatief stelt Henri LEPAGE een vrije land-
bouwmarkt voor. In zo'n spontane marktordening
zouden landbouwers noodgedwongen van doorge-
dreven specialisatie moeten afstappen om hun be-
drijfsrisico's te spreiden. Voorts zou een vrije markt
leiden tot een minder kapitaalintensieve landbouw,
en dus een meer milieuvriendelijke landbouw. Aan-
gezien de opbrengst per hectare lager zou uitval-
len, zouden de uitgaven voor bemesting vanaf een
zekere hoeveelheid onrendabel worden. Om de
prijsdalingen te compenseren en de goedkopere in-
gevoerde produkten het hoofd te bieden, zouden
boeren zich noodgedwongen op kwalitatief betere
produkten moeten toeleggen. Een ander aspekt dat
vaak over het hoofd wordt gezien is dat de eige-
naars van landbouwgronden nu door de wettelijke
afscherming van de pachters de waarde van de
grond niet zouden verminderen door ze uit te put-
ten door al te intensieve teelten. Als gevolg van de
huidige wetgeving hebben eigenaars van land-
bouwgronden er enkel belang bij politici te benade-
ren om hun landbouwgrond te mogen omzetten in
vrij verhandelbare bouwgrond. De gevolgen van
een dergelijke wetgeving zijn in Vlaams België heel
zichtbaar: langs alle wegen in landbouwgebieden
werden huizen gebouwd (lintbebouwing), zodat wie
er thans met de wagen doorrijdt, de indruk krijgt
door een eindeloze stad te rijden.

Het grootste bezwaar tegen een vrije landbouw-
markt is dat landbouw, in tegenstelling tot de ande-
re menselijke bedrijvigheden, volledig afhankelijk is
van weersomstandigheden waarop de mens geen
vat heeft. Het financieel risico van eventuele mis-
oogsten is zo groot dat weinigen het ervoor over
zouden hebben om in het boerenberoep te blijven.

Henri LEPAGE erkent dit argument, maar herinnert
eraan dat er ook in andere domeinen grote risico's
zijn, zoals op de geld- en kapitaalmarkten. Hij voor-
spelt daarom dat in een vrije landbouwmarkt tech-
nieken als „futures" veralgemeend zouden worden
om het gevaar van misoogsten op te vangen. Futu-
res bieden de boeren de mogelijkheid hun toe-
komstige produktie op termijnmarkten te verkopen
en hierdoor de risico's af te wentelen op speculan-

Een ander tegenargument wordt vaak geopperd
door mensen die de laatste wereldoorlog mee-
maakten. In geval van oorlog is een eigen land-
bouwproduktie broodnodig om de bevolking van de
hongersnood te redden. Dit argument ontkracht
echter de voorstellen van Henri LEPAGE niet, inte-
gendeel. Een vrije landbouwmarkt zou immers de
huidige monoculturen onmogelijk maken, die terza-
ke stellig geen enkele bevoorradingswaarborg bie-
den.

OVERHEIDSINTERVENTIE BEDREIGT OOK
MILIEU

Het milieu wordt, zoals blijkt uit de gevolgen van
het EG-landbouwbeleid, in grote mate ten gevolge
van overheidsmaatregelen aangetast. Professor
BOUCKAERT herinnerde eraan dat reeds in de vo-
rige eeuw politici en ambtenaren door hun bestuur-
lijk optreden ten minste medeplichtig waren aan de
milieuvervuiling die met de industriële revolutie ge-
paard ging. Hij wijst erop dat het burgerlijk recht
aan vervuilde omwonenden machtige troeven
geeft om op te treden tegen fabrieken die hen met
stank en roetneerslag zouden belagen: vorderingen
tot schadevergoeding op grond van burenhinder.
Maar de politici verleenden aan de betrokken fa-
brieken exploitatievergunningen en de rechters
aarzelden ondernemingen die bestuurlijk in orde
waren, tot schadevergoeding te veroordelen. Het
eerste gevolg was dat vervuiling veel goedkoper
werd en de industrie derhalve niet investeerde in
minder vervuilde technieken. Die rechterlijke passi-
viteit leidde er verder toe dat de administratie
steeds meer als scheidsrechter ging optreden en
hierbij werkgelegenheid ging afwegen tegenover
milieuhinder.

De moeilijkheid is echter dat wanneer de overheid
van koers verandert, de resultaten vaak even dra-
matisch zijn. Politici en bureaucraten maken zien
immers geen zorgen om gevolgen op middellange
termijn. Een illustratie hiervan is het ongeval van ae
EXXON-VALDEZ. Dat geval had nooit plaatsgevon-
den indien politici 16 jaar geleden om milieuacti-
visten te vleien, de bouw van een pijpleiding tussen
ALASKA en CALIFORNIE niet geweigerd nadoen.
Dankzij de beschuldigende media-campagne tegen
EXXON, is de goedkeuring van de bouw van de eer-
tijds zo verguisde 4.000 km lange pijpleiding, die nu
ruim 450 miljard Bfr. (3) zal kosten, thans bijna on-
opgemerkt geschied.

Nochthans hoeft men niet ver te zoeken om echte
remedies te vinden. Alle bedreigde diersoorten aj"
publiek eigendom. Dieren in particulier beat zou»
katten en honden zijn daarentegen niet beareiyu,



integendeel. In de landen waar olifantkudden parti-
culier eigendom zijn en door de betrokkenen be-
schermd worden, onder meer voor hun ivoorpro-
duktie, zijn ze niet bedreigd met uitsterven. In ZIM-
BABWE is de olifantenbevolking met 5% „toegeno-
men". Het VN-verbod op de ivoorhandel ontneemt
daarentegen een motivatie om olifanten te be-
schermen en zal, anderzijds, door de veroorzaakte
prijsstijging van ivoor op de zwarte markt, nog
meer stropers ertoe aanzetten nog meer olifanten
uit te roeien.

Het belangrijkste argument tegen privatisering als
oplossing van miieuproblemen is dat het niet moge-
lijk zou zijn waterlopen en lucht te privatiseren.
Maar zelfs dit argument wordt door Henri LEPAGE
in zijn laatste boek ontkracht. Privatisering bete-
kent immers niet dat men „fysiek" water of lucht
met prikkeldraad zou omgeven. Privatiseren bete-
kent enkel dat er mensen worden aangeduid die
het recht hebben over dat water of die lucht te be-
schikken en aansprakelijk zijn voor de schade be-
rokkend door stoffen die in dat water of die lucht
meegevoerd worden. Wie de „eigenaar" van lucht
is, is van geen belang. Wat telt is dat iemand aan-
gesproken kan worden in geval van schade. Die
aansprakelijkheid zou er borg voor staan dat hij de
lucht slechts in die mate vervuilt of laat vervuilen
dat de schade kleiner blijft dan het maatschappelijk
voordeel dat de betrokken bedrijvigheid met zich
meebrengt. Het feit dat dergelijke redeneringen
zuivere „science fiction" lijken getuigt ervan dat
door het wetgevend instrument te gebruiken de po-
litici het ontstaan van rechtsinstellingen verhinderd
hebben die wellicht afdoende oplossingen hadden
geboden voor de meest acute milieuproblemen.

Bestuurlijk optreden zal echter nooit even efficiënt
kunnen zijn als marktoplossingen. De overheid kan
inderdaad vervuiling belasten maak kan onmogelijk
een „juiste" prijs bepalen voor elke vorm van ver-
vuiling. Ze beschikt hier niet over de nodige kennis.
Die kennis kan immers slechts empirisch worden
verworven. De markt en meer bepaald de confron-
tatie van vraag en aanbod, is hier de enige techniek

voor. Slechts ondernemingen die enerzijds aan-
sprakelijk zijn voor milieuschade en anderzijds
„vervuilingsrechten" vrij te gelde mogenmaken,
kunnen die kostprijs door „trial and error" vinden.
Net zoals ze het doet in het raam van haar land-
bouwbeleid, bestrijkt de overheid enkel de sympto-
men. De emissienormen inzake milieu zijn evenmin
als de produktieplafonds in de landbouw in staat
om de onderliggende problemen op te lossen.

Net als de invoering van een vrije landbouwmarkt,
oogst de privatisering van de natuur weinig bijval
bij de ecologisten. LEPAGE verklaart dit doordat
het persoonlijk belang van milieuactivisten in hun
politieke loopbaan onverenigbaar is met markt-
oplossingen die politici overbodig maken.

In dit kort bestek worden slechts twee thema's aan-
gesneden die door Henri LEPAGE uitvoerig belicht
worden in zijn boek LA NOUVELLE POLITIQUE IN-
DUSTRIELLE. In dat werk behandelt hij evenwel
vele andere thema's die even vermeldenswaardig
zijn: het etherbeleid, de industriepolitiek, de au-
teursrechten en andere „natuurlijke" monopolies.
Voor wie een weinig Frans beheerst is dit werk
daarom ten zeerste aangeraden, te meer daar de
49-jarige auteur zijn bijna universele kennis ten-
toonspreidt zonder overtollig academisme. Dit is
mede te danken aan het feit dat LEPAGE, alvorens
in het midden van de jaren 1970 voor het „Institut
de l'entreprise"te gaan werken, een tijdlang jour-
nalist is geweest bij een Frans financieel magazine.

1. DE STANDAARD, zaterdag, zondag, 28-29 april
1990, p. 1.

2. La nouvelle politique industrielle, HACHETTE,
reeks Pluriel, 1990, 442 p.

3. Vernieuwde lasprocedure RU Gent krijgt erken-
ning op wereldmarkt, DE STANDAARD, woens-
dag 2 mei 1990, p.1.

4. Banned in Botswana, REASON, februari 1990, p
16.



WAAROM HEI LIBERTARISME PRINCIPIEEL MOET ZIJN

Stefan van Glabbeek

Mensen blijven in leven dankzij produktie; als men-
sen zijn overgeleverd aan de onbewerkte op-
brengsten van de natuur (jachtopbrengst, vruchten)
worden ze weggeconcurreerd door de andere dier-
soorten. Individuen produceren. Een individu ver-
richt handelingen, produceert, werkt samen met
anderen om geluk en plezier te bereiken of om on-
geluk en onplezier te voorkomen.

Als je wordt gedwongen voor een ander te produ-
ceren leidt dat voor jou niet tot geluk en plezier; de
motivatie tot produktie is dan gebaseerd op het
voorkomen van ongeluk en onplezier (veroorzaakt
door het dwangmiddel van die ander, bijvoorbeeld
een pistool). Wordt iedereen die produceert ge-
dwongen voor een ander te produceren dan heeft
niemand een rede om te leren te produceren, of
om de kennis tot produktie aan te wenden (behalve
kennis over hoe je onder de dwang uit kunt komen).
Volledige dwang zou de ondergang van onze be-
schaving betekenen.

Er zijn drie manieren van denken (naar Conrad
Swart):

1. Je kunt iets aannemen zonder rede.
Het is dan duidelijk dat je alles kunt aannemen
of niets kunt aannemen. Je kunt bijvoorbeeld al-
les geloven wat je buurman zegt. Dit is een in-
stabiele manier van denken, want alle aanna-
mes van deze strekking zijn gelijkwaardig en
kunnen dus plotseling door een andere aanna-
me worden vervangen.

2. Je kunt helemaal niets aannemen omdat je zegt
dat niets bewijsbaar is.
Dan zal je zeker in het nirwana komen, maar
geen plezier of geluk kunnen bereiken bij gebrek
aan kennis daartoe.

3. Je kunt die aannames doen die je kunnen hel-
pen bij het genereren van geluk of plezier, of bij
het voorkomen van ongeluk en onplezier.
Deze aannames hebben uiteraard betrekking op
de realiteit.

De derde manier van denken dient de mens het
beste. Aannames uit deze categorie noemt men
wel principes.

Zo kan men principieel aannemen dat elk individu
ongehinderd mag genieten van het plezier en geluk
dat voortvloeit uit zijn of haar eigen produktie. Dit
principe kan onze beschaving beschermen tegen
de ondergang. Schendingen van dit principe kun-
nen leiden tot honger, een noodlottige atoomoor-
log, of roofmoord.

Het genoemde principe kun je omschrijven als:
„leder individu heeft het recht op zijn of haar eigen
leven, eigen lichaam en eigen middelen'.

Een probleem is uiteraard dat sommige van de
mensen die dit principe om welke reden dan ook
niet onderschrijven, dit recht zullen aantasten.
Daarom is een meer praktische omschrijving van
dit recht de omschrijving van Rothbard: .Niemand
mag geweld gebruiken tegen non-aggressors'.
Geweld werd later gedefinieerd door Frank van
Dun als: ,het beschikken over andermans middelen
zonder zijn of haar toestemming'. Je eigen lichaam
kun je ook beschouwen als een verzameling mid-
delen.

Het recht hebben op je eigen leven (zelfbeschik-
kingsrecht) betekent in feite het eigendomsrecht op
je eigen lichaam, verstand en arbeid. Door produk-
ten te stelen, steel je in feite de arbeid van een an-
der, en tast je het zelfbeschikkingsrecht aan. Als ie-
mand anders echter een produkt van je afpakt en je
pakt het terug, dan tast je het zelfbeschikkings-
recht van die ander niet aan. Die ander heeft dat
produkt immers niet zelf geproduceerd.

Veel politieke denkers accepteerden wel een zeke-
re mate van zelfbeschikkingsrecht, maar waren
daarin niet consequent. Proudhon was bijvoorbeeld
tegen structurele overheersing, en verdedigde
daarmee een zekere mate van zelfbeschikking.
Maar hij propageerde ook vormen van diefstal, zo-
dat hij het zelfbeschikkingsrecht weer ontkende.
Hayek was tegen slavernij (het gedwongen worden
te produceren voor een ander), maar propageerde
een nachtwakerstaat die weinig belasting hen.
Deze belasting wordt uiteraard toch afgedwongen.

Ook Ayn Rand, geestelijke moeder van de libertari-
sche beweging, was helaas niet consequent. ts
verdedigde het .volledige zelfbeschikkingsrecht,
maar stelde toch een staat voor die een monopolie



heeft op rechtspraak en geweld. Deze staat heft
weliswaar geen belasting, maar toch bedreigt hij
het zelfbeschikkingsrecht. Als ik dus een
rechtspraakorganisatie opricht die niet van de staat
is, dan word ik opgepakt en gearresteerd. De
staatsrechtbank zal me veroordelen tot een geld-
boete en/of gevangenisstraf, en ik zal worden ge-
dwongen deze straf te ondergaan - onder dreiging
van geweld. Ik, als oprichter van een recht-
spraakorganisatie, ben geen geweldpleger, want ik
heb niet beschikt over de middelen van een ander
vreedzaam persoon zonder diens toestemming. De
staat beschikt nu wel over mijn middelen zonder
mijn toestemming, namelijk over mijn geld (in de
vorm van boete) of over mijn leven (in de vorm van
gevangenisstraf). De staat beschikt dus over de
middelen van een vreedzaam persoon zonder
diens toestemming, en maakt zich daarbij schuldig
aan agressie - ofwel het aantasten van mijn zelfbe-
schikkingsrecht.
Dit maakt dat de theorie van Ayn Rand een contra-
dictie bevat: het bevat enige elementen die met de
theorie in tegenspraak zijn. Natuurlijk had Ayn
Rand kunnen zeggen (maar dat deed ze niet) dat ie-
der individu het volledige zelfbeschikkingsrecht
heeft, totdat hij of zij gaat rechtspreken of voor poli-
tieagent gaat spelen. Dat zou wel een consequente
theorie geweest zijn.
Maar is het ook principieel?

Ayn Rand heeft de reden tot deze uitzonderingen
nooit gegeven; ze suggereerde slechts dat als er
verschillende organisaties zijn die de taken zouden
verrichten die volgens haar overheidstaken dienen
te zijn, deze organisaties verstrikt zouden raken in
een onaangename burgeroorlog. Helaas heeft ze
haar gedachte over het volledige zelfbeschikkings-
recht daarbij gelaten, en heeft ze nooit een defini-
tieve rationeel beargumenteerde uitspraak hierom-
trent gedaan.
Daarom is Rand niet geheel principieel geweest.

De methode die p.a. Rothbard voorstelt gaat uit van
het principe dat je de middelen van geweldplegers
mag onteigenen. Je mag immers niet beschikken
over de middelen van mensen die geen geweld ple-
gen zonder hun toestemming, dat is overheersing.

Maar het onteigenen van de middelen van geweld-
plegers is juist een methode tegen overheersing
(uiteraard is een pacifist, die vindt dat je ook niet
mag beschikken over de middelen van geweldple-
gers, per definitie een libertariër - voorstander van
het volledige zelfbeschikkingsrecht). Als iemand er
bijvoorbeeld met mijn brood vandoor gaat en ik
haal hem of haar in en pak mijn brood terug, dan is
het vergrijp weer min of meer ongedaan gemaakt.

Op basis van dit principe geef ik enkele mogelijkhe-
den aan voor rechtspraakprocedures, zonder een
blauwdruk te willen geven voor een vrije maat-
schappij. Mensen kunnen volgens het genoemde
principe organisaties oprichten die het terugafpak-
ken van brood voor de bestolenen regelen, indien
de bestolenen dat zelf willen. Deze organisaties
kunnen desgewenst wat meer onteigenen om in
hun eigen onderhoud te voorzien. Ook als iemand
een ander molesteert werkt dit principe. De gemo-
lesteerde kan een deel van het eigendom van de
geweldpleger laten onteigenen voor betaling van
ziekenhuiskosten en een bepaald willekeurig be-
drag ter compensatie van het verdriet. Dit weer-
houdt mensen ervan om een ander onrecht aan te
doen.
Als een fabriek bijvoorbeeld de gezondheid van
mensen aantast, dan heeft via zo'n organisatie elke
wijkbewoner het recht op een stuk onteigend ei-
gendom van de agressieve fabriek. De hoogte van
het te onteigenen bedrag kan worden opgesteld
door onafhankelijke arbiters. De arbiter die ik kies
en de arbiter van de aangeklaagde (advocaat) kun-
nen tot een schikking komen. Als dat niet lukt kan
een derde arbiter als rechter fungeren.

Ook ,in hoger beroep gaan' bij andere arbiters be-
hoort tot de mogelijkheden. Wanneer mensen wei-
geren mee te werken aan een dergelijke schikking,
en ook het gebruik maken van andere arbiters helpt
niet meer, dan kan de genoemde bemiddelende or-
ganisatie gebruik maken van een organisatie die
politiediensten aanbied. Het grote verschil met het
huidige systeem is dat de staat is uitgegroeid tot
een systeem waarin het zelfbschikkingsrecht van
burgers helemaal niet wordt gerespecteerd, en
zelfs systematisch op grote schaal wordt aange-
tast. In een staatslops systeem is de kans dat een
rechtsorganisatie uitgroeit tot een monster veel
kleiner, want er is veel meer publieke controle op
het beleid.

2084?
(Tekening uil de Wall Streel Journal)



WAAROM HET LIBERTARISME ONVERENIGBAAR IS
MET HET ANARCHISME

Een reaktie op het artikel van Stefan van Glabbeek
Karel Beekman

In zijn artikel „Waarom het Libertarisme Principieel
Moet Zijn" (elders in dit nummer), stelt Stefan van
Glabbeek dat hij een objectief principe heeft gevon-
den, waaraan mensen binnen een gemeenschap
zich dienen te houden: een mens heeft geen recht
te beschikken over het leven van andere mensen.

Ik ben het met Stefan eens dat dit het basisprincipe
van de libertarische levensovertuiging is, en dat het
inderdaad een objectief principe is.
Daar volgt echter niet uit dat het libertarisme on-
verenigbaar is met een overheid die een monopolie
heeft op rechtspraak (en dus op de toepassing van
geweld).
Integendeel, juist omdat het zelfbeschikkingsrecht
van de mens, zoals het door Stefan wordt gedefi-
nieerd, een objectief principe is, hebben we een
overheid nodig met een monopolie op rechtspraak
en geweld: geen overheid die dit principe schendt,
maar een overheid die volgens dit principe recht
spreekt en de wet toepast.

Ik zou aan Stefan en zijn mede-libertarische anar-
chisten willen vragen: stel dat we een dergelijke
overheid hebben, die het zelfbeschikkingsrecht van
de mens beschermt en verder niets doet (een
nachtwakerstaat dus), wat is er voor bezwaar om je
als libertariër daar bij neer te leggen? Het zelfbe-
schikkingsrecht is toch een objectief principe?

Er is iets vreemds aan de hand met het libertarisch-
anarchistische standpunt. De libertarische anar-
chist begint met uit te gaan van een objectief prin-
cipe - het recht van de mens op zijn eigen leven -
maar hij weigert om een overheid te accepteren
die dit principe zou verdedigen en toepassen. Te-
gen zo'n overheid zegt hij: nee, de mens moet het
recht hebben om zelf een rechtbank op te richten,
en een politiemacht te organiseren om de beslis-
singen van zijn eigen rechtbank uit te voeren. Wat
wil dat anders zeggen dan dat de mens, volgens de
libertarische anarchist, het recht moet hebben om
het objectieve principe van zelfbeschikkingsrecht
te schenden?

Ik zal het nog anders zeggen. De libertarische
anarchist wil zelf een rechtspraakorganisatie mo-
gen oprichten en hij wil dat iedereen dat recht
heeft. Vindt hij ook dat al deze rechtspraakorgani-
saties verplicht moeten worden om recht te spre-
ken op basis van het zelfbeschikkingsrecht van de
mens? Zo ja, dan is hij niet consequent, want zo'n
verplichting zou het bestaan van een overheid, die
deze verplichting oplegt, legitimeren. Zo nee, dan is
hij ook niet consequent, want dan vindt hij dat er
rechtspraakprganisaties mogen bestaan die het
zelfbeschikkingsrecht van de mens schenden. Dat
is de contradictie van het libertarisch anarchisme:
de libertarisch anarchist accepteert wel een objec-
tief rechtsprincipe (het zelfbeschikkingsrecht van
de mens), maar accepteert niet dat mensen ge-
dwongen zouden moeten worden om dit principe te
respecteren. Daarmee negeert de libertarische
anarchist echter de objectiviteit van zijn eigen prin-
cipe. En daarom noemde Ayn Rand het streven
naar libertarisch anarchisme, naar „concurrerende
overheden", een poging om ,,te ontsnappen aan
objectieve principes" (Zie Ayn Rand, „The Missing
Link" in Philosophy, Who Needs It, 1982).

Ik ben bewust niet begonnen met het aanvoeren
van praktische bezwaren tegen het libertartisch
anarchisme. De praktische bezwaren volgen na-
melijk uit de contradictie van het libertarisch-
anarchistische standpunt. Ik zal er slechts één aan-
stippen. Stefan geeft het voorbeeld van een fabriek
die de gezondheid van mensen in een bepaalde
wijk aantast. Volgens hem moeten de wijkbewo-
ners het recht hebben om zelf een rechtspraakor-
ganisatie op te richten (of zich tot een particuliere
rechtspraakorganisatie te wenden) en de fabrikant
te vervolgen. Maar is de rechtspraakorganisatie
van de wijkbewoners ook verplicht om op basis van
objectieve principes (het recht van de bewoners op
hun eigen leven) recht te spreken? Absoluut niet!
Wie zou die rechtbank daartoe kunnen verplichten?
Wat als de wijkbewoners eenvoudigweg beweren
dat ze „last" hebben van de fabriek (zonder dit ver-
der op objectieve gronden te baseren) en de fabri
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NIEUW OUD WARSCHAU
Fred Dekkers

Wegens een opstand in 1944 van eerst de Joden
in het toenmalige ghetto van Warschau, en daar-
na van de gehele bevolking van de stad - beide
overigens los van elkaar - beval Adolf Hitler War-
schau „met de grond gelijk te maken".

Van het Joodse ghetto is niets meer te vinden be-
halve een gedenksteen tussen onpersoonlijke
flatgebouwen, op de plaats van het vroegere cen-
trum van de wijk. Oud-Warschau daarentegen is
steen voor steen heropgebouwd, precies zoals
het er vroeger uitzag. Het beslaat een oppervlak-
te van meer dan twee vierkante kilometer. Steeg-
jes, pleintjes, doorsteken, huizen van drie tot vier
verdiepingen hoog. De Polen hebben dan honger
geleden maar in ieder geval weten ze waarom -
alleszins voor een deel - en kunnen ze genieten
van het resultaat. Of eerder de buitenlandse be-
zoeker.

Het is zowat de enige plaats in heel Warschau
waar het grote centrale torengebouw van de
stad, het .Kultuurpaleis', het stadsbeeld niet be-
heerst. De grote, brede lanen van het nieuwe
Warschau zorgen er voor dat dit monument, in
de bekende Stalinistische stijl, tot kilometers in
het rond kerken, woonhuizen en andere bouw-
werken in traditionele stijl met zijn massieve
structuur verplettert. Wat, naar ik aanneem, de
bedoeling was.

De Poolse economie is in een belabberde staat.
Honger wordt er weliswaar niet meer geleden
maar daar is ook alles mee gezegd. Regelmatig
zijn er nog files te zien bij winkels, waar overi-
gens weinig, soms helemaal geen keus is.

Gezien het vrijmaken van de economie is dit on-
getwijfeld aan het beteren. Een goed punt is het
afschaffen van een .officiële' koers voor de
munt, de zloty. Het eerste effect hiervan is, dat er
geen .zwarte' wisselmarkt meer is. Bovendien
lijkt de inflatie gestopt, hoe hoog die pok opgelo-
pen is in het verleden. Daarvan getuigt de huidi-
ge koers, 10.000 zloty's voor één dollar, maar de-
ze koers is al sedert enkele maanden gestabili-
seerd. Het vrijmaken van de wisselkoers moet
onvermijdelijk tot gevolg hebben dat de import-
prijzen tot internationaal niveau stijgen, waar-
door op hun beurt alle andere prijzen, ook de lo-
nen, in de hoogte worden gestuwd tot een even

wicht wordt bereikt. Ongetwijfeld een pijnlijke
weg voor veel Polen, maar heel zeker de kortste
en vóór alles de zekerste. De enorme fouten van
het verleden moeten worden goedgemaakt, het
is onmogelijk daar omheen te gaan. Willen wer-
ken, bereid zijn zich om te scholen, open staan
voor nieuwe initiatieven, dat is de eerste voor-
waarde. Een gezonde monetaire basis is de
tweede. Elke overheidsinmenging of resterende
overheidsinmenging kan alleen maar remmend
werken. Alleszins kan het nu, in het algemeen
gesproken, er alleen maar beter op worden.

VERRASSENDE ONTMOETING

Toevallig waren de Amerikaanse filosoof Harry
BINSWANGER en de Canadese econoom John
RIDPATH, twee topmensen uit de Objectivisti-
sche beweging, ook in Warschau, Ze waren uit-
genodigd door Janusz KORWIN-MIKKE, leider
van de Poolse politieke partij U.R.P.
(Unie voor ,Real'-politiek). Korwin-Mikke is een
(ex-)activist tegen het vroegere autoritaire regime.
In tegenstelling tot .Solidariteit' verdedigt zijn partij
.Individualiteit'. Hij en zijn vrienden gaven .onder-
grondse' blaadjes uit en zelfs hele boeken. Een
voorbeeld ervan is Ayn Rand's .CNOTA EGOIZMU'
(The Virtue of Serlfishness). Ondergronds uitgege-
ven maar mét de formele toelating van de eigenaar
van de auteursrechten. Het Ayn Rand Institute is
zelfs tussengekomen in de vertalingskosten voor $
500. Een werkje van Ludwig van Mises EKONOMIA
l POLITYKA (Economie Policy) en van Frédéric
Bastiat PRAWO (La Loi) staan ook op zijn actief.
Vrijdag 4 mei had men een voordracht georgani-
seerd in een lokaal van de Universiteit van War-
schau, bijgewoond door een vijftigtal studenten.
Hoewel een en ander moeizaam verliep - Janusz
Korwin-Mikke vertaalde telkens twee/drie zinnen -
bleek uit de gestelde vragen dat de toehoorders de
voordracht goed hadden gevolgd en de algemene
zin goed hadden begrepen. De voordracht had
even goed voor libertarisch kunnen doorgaan op
één onderdeel na, namelijk de nadruk die werd ge-
legd op het atheïstisch karakter van het Objecti-
visme (een onnodige optie volgens mij binnen de
toegemeten tijd - het land is heel katholiek en aan
de huidige ontvoogding heeft de kerk veel bijgedra-
gen). Libertarisch denkende mensen maken daar
geen punt van en laten dit over aan de individuele
mens zelf.
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Ik verdedigde de stelling dat het mij koud laat of an-
dere mensen aan God, aan Boeddha of aan Mars
geloven, zolang ze mij maar met rust laten (zij dus
het,non-agressie principe' respecteren). Binswan-
ger en Ridpath reageerden beiden min of meer in
dezelfde zin. Ze stelden dat „als de mensen niet tot
het beginsel komen van de non-agressie via een lo-
gische redenering vanuit een morele overtuiging -
dat agressie dus moreel verkeerd is, een slechte
handeling is - ik nooit gerust zal kunnen leven om-
dat, op een of ander moment en op een of andere
manier, zij toch agressie zullen plegen".

Ik repliceerde dat dan, enerzijds, niemand op enige
vrijheid hoeft te rekenen zolang niet de gehele
mensheid tot het Objectivisme is bekeerd en an-
derzijds dat, vermits er altijd mensen zullen zijn die
hetzij uit boosaardigheid, hetzij uit onwetendheid,
voor mij en het mijne gevaarlijk zullen zijn, ik alles-
zins steeds .verdedigingsparaat' zal moeten zijn.
Anders gezegd en ik tracht mijn woorden hier zo
precies mogelijk te herhalen: vrijheid bestaat
slechts in de mate dat men bereid is - en er ook in
slaagt - ze te verdedigen. Deze vaststelling geldt
zowel voor thans als voor morgen en er volgt uit
dat, als individuele vrijheid het doel is, de enige mo-
gelijke keuze is deze te verdedigen met alle moge-
lijke middelen waarover men beschikt en die men
bereid is in te zetten. Deze visie, op wat ik denk dat
een juiste analyse is van de realiteit, maakt ons on-
afhankelijk van de noodzaak de rest van de wereld
te .bekeren' of hun levensvisie c.q. hun morele op-
vattingen trachten te beïnvloeden. Wat trouwens
de optie niet uitsluit tegelijkertijd ook in die richting
te werken.

Op mijn argumentatie heb ik geen antwoord gekre-
gen. Ik had een auto gehuurd en we waren met z'n
drieën op weg naar de woning van Korwin-Mikke, in
Józefón, een twintigtal kilometers buiten War-
schau. Na een tijd zwijgen is één van hen beiden
over wat anders begonnen.

We hebben nog andere interessante conversaties
gehad die me, ik wil dit onderlijnen, heel goed zijn
bevallen. Volgens de artikelen en de verhandelin-
gen die de hedendaagse (Amerikaanse) Objecti-
vixsten verspreiden had ik heel wat anders ver-
wacht. In feite was ik zelfs niet van plan naar hun
lezing te gaan, maar gelukkig heb ik ze per toeval
voordien ontmoet, op het kantoor van de U.R.P. Ik
denk dat het Objectivistisch dogmatisme en de
soms lachwekkende initiaiteven als .excommuni-
ceren' en .verboden lectuur' eerder te zoeken zijn
bij Leonard Peikoff - de zogenaamde intellectuele
erfgenaam (sic) van Ayn Rand - en zijn compaan
Peter Schwarz.

VERDERE RELATIES

Het contact met Korwin-Mikke blijft onderhouden.
Er wordt aan verschillende initiatieven gewerkt om
te trachten hen een steuntje in de rug te geven. In
de mate dat die zich realiseren worden die ook in
Uw Vrijbrief vermeld. In ieder geval, Polen is een
uitstapje en een vakantie waard. Het goedkope le-
ven is meegenomen. Dit jaar toch nog. Zoals ik
hiervoor heb aangestipt is het precies om dit ver-
schil te reduceren dat de markteconomie is inge-
zet.

vervolg van pagina 8

kant pp basis daarvan vervolgen? Wat zou de fabri-
kant in zo'n geval moeten doen? Hij kan maar twee
dingen doen: tot een „schikking' komen (en in dat
geval is hem onrecht aangedaan) of weigeren zich
te schikken en zijn „politiemacht" inzetten tegen
die van de wijkbewoners als de bewoners de uit-
spraak van hun rechtspraakorganisatie komen af-
dwingen. Dit systeem zal dus leiden tot op zijn
minst de subjectieve tirannie van gewelddadige be-
langengroepen, maar waarschijnlijk al gauw uit-
monden in een burgeroorlog, die zal duren tot één
partij alle andere de baas is.

Uiteraard hebben libertarische anarchisten gelijk
als zij erop wijzen dat de Staat tot dusver altijd zijn

geweldsmonopolie heeft misbruikt. Maar dit is niet
zo verwonderlijk: er heeft ook nog nooit een liberta-
rische staat bestaan! Dit is dus geen relevant ge-
geven. De kwestie is, stel dat een (grote) groep
mensen een libertarische samenleving wil creëren,
hoe moeten ze die samenleving dan inrichten -als
nachtwakerstaat of als libertarisch-anarchistische
staat? Met andere woorden, welke politieke struc-
tuur zou in dat geval de beste garantie zijn dat het
zelfbeschikkingsrecht van het individu niet wordt
geschonden? En dan herhaal ik: iemand die op
grond van zijn zelfbeschikkingsrecht bezwaar aan-
tekent tegen een nachtwakerstaat met een over-
heid die dit recht beschermt, neemt dit recht - als
objectief principe - blijkbaar niet serieus. Q
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KNO STREEFT NAAR INTERNATIONALE SAMENWERKING
Walter van Hulten

De Algemene Jaarvergadering van de K.N.O. (Kriti-
sche Nederlandse Ondernemers) vond op 20 april
1990 plaats in Utrecht.
Bestuurslid en secretaris A.W. Maris ontvouwde
zijn plannen voor de toekomst. Zijn ideeën bleken
van een grote mate van realiteitszin te getuigen en
kunnen ervoor zorgen dat de KNO een periode van
expansie tegemoet zal gaan.
Een deel van zijn plannen wil ik hier vermelden.
KNO-Info, het orgaan van de KNO, zal voorlopig
met een frequentie van ca. 2 tot 3 nummers per
jaar gaan verschijnen, maar dan wei met een gro-
ter aantal pagina's, zodat bepaalde aspecten meer
diepgaand behandeld kunnen worden. Daarnaast
echter zal er een nieuw orgaan (De Zelfstandige)
verschijnen. Dit blad zal met een frequentie van cir-
ca 10 nummers per jaar en 8 tot 12 pagina's ver-
schijnen. Aangezien het in deze tijd onmogelijk is
om alle belangrijke publicaties te lezen, zal in dit
blad in zeer beknopte vorm zoveel mogelijk infor-
matie worden gegeven, zodat men weet welke pu-
blicaties grotere aandacht behoeven. Een nul-
nummer is aan een aantal mensen ter beoordeling
toegezonden. Het werd met groot enthousiasme
ontvangen.

Met deze publicaties wordt het lidmaatschap dui-
delijk aantrekkelijker, mede omdat er via het secre-
tariaat deskundig juridisch advies verkregen kan
worden. De opvatting dat een lidmaatschap van de
KNO niet meer zo nodig is omdat men er in Den
Haag nu van overtuigd is dat de Vrije Markt een
kans moet krijgen om ons land uit de problemen te
halen hoort men hier en daar verkondigen. Men is
er dan kennelijk niet van doordrongen dat men in
Den Haag er in de eerste plaats niet op uit is een
werkelijk vrije markt in te voeren, en dat het de be-
doeling is om die markt slechts gedurende zo'n
korte periode wat meer speelruimte te geven als
nodig is om de economie wat aan te laten trekken,
waarna men dan de nodige reguleringen zal invoe-
ren om het economische gebeuren „nog beter te
laten verlopen"! Om zoiets te voorkomen (al is het
slechts af te remmen) is een organisatie als de
KNO juist nu hard nodig en, zoals in het recente
verleden gebleken is, effectief (b.v. de KNO-acties
in verband met de problemen bij het beroepsver-
voer).

In de toekomst zullen er weer nieuwe regels wor-
den gemaakt, de politici kunnen dat niet laten, het

is juist het regelgeven dat hun bestaan zin geeft.
Die nieuwe regels echter zullen voor een groot deel
door de Europese regering worden gemaakt en aan
ons worden opgelegd buiten de Nederlandse poli-
tiek om. De paar Nederlandse politici in die rege-
ring tellen niet mee, zeker niet wanneer de club zal
worden uitgebreid met een groot leger van „Oost-
Europese" vertegenwoordigers. Daarom wordt het
nu tijd om te komen tot een grotere samenwerking
met organisaties in de andere landen van Europa
die een gelijk doei nastreven. Indien men tot een in-
ternationale samenwerking kunnen komen zal dat
in de toekomst zeker zijn vruchten gaan opleveren.
De KNO zal op korte termijn met dergelijke groe-
pen, overal in Europa, contact gaan zoeken. Be-
paalde contacten zijn er al, nl. via Europmie, de Eu-
ropese organisatie van het midden- en kleinbedrijf,
waar de KNO reeds jaren een vertegenwoordiger
in heeft.

In het verleden heeft de KNO een aantal brochures
over belangrijke onderwerpen uitgegeven. In de
toekomst zullen er regelmatig nieuwe publicaties
bijkomen. Bij deze publicaties zien we al een vorm
van internationale samenwerking, nl. de samen-
werking tussen Von Mises Instituut in België en de
KNO. Mogelijk moet het echter zijn om veel meer
organisaties in Europa bij deze publicaties te be-
trekken, dat spaart dubbel werk uit. De bestaande
publicaties zijn: Markteconomische Studie 1 en 2:
Crash en depressie, door Dr. Frank van Dun, 1988-
1 en De rol van de ondernemer in het marktproces,
door Drs. R. Teijl, 1989-1. Deze publicaties zijn ver-
krijgbaar bij: Dutch Libertarian Book Centre, P.B.
680, 3100 AR Schiedam, tel.: 010-426.27.24.
rijs f 7,50 per stuk en f 2,50 verzendkosten.

Na afloop van de vergadering werden lezingen ge-
geven door de heer Engwirda, ex D'66 Europarle-
mentariër, over het reilen en zeilen op weg naar 1-
1-1993, en door prof. dr. Bouckaert, over het ont-
staan van de verschillen in benadering van het ge-
zag tussen Vlamingen en Nederlanders. Beide le-
zingen worden gepubliceerd in KNO-Info.

Inlichtingen:

Mr. B.W. Maris
Boveneind NZ 60
3405 AJ BENSCHOP

11



WAT IS LIBERTARISME? 11
Libertarianism has only a tiny ideology: „Thou shalt not aggress"

Hub Jongen

STAATSMONOPOLIES

In de KLEINSTE POLITIEKE KWIS wordt de vraag
gesteld of staatsmonopolies geprivatiseerd moe-
ten worden en of concurrentie moet worden toe-
gestaan.

Als u de voorgaande artikelen in deze serie ge-
volgd hebt, weet u natuurlijk al het libertarische
antwoord. Toch willen we er hier nader op ingaan
om aan te tonen dat het afschaffen van deze mo-
nopolies een goede zaak is.

Van een staatsmonopolie is sprake als de over-
heid het alleenrecht heeft om een bepaald pro-
dukt of dienst te leveren, of als zij dit alleenrecht
aan een ander bedrijf of persoon toekent.
Als voorbeeld kunnen we in gedachten nemen te-
lefoon, openbaar vervoer, scholen, (spoor)we-
gen, gezondheidszorg enz.

Monopolies ontstaan praktisch nooit in een echt
vrije markt. Ga de geschiedenis maar na. Als er
ooit van een „monopolie" sprake is, is daarbij
vrijwel altijd aan te tonen dat overheidsmaatre-
gelen dat in stand houden. Bijvoorbeeld door in-
voerbeperkingen, subsidies of wetten.

In het boek DEMOCTATUUR schrijft Fred Dek-
kers: „In een vrije markt kunnen alleen monopo-
lies die beter en/of goedkoper leveren dan ande-
ren zich handhaven". En: „In een vrije markt zijn
monopolies dus steeds in het voordeel van de
verbruikers en de overheidsinterventie terzake
steeds in hun nadeel. Privé monopolies kunnen
wel eens trachten de prijzen op te drijven, maar
in een vrije omgeving duurt dit nooit lang omdat
er onmiddellijk concurrenten zullen opduiken in
binnen- en buitenland."

Hans-Hermann Hoppe zegt in zijn boek ATHEO-
RY OF SOCIALISM AND CAPITALISM: „..., als de
theorie van de tegenstanders van het kapitalisme
juist was, dan zou men moeten verwachten dat
er een grotere tendens naar monopolies aan te
tonen is in relatief vrijer, onbelemmerd, ongere-
geld laissez-faire kapitalisme dan in een relatief
zwaarder geregeld systeem van „welvaart-" of
, sociaal-" kapitalisme. Echter de geschiedenis
verstrekt 't bewijs van precies het omgekeerde."

Door staatsmonopolies wordt de vrije concurren-
tie verhinderd. Daarom zijn diegenen die het mo-
nopolie beheersen er vaak blij mee. Ze hoeven
helemaal niet meer zo erg hun best te doen om in
zaken te blijven. Iedereen moet toch bij hen te-
recht. Iemand die een idee heeft om hetzelfde
beter of goedkoper te leveren, wordt door de wet
verboden dit aan te bieden.
We zien dan ook dat door die monopolies de ser-
vice slechter en de prijzen hoger worden.
Dit gaat altijd ten koste van de consument.

De golf van privatiseringen die mede door liber-
tartische invloed de laatste jaren aan de gang is,
is dan ook een positieve ontwikkeling. Tenminste
als er ook echt sprake is van privatisering. Niet
alles wat men wel privatisering noemt, mondt uit
in een vrije marktsituatie. Als het namelijk ge-
paard gaat met het verlenen van een monopolie-
positie aan het geprivatiseerde bedrijf, zijn we ei-
genlijk alleen maar in naam en niet in werkelijk-
heid opgeschoten. Op de markt is dan niets we-
zenlijks veranderd.

Staatsmonopolies zijn alleen maar goed voor een
bepaalde groep mensen: de machthebbers en
misschien de mensen die in die bedrijven wer-
ken. Zeker niet de personen die zelf een dergelijk
bedrijf zouden willen beginnen. De consument is
steeds slechter af.

Maar dat is dan nog niet eens zo belangrijk als
het feit dat een staatsmonopolie een immorele
zaak is. Immers door het monopolie te verlenen,
verbiedt de staat andere personen hetzelfde
produkt/dienst te leveren. En als ze het toch
doen, dan wordt dat hen, zo nodig gewelddadig,
belet. Het is een duidelijke vorm van initiëren van
geweld door de staat tegen mensen die op vreed-
zame wijze een produkt/dienst willen leveren.
Staatsmonopolies dienen dus op morele gronden
te verdwijnen.

Uit de vele voorbeelden van geslaagde privatise-
ringen over de hele wereld blijkt bovendien weer
dat het „morele" tevens het „praktische" is. De
bedrijven gaan beter lopen en de klanten krijgen
meer waar voor hun geld. O
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DE MILIEUBEWEGING:
AANVAL OP DE BESCHAVING (3)
Karel Beekman

DE FILOSOFIE VAN HET WESTEN:
.RATIONALISME' en .MATERIALISME'

De milieubeweging, zo heb ik in het eerste artikel
van deze serie geschreven, ziet de huidige
.milieucrisis' als een onvermijdelijk gevolg van
de heersende denkwijze binnen de moderne
Westerse samenleving. De Westerse houding
ten opzichte van de natuur wordt, volgens de
milieufilosofen, gekenmerkt door rationalisme en
materialisme:
1) De Westerling beschouwt de natuur als een

objekt buiten hemzelf, een objekt waarover hij
verstandelijke kennis probeert te vergaren.

2) Op basis van deze verstandelijke kennis pro-
beert hij vervolgens de natuur te manipuleren,
teneinde uit de natuur de goederen te halen
om zijn materiële behoeftes te bevredigen.

Rationalisme is in deze context hetzelfde als ,de'
wetenschappelijke manier van denken. Weten-
schappelijke kennis wordt vertaald in technologi-
sche toepassingen, waarmee de mens de natuur
tracht te beheersen.

Deze Westerse levenshouding is volgens de mi-
lieufilosofie de diepere oorzaak van de huidige
.milieucrisis' (en van allerlei andere problemen in
de wereld, zoals honger, armoede, ongelijkheid,
enzovoorts). ,in alle opwinding over de ontwikke-
ling van zijn wetenschappelijke en technische
macht', stelt E.F. Schumacher, .heeft de moder-
ne mens een produktiesysteem opgebouwd dat
de natuur verkracht, en een samenleving die de
mens verminkt.' (289)

De Westerse mens, verklaart Johan Galtung, is
alleen maar gericht op .hebben' (having) in plaats
van op ,zijn' (being). En het is deze instelling die
heeft geleid tot de .uitputting van (de) natuurlijke
grondstoffen' en ,de vervuiling van het milieu'.
(46)

Croall en Rankin houden ons het voorbeeld voor
van de Amerikaanse Indianen van weleer. Met in-
stemming citeren zij een afstammeling van deze
volkeren, een zekere Russell Means. ,De Ameri-
kaanse Indianen', schrijft Means, .hebben van
oudsher altijd getracht zo goed mogelijke men-

sen te zijn. Een deel van dat spirituele proces
was - en is - het weggeven, het afwijzen van be-
zit, om niet te winnen... (De Europese) filosofen
hebben... de werkelijkheid ontgeestelijkt. Daar-
om geeft het hun geen voldoening het wonderlij-
ke zijn van een berg, een meer of een volk te aan-
schouwen'. (Croall).

Emma en Lodewijk Brunt, die talloze boeken en
geschriften en twee kranten (NRC en Volkskrant)
hebben doorgelezen op zoek naar kenmerken
van wat zij noemen de .nieuwe tijd', verklaren:
,De Nieuwe Natuurlijkheid bouwt op het vaste
geloof dat de beschaving dóór en dóór slecht is
en dat de Westerse of Moderne beschaving...
wel de kroon spant: erger kan het niet.' (216) En
zij concluderen: ,Er heerst heden ten dage een
diep wantrouwen jegens de redelijkheid, de logi-
ca en het wetenschappelijk denken (212)

HET MILIEUFILOSOFISCH ALTERNATIEF:
HARMONIE MET DE NATUUR

Wat stellen de milieufilosofen tegenover deze
rationalistisch-materialistische levenshouding van
de Westerse maatschappij?

1) De mens moet de natuur niet zien als iets dat
buiten hem staat, maar als iets waarvan hij deel
uitmaakt, waarvan hij een stukje is. Hij moet de
natuur niet verstandelijk benaderen, proberen te
analyseren - hij moet zich met haar proberen te
identificeren.

2) Door dit identificatieproces zal de mens in staat
zijn om in harmonie te leven met de natuur.
(Achterberg heeft het zelfs over een „symbiose
tussen de mensheid en de overige natuur op
Aarde", p. 74). Het gevolg zal zijn dat de mate-
riële behoeftes van de mens grotendeels zullen
worden vervangen door een geestelijk welbevin-
den.

„Er bestaat een andere oplossing (dan de Europe-
se cultuur)", schrijft Russell Means: „de traditione-
le levenswijze van de Lakota en die van de andere
Amerikaans-lndiaanse stammen. Een levenswijze
vanuit het besef dat de mens niet het recht heeft
Moeder Aarde te verminken, dat er krachten zijn
die al wat ooit aan Europese geesten is ontsproten
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te boven gaan, dat de mens moet leven in harmo-
nie met de omgeving, zoniet zal de omgevingsto-
rende factor elimineren". (Croall)

„(Wetenschappelijk onderzoek)" verklaart E.F.
Schumacher, „moet zich richten op geweldloos-
heid in plaats van geweld: op een harmonische sa-
menwerking met de natuur in plaats van oorlog te-
gen de natuur; op de geruisloze, energie-zuinige,
elegante en economische oplossingen die normali-
ter in de natuur worden toegepast in plaats van op
de lawaaiierige, energie-verslindende, brute, ver-
spillende en lompe oplossingen van onze heden-
daagse wetenschap". (138)

De mens, dat is duidelijk, moet volgens de milieufi-
losofen een toontje lager zingen. „Small is beauti-
ful", heet het boek van Schumacher, en in zijn boek
maakt hij duidelijk hoe hij aan deze uitspraak komt:
„Man is small, and, therefore, small is beautiful".
(155)

De politieke implicaties van dit uitgangspunt komen
later nog aan de orde, maar het is wellicht verhel-
derend om er nu al op te wijzen dat bijvoorbeeld
Galtung een maatschappij voorstaat „(in which)
there should be a lower and a upper limit of having,
a more or less nonzero band within which individu-
als can place themselves". (51) Mocht u er in het
Engels overheen lezen - Galtung heeft het over een
door een boven- en ondergrens beperkt niveau van
materiële welvaart dat „min of meer niet gelijk is
aan O". (Galtung schreef zijn boek, oh ironie, met
o.a. een gift van de Rockefeller Foundation!).

Harmonische samenwerking met de natuur dus.
Het lijkt een prachtig ideaal. De meesten van ons
zullen het er roerend over eens zijn dat de natuur
iets prachtigs is - een bron van rust, inspiratie en
genot. Maar de nadruk in de vorige zin ligt wel op
ons: wij, rijke Westerlingen. Een strandwandeling is
heerlijk met een volle maag en in de wetenschap
dat 's avonds, als het donker en koud wordt, een
warm, verlicht huis op je wacht, met een rijkelijk
gevulde koelkast.

Voor de overgrote meerderheid van de mensen die
op deze aardbol hebben vertoefd en nog yertoeven
liggen de zaken anders. Voor hen was en is „oorlog
voeren" tegen de natuur bittere noodzaak.
Waarom? Omdat de natuur keihard is. Aardbevin-
gen en overstromingen die huizen en mensen ver-
nietigen, meteoren die inslaan (en duizenden dier-
soorten vernietigen), vulkaanuitbarstingen, ijstij-
den, bloeddorstige roofdieren, gevaarlijke insecten,
miskramen, geestelijk gestoorde of gehandicapte
baby's, genetische ziekten, virussen: dat zijn na-

tuurverschijnselen waar je de milieufilosofen nooit
over hoort.

Schumacher heeft het over „geruisloze, energie-
zuinige, elegante en economische oplossingen die
normaliter worden toegepast in de natuur". Met de
natuur bedoelt hij dan waarschijnlijk zijn achtertuin.
Kijkend door zijn groene bril, verklaart Schuma-
cher: „... het systeem van de natuur, waarvan de
mens deel uitmaakt, houdt zichzelf in evenwicht,
past zichzelf aan, reinigt zichzelf". (142) Houdt de
natuur zichzelf in evenwicht? Als dat zo is, waarom
zijn er dan miljoenen diersoorten uitgestorven, nog
voordat de mens op aarde was? Of maakt het uit-
sterven van diersporten deel uit van dit befaamde
natuurlijke evenwicht? In dat geval is alles wat ge-
beurt in de natuur per definitie goed en juist - dan
zou zelfs de vernietiging van de aarde door natuur-
lijke oorzaken deel uitmaken van het natuurlijke
evenwicht in het heelal.

DE GOEIE OUWE TIJD

Zoals op grond van hun idealisering van de natuur
was te verwachten, zijn de milieufilosofen vrijwel
zonder uitzondering razend enthousiast over de
goede oude tijd toen de mens nog in primitieve sa-
menlevingen verkeerde. Dit is een belangrijk gege-
ven, want het zegt veel over hun geloofwaardigheid
in het algemeen - en daarmee ook ten aanzien van
hun geloofwaardigheid als commentatoren op het
milieuvraagstuk.

De Brunts constateren: „Kenmerkend voor (de
opstelling van de stroming van de „nieuwe natuur-
lijkheid") is de nostalgische hang naar .vroeger',
toen de mensen nog ,dicht bij de natuur' stonden,
ook bij hun eigen natuur. Graag voert men één of
meer .primitieve volkeren' ten tonele - zoals femi-
nisten die een mooie toekomst achter zich zien lig-
gen bij de .matriarchale' Amazones uit de verre
oudheid." (25') „De nostalgiebeweging steunt op
een heel bijzonder soort hypocrisie. Middeleeuwse
heksen, Amazones uit de oertijd, primitieve volken
... het komt erop neer dat het overal elders (dan
hier in het westen) en vroeger (steentijd, oertijd,
oudheid, of welke tijd dan ook ...) véél en véél beter
was ... (48)

De nostalgische hang naar vroeger, zoals het door
de Brunts wordt omschreven, wordt op een wel
heel bijzondere wijze gedemonstreerd door l van II-
lich's kijk op de geschiedenis. „Heel de geschiede-
nis door," schrijft deze beroemde filosoof, theoloog
en maatschappij-criticus, „heeft als regel gegolden
(wiens regel?): hoe meer voedsel daadwerkelijk ge-
kocht moest worden, des te slechter de tijden ...
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Tot laat in de achttiende eeuw werd meer dan 99%
van alle voedsel van de wereld geproduceerd bin-
nen de horizon die de consument (!) kon zien vanaf
de kerktoren of de minaret". (26) Zou het Illich ont-
gaan zijn dat mensen „tot laat in de 18e eeuw" vrij-
wel geen voedsel hadden en regelmatig van de
honger omkwamen? Of zou het hem gewoon geen
lor interesseren?

In hun toepasselijk genaamde boek Ecologie voor
Beginners geven Croall en Ranink op hun manier
een staaltje geschiedenis voor beginners weg.
„Vroeger", schrijven ze, „stonden we op goede
voet met de natuur". Door de opkomst van de land-
bouw ging alles mis. De Griekse beschaving ging
ten onder omdat men „niet erg veel bodem meer
over had". Croall en Rankin menen voorts dat na
30 jaar Britse overheersing India veranderd zou zijn
van een rijk land „in een woestijn met hongers-
nood, onderdrukking en ontvolking".

Wouter Achterberg komt op de proppen met het
volgende citaat, dat de kijk van de milieufilosofen
op de geschiedenis nog het beste typeert: „Het do-
minante natuurbeeld in het Westen tot de voora-
vond van de Wetenschappelijke Revolutie was dat
van een betoverde wereld. Rotsen, bomen, rivieren
en wolken werden gezien als wonderlijk, levend -de
mensen voelden zich thuis in deze omgeving. Kor-
tom, de kosmos werd gekenmerkt door „erbij ho-
ren" („a place of belonging"). Een lid van de
kosmos was geen van zichzelf vervreemde waar-
nemer maar een participant in het drama. Zijn per-
soonlijke lot was verbonden aan het lot van de
kosmos, en deze relatie gaf inhoud aan zijn leven.
Dit soort bewustzijn... (-) .participerend bewustzijn' -
houdt een samensmelting in, een identificatie met

de omgeving, en getuigt van een psychische heel-
heid (psychic wholeness) die al lang niet meer
bestaat". (1)

Betoverde wereld, participerend bewustzijn, psy-
chishce heelheid? Hoe het in de „oertijd" was is
uiteraard niet met zekerheid te zeggen. Over primi-
tieve samenlevingen, ongecorrumpeerd door
Westers rationalisme, is daarentegen genoeg be-
kend. Van „harmonie met de natuur" is bij primitje-
ve volkeren bitter weinig te bekennen. De primitie-
ve mens, juist door zijn gebrek aan rationele kennis
van de natuur en als gevolg daarvan het gebrek
aan middelen om de natuur te beheersen, voelt
zich angstig en onzeker tegenover de wereld om
hem heen. Hij voelt zich een speelbal van het lot,
van mysterieuze krachten die ziekte en dood ver-
oorzaken, maar waarover hij geen controle heeft.
Dit komt zeer sterk tot uiting in het fenomeen van
rituele mensenoffers, die in alle primitieve samen-

levingen op grote schaal plaatsvonden, en die be-
doeld waren om de mysterieuze krachten, die de
wereld beheersten, gunstig te stemmen, en op die
manier enige „controle" uit te kunnen oefenen
over de wereld. Laat ik een paar concrete voor-
beelden geven, uit een boek van de Amerikaanse
antropoloog Eli Sagan (1).

In Buganda - een samenleving in Oost-Afrika die tot
het einde van de 19e eeuw in het geheel geen con-
tact had gehad met het Westen - ging de dood van
de koning altijd gepaard met een ware slachting.
Het inwijden van een nieuwe hut op het graf van de
vader van de koning vereiste „slechts" 95 mensen-
offers. Het eenmalige bezoek van de koning aan
het graf van zijn vader kostte het leven aan honder-
den. (122) Er waren verschillende officiële execu-
tieplaatsen voor mensenoffers. „Een daarvan was
Kitinda, een heilige plaats op het eiland Damba, ge-
wijd aan de krokodillen ... Degenen die waren aan-
gewezen om gedood te worden werden naar Dam-
ba gebracht, kregen wat aangelengd bier te drin-
ken, en werden naar het strand gemarcheerd. Hun
armen en benen werden gebroken. Ze werden in
een rij op het strand gelegd. De krokodillen deden
de rest". (113)

In Tahiti waren er talloze officiële gebeurtenissen
die gepaard gingen met mensenoffers: het plaat-
sen van de eerste steen voor een nationale tempel,
het wassen van de eerstgeborene van de koning,
de besnijdenis van de eerstgeboren prins, enz.

In Wawa//werd bij voltooiing van beeldhouwwerken
een feest gevierd. Er werd een optocht gehouden.
„Iedereen die men tegenkwam onderweg en die
niet bij de optocht hoorde werd ter plekke omge-
bracht". (114) Sagan voegt hieraan toe:,,... mocht
iemand denken dat de zonnige, blije eilanden in de
Stille Oceaan onderdeden voor Afrika in het be-
gaan van wreedheden,... sommige van de gouver-
neurs onder Kamehameha in Hawaii vermoordden
mensen om hun vlees te gebruiken als lokaas voor
haaien". (164)
Zowel van de Azteken als de Maya is bekend dat
mensen met duizenden tegelijk ter dood werden
gebracht - en vervolgens werden opgegeten. (119)

Niet alleen mensenoffers, maar ook infanticide,
verkrachting, oorlog, martelingen en kannibalisme
waren dagelijkse kost in de goede oude primitieve
tijd. In Tonga was verkrachten alleen strafbaar als
de vrouw van een duidelijk hogere rang was dan de
man. (279) In Tahiti was infanticide de normaalste
zaak van de wereld. „Wat de aantallen betreft",
vertelt Sagan, „is de verhouding tussen de baby's
die werden gespaard en die werden gedood werke-
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lijk beangstigend... niet minder dan twee-derde van
de kinderen werd vermoord door hun eigen
ouders". (197) Voorts merkt Sagan op: „Oorlog
was overal en altijd aanwezig in primitieve samen-
levingen". (248)

Je kunt natuurlijk het voeren van mensenvlees aan
haaien en krokodillen een kwestie van „participe-
rend bewustzijn" noemen. Sagan heeft een aanne-
melijkere verklaring: „alle situaties die de rituele
slachting van mensen vereisten zijn vergeven van
buitengewone psychische angst (anxiety). De ko-
ning is ziek (gaat onze beschermheer ons
verlaten?) ..." enzovoort. „De vermindering van
angst is een essentieel doel van het ritueel... Men-
sen geloofden dat een leven vrijgekocht kon wor-
den door een ander leven, dat iets of iemand (de
goden, het lot, het universum, onbekende krachten)
een leven in gijzeling namen en dit alleen wilden
bevrijden als een ander leven werd geofferd." (120)
Een betoverde wereld dus - dat wel. Maar „psychi-
sche heelheid"?

Het „participerend bewustzijn" van de door de mi-
lieufilosofen zo opgehemelde Indianen gaat er heel
anders uitzien als we het bekijken door de minder
groene brilleglazen van de Oostenrijkse psycho-
loog Helmut Schoeck (2). Uit het beeld dat door
Schoeck wordt geschetst in zijn boek Envy blijkt in-
derdaad, zoals Russell Means al zei, dat Indianen
niet uit waren of zijn op materieel bezit. Dat dit ge-
leid zou hebben tot een superieure geestesgesteld-
heid is echter een heel ander verhaal. „De
Navaho", schrijft Schoeck, „heeft niets dat over-
eenkomt met ons begrip .persoonlijk succes' of
.persoonlijke prestaties'... Iemand die welvarend is
of - naar hun maatstaven - rijk wordt, kan dit alleen
hebben bereikt ten koste van iemand anders. Van-
daar dat de Navaho een voortdurende sociale druk
ervaart om ... gastvrij te zijn ..." (37-38) Niet alleen
de relatief rijken, maar iedere Navaho die anders is
dan de anderen - armer dan de anderen, ouder dan
de anderen, een betere zanger dan de anderen -
staat bloot aan jalouzie, argwaan en magie. Er is
een speciaal soort magie, „dolle magie" (frenzy
witchcraft), die gericht is tegen de welvarenden.
Een Navaho omschrijft dit als volgt: „Dat is als ze
zien dat jij steeds het beste hebt - goede kinderen,
een goede vrouw. Die man daar, die slechte man
denkt dan, ,wij gaan die familie kapot maken' ...„
(41-42)

Schoeck's portret van een andere Indiaanse stam,
de Siriono, is zo mogelijk nog droeviger. De stam
„leidt een extreem arm bestaan in subgroepen van
15 tot 20 mensen ... De Siriono eet meestal alleen
en 's nachts, omdat hij zijn prooi niet met anderen

wil delen. Als hij overdag eet, wordt hij gadegesla-
gen door een kleine groep mensen die niet tot zijn
naaste familie behoren. Ze staren vol afgunst naar
hem. Hoewel hij hen zelden iets geeft, is hij toch
verontrust... Een man die voedsel heeft gegeven
aan een familielid kan verwachten dat hij iets terug-
krijgt, maar hij moet er vrijwel altijd om vragen.
Voedsel... wordt vrijwel nooit gedeeld met iemand
in de subgroep die niet tot het nucleaire gezin be-
hoort ... De Siriono beschuldigen elkaar van het
hamsteren van voedsel... Ze verwijten elkaar voor-
tdurend dat ze voedsel stelen. Meestal probeert ie-
dereen alles wat eetbaar is te verbergen. Vrouwen
verbergen stukjes vlees liever in hun vagina dan
dat zij ze met anderen delen. Een terugkerende ja-
ger zal zijn prooi buiten het kamp verbergen en zich
met veel misbaar bij de anderen voegen. Pas als
het donker wordt keert hij terug naar zijn berg-
plaats ... om zijn prooi op te eten." (30)

De lezer zal wellicht tegenwerpen dat dit soort ex-
treem „egoïstisch" gedrag het gevolg is van extre-
me armoede, maar volgens Russell Means was het
juist deze materiële armoede - „het weggeven, het
afwijzen van bezit" - die de grondslag vormde voor
het spirituele welzijn van de Indiaan. Voor Helmut
Schoeck bestaat er in ieder geval geen twijfel over
dat de „traditionele levenswijze" van de Indianen
niets was om over naar huis te schrijven: „De my-
the van een gouden eeuw, toen sociale harmonie
overheerste omdat de ene mens net zo weinig be-
zat als de andere ... (is) grotendeels inderdaad
slechts een mythe". (39)

Ook het door sommige milieufilosofen bewonderde
Europa van „vóór de wetenschappelijke en in-
dustriële revoluties" had niets weg van een
sociaal-ecologisch paradijs. In de Middeleeuwen
volgden de opstanden en hongerrellen van de plat-
telandsbevolking elkaar in rap tempo op - ongeacht
hoe vaak en hoe bloedig ze ook werden onderdrukt.
De levensstandaard en levensverwachting van het
gros van de bevolking lag op hetzelfde niveau als
dat in de armste derde wereldlanden van tegen-
woordig. In Frankrijk in 1740 was de gemiddelde le-
vensverwachting voor vrouwen bij de geboorte 25
jaar. Nu, tweehonderdvijftig jaar later, is het 75 jaar
(3).

CRISIS OF GEEN CRISIS?

Als de milieufilosofen op een dergelijke wijze aan
geschiedvervalsing doen, is het gerechtvaardigd
om je af te vragen in hoeverre hun kijk op het he-
den betrouwbaar is. Je kunt de zaak op twee ma-
nieren benaderen. Je kunt ervan uitgaan dat de mi-
lieufilosofen hebben geconstateerd dat onze we-
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reld op dit moment te kampen heeft met een diep-
gaande milieucrisis, en dat zij op grond daarvan het
materialisme en het rationalisme van de moderne
maatschappij veroordelen. Of het zou zo kunnen
zijn dat de milieufilosofen het materialisme en het
rationalisme veroordelen, en op grond daarvan de
aard van de moderne maatschappij gelijkstellen
aan een milieucrisis. Aan het einde van mijn vorige
artikel heb ik deze vraag reeds opgeworpen. In het
huidige artikel heb ik getracht om aannemelijk te
maken dat het laatste weieens het geval zou kun-
nen zijn. Daarmee is de vraag op zich nog niet
beantwoord. In de volgende aflevering wil ik dan
ook nader ingaan op het bewijs dat er zou bestaan
voor de milieucrisis waar onze maatschappij mee
te kampen zou hebben. Daarbij zal ik me niet be-
perken tot de geschriften van de milieufilosofen die
ik tot nu toe heb behandeld, maar ook ingaan op re-
cente publicaties in kranten en tijdschriften. U zult
ondertusen wel gedacht hebben - wanneer komt
het broeikaseffect eindelijk eens aan bod? De vol-
gende keer dus.

Geciteerde boeken:

(1) Eli Sagan, At the Dawn of Tyranny, Random
House, New York, 1985

(2) Helmut Schoeck, Envy - A Theory of Social Be-
haviour, Liberty Press, Indianapolis, 1969; oor-
spronkelijk uitgegeven in het Duits onder de titel
Der Neid; Eine Theorie der Gesellschaft, 1966. Het
boek van Schoeck wordt door autoriteiten als Karl
Popper en Thomas Szasz uitbundig geprezen.

(3) Mark Perlman, „The Role of Population Projecti-
ons for the Year 2000", in: Julian L. Simon & Her-
man Kahn, The Resourceful Earth, Basil Blackwell,
Oxford/New York, 1984, p. 50.

Alle vertalingen zijn van mezelf. Zie Vrijbrief juni
1990 voor de overige geciteerde boeken.

Wereldschok persbericht

Jan Pieter de Kok

De cultuurfilosoof George Steiner merkte, naar
aanleiding van de miljardenmassa die de wereld-
kampioenschappen voetbal volgt, op, dat dit de
karakteristiek is van onze tijd: gemakkelijk vertier.
Terecht meent hij, dat alle dingen, die de moeite
waard zijn, inspanning vereisen. Vernieuwingen
ontstaan pas, nadat vele hindernissen genomen
zijn. De Nederlandse vertaling van Atlas Shrugged
heeft een aantal van dergelijke hindernissen
gekend. Met veel geduld en hard werken zijn ze
overwonnen. Eindelijk wordt het belangrijkste werk
van Ayn Rand bereikbaar voor het Nederlandse
taalgebied. Ik hoop van harte, dat het vele mensen
niet alleen aan het denken zet, maar dat het de ka-
talysator zal zijn voor het ontstaan van een nieuwe
samenleving, waarin een vrije economie het gevolg
is van in vrijheid levende en handelende mensen.
De verandering van het massa-denken, de staats-
macht en het massa-consumtiepatropn zal, voor
wie Ayn Rand durft te begrijpen, een tijd in kunnen
luiden van individueel denken, staatsrecht en vrije
economie, die enerzijds kwalitatief waardevolle
producten levert en dat anderzijds niet ten koste
van de aarde, de grondstoffenleverancier, doet.
Er is niet alleen wijsheid, maar ook moed nodig om
zo, dagelijks, te willen leven, daarom:
Wereldschok, alleen voor wie zichzelf durft te zijn.
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OP WEG NAAR ZELFBESTUUR

Hub Jongen.

In Roosendaal werd in april/mei een SEMINAR,
zoals dat is ontwikkeld door Marshall Fritz van de
ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMENT, gehouden.

Op vijf achtereenvolgende dinsdagen kwamen
een twaalftal personen, die weinig of niets van
het libertarisme afwisten, bij elkaar. Elke keer
werden gedurende anderhalf uur allerlei belang-
rijke zaken uit de maatschappij besproken en
werd er bekeken of er betere oplossingen
(waaronder de libertarische) voor de problemen
zijn dan de nu toegepaste.

De groep bleek een zeer gevarieerd gezelschap
te zijn. Dit maakte de discussies levendig en inte-
ressant. Ik probeerde, geholpen door mijn vrouw,
door het toepassen van een „Socratische" me-
thode (door alleen maar vragen te stellen), de lijn
een beetje vast te houden, en iedereen aan zijn
trekken te laten komen.
Dit lukte soms wel, soms niet. Te meer daar de
verleiding om zelf antwoorden te geven wel eens
niet te weerstaan was!
Het zeer goed uitgewerkte handboek voor deze
besprekingen van Marshall Fritz werd zo goed
mogelijk gevolgd, al moesten hier en daar wel de
Amerikaanse tintjes worden bijgesteld.

De eerste keren gebruikten we als een soort
handleiding voor de onderwerpen het boek DE-
MOCTATUUR van Fred Dekkers, maar na twee
keer waren er al zoveel punten dat het boek nau-
welijks meer ter sprake kwam.

De onderwerpen die besproken werden besloe-
gen het hele scala van problemen die er in de
maatschappij zijn, en vooral die waarin de over-
heid een rol speelt. (Er zijn er geen/weinig waar
de overheid thans geen rol in speelt).

In het begin leek alles heel oeverloos.
Te veel onderwerpen liepen door elkaar heen en
meningen kwamen pp tafel die (volgens liberta-
riërs) helemaal onjuist zijn.
Het begrip „VRIJHEID" had een extra behande-
ling nodig. Iedereen had er zijn eigen definitie
voor en/of reageerde op iets heel anders dan zijn
voorganger bedoelde. We moesten het vrijheids-
begrip duidelijk en meermalen terugbrengen in
het kader van de libertarische maatschappijfilo-
sofie: geen agressie plegen/handelen met el-
kaars toestemming.

Maar na de tweede keer werden bepaalde zaken
veel meer objectief besproken. Het leek net alsof
men het leuk ging vinden, of beter durfde, om
„waarheden die iedereen toch weet", eens ter dis-
cussie te stellen.
-Is de overheid echt nodig? -Moet er wel dienst-
PLICHTzijn? -Kunnen „sociale voorzieningen" ook
zonder de overheid?
Ook onderwerpen als wapenbezit en geluk werden
niet geschuwd.

De libertarische opvatting werd wel niet altijd direct
aanvaard, maar velen dachten in de periode tussen
de besprekingen in, er toch over na en kwamen
soms tot de conclusie dat er wel wat in zat.

Op de vijfde en laatste bijeenkomst werd een kleine
enquête gehouden over het verloop en het resul-
taat van deze serie.
De deelnemers gaven daarbij een definitie, hun de-
finitie, van het libertarisme.
Het waren stuk voor stuk goede omschrijvingen. Al-
len hadden zeer goed begrepen wat het liberta-
risme is.

Natuurlijk waren er ook enkele „voorbehouden",
en niet alle vragen zijn in die korte tijd opgelost. De-
ze hadden vooral betrekking op hulp of bescher-
ming van de zwakken in de maatschappij.
Daarom zou het goed zijn als er in het libertarisme
duidelijke en eenvoudige bewijzen, in een kort
bestek, beschikbaar zouden komen, die aantonen
dat deze zwakken in de libertarische maatschappij
beter af zouden zijn dan nu.
Het falen van het socialisme zoals dat nu bijna ie-
dereen duidelijk is die maar even kijkt naar Rusland
en Oost-Europa, is voor velen een goed begin naar
dat inzicht.

Mijn vriend Marshall Fritz zou nu zeggen dat er 12
nieuwe libertariërs bijgekomen zijn. Maar dat gaat
m.i. niet zo snel. Er blijft nog veel te verdiepen en te
bestuderen over.

Dat wilden de meesten dan ook wel, en er is af-
gesproken dat het geheel een vervolg gaat krijgen.
Het is nog niet duidelijk hoe, waar en hoelang pre-
cies, maar er wordt gedacht aan een soort libertari-
sche kring in Roosendaal.

Omdat nu de vakantieperiode aanbreekt, zal dit
vervolg wel in september plaatsvinden.
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Wat er ook gebeurde in die vijf weken was dat we
elkaar aardig gingen vinden. U hoort in de toe-
komst dan ook beslist nog meer over de gevolgen
van dit eerste experiment in Nederland.

Uit het organiseren zijn ook nog een aantal bijko-
mende voordelen gerold:

- We haalden twee keer de krant, waarvan één
keer met een goed en lang artikel

- We kwamen op de kabelkrant.
- Een belangrijke organisatie heeft gevraagd om

eens een lezing te houden terwijl een andere dit
nog in overweging heeft.

- Een aantal aanvragen voor een herhaling in het
najaar en in andere plaatsen zijn al ontvangen.

De positieve opmerkingen van de deelnemers sloe-
gen onder andere op:

- Beter leren begrijpen wat er zich in de maat-
schappij afspeelt.

- Meer begrip gekregen over vrijheid.
- Kritischer geworden over de „algemeen aan-

vaarde" dogma's.
- Verheugend te merken dat andere verschillende

mensen ook met deze begrippen bezig zijn, en
bereid om van elkaar te leren.

- Belangrijk om met deze zaken bezig te zijn.

- - Hebt u interesse voor een dergelijk seminar in
uw omgeving?

- - Wilt u zelf zo'n seminar organiseren?

NEEM DAN CONTACT OP MET HUB JONGEN,
HOEKSESTRAAT 31 A, 4721 SP SCHIJF.
TELEFOON 01654-1695 W

NIEUW OBJECT1VISTISCH INSTITUUT

Hub Jongen

Het OBJECTIVISME is de filofosie die Ayn Rand
heeft ontwikkeld. Het Objectivisme is ook een bewe-
ging. Velen die deze filosofie belangrijk vinden, aan-
hangen of voor een groot deel aanhangen, werken
in het LIBERTARISME.

De objectivistische „beweging" stelt dat om objecti-
vist te zijn, je alles precies moet aannemen zoals
Ayn Rand dat gezegd heeft. Daardoor zit er iets
stars in en zou een verbetering van het objectivisme
in de komende jaren (eeuwen) niet meer mogelijk
zijn.

Veel aanhangers van de objectivistische filosofie
hebben wel geprobeerd tot verbeteringen en/of aan-
vullingen te komen.
Dit heeft dan steeds weer geleid tot een „uitstoting"
van deze mensen uit de beweging.
Tot de laatste twee uitgestotenen, al of niet uit vrije
wil, behoren David Kelley en George Walsh; beiden
filosofen met grote kennis van het objectivisme.

David Kelley is na Ayn Rand zelf en na Leonard Pei-
koff de meest zichtbare objectivistische filosoof.
David Kelley is de auteur van THE EVIDENCE OF
THE SENSES en THE ART OF REASONING. Over
beide boeken hopen we een recensie te laten ver-
schijnen. Thans is een nieuwe organisatie opgericht
onder leiding van Kelley en Walsh: THE INSTITUTE
FOR OBJECTIVIST STUDIES.
Kelley zegt hierover: „Ik hoop dat ons instituut een
tehuis wordt voor al degenen die zich kunnen vinden
in de fundamentele principes van het objectivisme,
maar die ook open en openbare discussies over de-
ze principes en hun toepassingen willen horen."

Ik heb de indruk dat dit een bijzonder belangrijke ont-
wikkeling kan worden. We zullen dit dan ook met
spanning volgen en u op de hoogte houden.

Het adres van deze nieuwe organisatie is:
INSTITUTE FOR OBJECTIVIST STUDIES, P.O.Box
136,
VERBANK NY 12585, U.SA

Foto: David Kelly

De rubriek JERRA LIBERA'

VERVALT WEGENS DE VAKANTIE
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JL
DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Ir. L.H.M. Jongen

We zouden rustig de zomer ingaan (op beleggings-
gebied).
Dat konden de Philips aandeelhouders niet bepaald
zeggen. Een gepland verlies van 2.7 miljard is niet
mis. Daar staan nog wat bijzondere baten tegen-
over plus, en dat vergeten er nogal wat, dat een
deel van dit verlies gecompenseerd wordt met be-
taalde belasting over winsten uit het verleden. Dan
blijft maar! 1.3 miljard verlies over.
Op zich is dat minder dan 10% van het zichtbare
eigen vermogen (in werkelijkheid ligt het eigen ver-
mogen hoger). Teruggerekend naar aandelen
koopt u nu Philips op i 31,- met een onderliggende
waarde van ca. f 63,-- (plus het niet-zichtbare). Zij
die een groot hart hebben, kunnen overwegen om:
a Philips aandelen te kopen op i 31,-- en te hopen

dat: Timmer goed kan timmeren
Het dividend van ƒ 2,-- per jaar gehandhaaft
blijft.
Er geen tweede ronde van hak- en breek-
werk nodig is.

Komt al die hoop uit, dan mag u f 38,--a f 39,--
verwachten tussen nu en twee jaar. Speelt u
dan nog extra met het schrijven van calls, dan
maakt u een leuk rendement.

b Put opties te schrijven. U loopt dan het risico,
dat u de aandelen t.z.t. moet kopen, maar in tus-
sentijd heeft u al de opbrengst binnen.

Blijft u wel voorzichtig. Ik zou alleen in speciale
aandelen gaan en voor de rest rustig de zomer
door. Zeker gezien de hoge rente. Eventueel de
vlees en vis situatie door converteerbare obligaties
te kopen. U krijgt dan rente plus de mogelijkheid
om van de aandelenkoersstijgingen te profiteren,
terwijl een daling van het aandeel meestal weinig
daling voor de obligatie betekent. Ik denk daarbij
aan de convertibeles:

D T.I.P. (Trailer Rental) in Nederland
D Center Parcs (die in Ponden)
D B.I.C.C. (Ook in Engeland, de kabelfabrikant)
D Wolter Kluwer (de Zwitserse)

Kunt u belastingtechnisch wel wat rente-inkomsten
verdragen, denk dan eens aan spaanse en Portu-
gese obligaties. U kunt dan zo'n 14% maken en ze-
ker met de Peseta zie ik weinig kans dat er jaren
achtereen elk jaar 5% van af gaat ten opzichte van
de gulden of Belgische Franc. Maar op de gulden
maakt u nu slechts 9%

Goud doet nu weer eens wat normaler door weer
boven de $ 360 te komen. Ik heb nog geen CD-
speler, vandaar misschien dat het klinkt als een
plaat met een barst, maar ik geloof dat er meer in-
flatie komt en dat goud omhoog gaat in prijs!


