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De wereldconventie van ISL, International Society for Individual
Liberty, was een groot succes. Een 400-tal deelnemers besprak
de huidige toestand en de toekomst van de maatschappij.
Uiteraard kwamen de meesten uit de Verenigde Staten zelf,
maar er waren deelnemers uit verschillende landen, o.a. uit
China, Hong Kong, Zuid Afrika, Zuid Amerika, Australië en uit
veel Europese landen.

Het was duidelijk, dat de ontwikkeling naar een grotere
"VRIJHEID" zich op veel plaatsen in de wereld manifesteert, dat
het socialisme failliet is. Maar ook dat de restanten van dat
socialisme krachtig proberen hun macht te herstellen of op een
andere wijze uit te oefenen. De huidige situatie in het Midden
Oosten en Koeweit was aanleiding om te praten over het gevaar
van het machtsstreven van de Moslims. We leven in een bijzon-
der interessante, maar ook zeer gevaarlijke tijd. Wereldvrede is
er nog lang niet en zal er ook niet komen als niet veel meer
mensen de vrijheid van alle mensen erkennen.

Veel aandacht kreeg ook het milieu. Het belang van een goed
milieu werd door diverse sprekers benadrukt. Maar ook de
hypocrisie van veel milieu groepen, die "een gevecht zonder
vijanden" voeren. Iedereen is immers voor schone lucht, zuiver
water enz. Willen we dat echt behouden of terugkrijgen, dan
moeten we bij de feiten blijven. Niet, zoals dat zo vaak gebeurt,
met onwetenschappelijke kreten proberen verdere ontwikkelin-
gen voor grotere welvaart tegen te houden. Er moeten echte
oplossingen komen, zoals die o.a. door Frank van Dun werden
aangedragen. Ook de artikelen van Karel Beekman in de Vrij-
brief geven deze juiste richting aan.

Zonder de andere sprekers te kort te doen, is het duidelijk dat de
conventie een hoog gehalte had, als ik slechts noem: Frances
en Leon Louw, Marshall Fritz, Petr Beckmann, Milton Friedman
en Barbara Branden.
Zeer belangrijk was ook de lezing van Jason Alexander. Zijn
filosofische ontwikkeling "PHILOSCIENCE", wekte veel
belangstelling op. In Denemarken komt er een vervolg op.
Karl Hess kreeg de FREEDOM TORCH AWARD en de staande
ovatie gaf aan dat velen het daar van harte mee eens waren.

Het was een van de beste ISIL Conventies en velen zien al met
interesse uit naar de conventie in DENEMARKEN, van 19 tot 24
augustus 1991.
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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.

19-24/8
1991 Libertarian World Conference,

Elsinore, Denemarken
(info: Euroconsultants, Regus Hou-
se, 3 Larsbjoernstraede, DK-1454
Copenhagen K, Denmark)

ATTENTIE!
De presentatie van WERELDSCHOK, gepland
op 20 september in het Promenade Hotel in
Den Haag, gaat NIET DOOR!

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)

aug/sept Gratis IHS-seminars, 1 week,
Zweden, Hongarije, Frankrijk
(zie elders in dit nummer)

7-10/9 Carpe Diem:
Zeilweekend Biesbosch

15-22/9 Carpe Diem:
Dordogne (cultuur/wandelen)

25/8-1/9 Carpe Diem:
Holsteiner Schweiz (cuituurreis)

29/9-
6/10 Carpe Diem: Vogezen (wandelen)

13-20/10 Carpe Diem:
Speleoweek Luxemburg (avonturen)

27/10-3/11 Carpe Diem:
Schinderhannes (cultuur/wandelen)

1/11 Uitreiking Libertarian Award,
Schiedam

10/11 Conferentie van Libertas (Deense
libertariërs) over "economie en filo-
sofie", mr. Kenth Kaerhog,
tel. 31-239898. Kopenhagen

10-17/11 Carpe Diem: Jura (cultuur/wandelen)

24/11-1/12 Carpe Diem:
Dordogne (cultuur/wandelen)

8-15/12 Carpe Diem:
Ardenne/Hohes Venn (avonturen)

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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WAAROM HET LI BERT AR ISME ALLEEN
IN „ANARCHISTISCHE" VORM KAN BESTAAN
Een reaktie op het artikel van Karel Beekman in de vorige Vrijbrief

Konrad Swart (met medewerking van Ragnar Danneskjöld)

In dit artikel wil ik aantonen, dat het standpunt van
de „anarchistische" Libertariërs volledig con-
sistent is met het zelfbeschikkingsrecht. Ik zal laten
zien, dat de door Karel Beekman aangevoerde „te-
genstrijdigheden" geen tegenstrijdigheden zijn,
maar juist het resultaat van consistent blijven met
het Libertarisch zelfbeschikkingsprincipe. Verder
zal ik laten zien, dat zijn analyse van het „anar-
chistische" Libertarische standpunt niet logisch is,
alhoewel hij wel logisch lijkt. Uit mijn analyse zal
blijken, dat dit komt doordat hij de taal van de logi-
ca gebruikt, maar niet de logica zelf.
Om deze boude beweringen aan te tonen, zie ik het
als noodzakelijk om de termen waarover voorna-
melijk gediscussieerd wordt, te definiëren. Want ik
wil elke vorm van misverstand zo goed als ik kan
proberen uit te sluiten.

Het principe van zelfbeschikking: Elk mens mag,
maar mag alleen met het zijne doen wat hij wil. Nie-
mand mag met de middelen van een ander doen
wat hij wil, zonder diens uitdrukkelijke toestem-
ming. Onder het zijne valt ook zijn eigen lichaam en
dus de acties die dit lichaam kan ondernemen. Ge-
weld: Elke schending van dit principe, en alle
schending van dit principe, is het initiëren van ge-
weld.

Een staatloze Libertariër is iemand, die er vanuit
gaat dat dit principe van zelfbeschikking een nodi-
ge en een voldoende voorwaarde geeft om een
goed draaiende samenleving te kunnen realiseren,
en dat elke schending van dit principe, dus het ini-
tiëren van geweld tot praktische problemen leidt in
het samenleven van mensen, en daarom verme-
den dient te worden.

Zijn er tegenstrijdigheden
in het staatloze Libertarisme?

Karel Beekman stelde in zijn laatste artikel o.a. de
volgende vraag:
„Stel dat we een overheid hebben, die de zelfbe-
schikking van de mens beschermt en verder niets
doet. (Een nachtwakersstaat dus). Wat is er voor
bezwaar om je als Libertariër daar bij neer te leg-
gen? Het zelfbeschikkingsrecht is toch een objec-
tief principe?"

Hij stelt in zijn artikel, dat het feit dat wat hij noemt
„aanhangers van het anarchistische Libertarisme"
(ik spreek liever van aanhangers van het staatloze
Libertarisme) het recht willen hebben om zelf
rechtbanken en politiemachten te kunnen oprich-
ten, impliceert dat ze het recht willen hebben om
het objectieve principe van zelfbeschikking te kun-
nen schenden.

Ik kan op grond van logica deze implicatie niet aflei-
den. Wat hieruit wel volgt is, dat het feit dat een
groep mensen een rechtbank en een politiemacht
vormen an sich niet in strijd is met het libertarische
principe van zelfbeschikking. En dat het daarom op
grond van dit principe niet onjuist is.
Dit betekent dat, als je er vanuit gaat dat het princi-
pe van zelfbeschikking een nodige en voldoende
voorwaarde is, waaraan voldaan moet worden wil
een samenleving goed kunnen functioneren, nie-
mand het recht zou mogen hebben om dit te ver-
bieden. Want uit het principe van zelfbeschikking
kan nergens afgeleid worden dat een bepaalde
groep dit recht als monopolie zou mogen hebben.

Als een groep mensen, die zichzelf de overheid
noemt, zich baseert op het idee, dat zij en zij alleen
het monopolie op het gebruik van geweld in een be-
paald gebied zouden mogen hebben, en in hun ge-
bied is een andere groepering begonnen om onaf-
hankelijk van deze overheid een rechtbanksysteem
en politiemacht op te zetten, dan zullen de leden
van deze overheid iets zien gebeuren wat in strijd is
met hun idee, dat alleen zij hiertoe het recht zou-
den mogen hebben.
En dus meent deze „overheid" het recht te hebben
hier maatregelen tegen te mogen ondernemen.
En daarom zal de overheid deze groepering dwin-
gen om hun aktiviteiten te staken, zelfs al heeft de-
ze groepering op geen enkele manier geweld ge-
pleegd op wie dan ook!

Volgens bovenstaande definitie is deze dwang in
strijd met het zelfbeschikkingsrecht, en dus een
vorm van geweldsinitiëring.

Dus, de bewering van Karel Beekman dat het
Libertarische zelfbeschikkingsprincipe niet onvere-
nigbaar is met een overheid die een monopolie op



het gebruik van geweld in een bepaald gebied
heeft, klopt voor geen meter. Kortom, de door hem
naar voren gebrachte „tegenstrijdigheid" is juist
geen tegenstrijdigheid, maar consistentie met het
principe van zelfbeschikking.

Karel Beekman vervolgt met de bewering, dat je
het ook anders kunt zeggen. In feite zegt hij het niet
anders, maar zegt hij zonder meer iets anders. Hij
maakt hier de schijnbaar logische analyse, waar in
de inleiding over gesproken wordt.

Hij stelt hierin, dat als mensen alleen rechtbanken
en politiemachten volgens het zelfbeschikkings-
recht zouden mogen oprichten, dit automatisch
leidt tot een overkoepelend orgaan, dat het recht
zou moeten hebben om deze verplichting af te
dwingen.
En welke naam er ook aan de groepering die dit
overkoepelend orgaan belichaamt gegeven zou
worden, maakt niet uit. Want deze groepering moet
ook een monopolie hebben op het gebruik van ge-
weld, want anders kan deze groepering deze alge-
mene verplichting nooit aan elke rechtsgroep en
politiemacht die wil starten opleggen. Kortom, dan
is de enige manier waarop je dit praktisch kunt rea-
liseren de nachtwatersstaat.

Als staatloze Libertariërs dit zouden impliceren,
dan zou hij gelijk hebben. Alleen, staatloze Liberta-
riërs zijn, net zoals Objectivisten, tegenstanders
van elke vorm van „zou moeten"-constructies.
Staatloze Libertariërs zijn daarom tegenstander
van plicht als zodanig, en bedoelen dit daarom ner-
gens te impliceren. Want de woorden „zou moe-
ten", en het synoniem hiervan, het woord plicht
houden in, dat er sociale principes bestaan, die bo-
ven het belang van het individu uitgaan. Maar ook
dit is in strijd met het Libertarische principe. Want
individuele rechten zijn een methode om de sa-
menleving ondergeschikt te maken aan het indivi-
du. En daarom zijn individuele rechten altijd in strijd
met elk plichtsidee'!

Ook Ayn Rand was zich bewust van het feit, en ze
heeft het idee plicht op deze grond ontmaskerd als
een anti-concept. („Philosophy, who needs it
hoofdstuk 10).
En in „The Virtue of Selfishness", begin hoofdstuk
12, zegt ze zelf: „Individual rights are the means of
subordinating society to moral law". Kortom, dat
een rechtsorganisatie verplicht zou moeten wor-
den om recht te spreken op basis van de zelfbe-
schikking van de mens, is, als je consistent blijft in
strijd met de zelfbeschikking. Vandaar, dat con-
sistente Libertariërs nooit achter een dergelijke
verplichting kunnen staan.

In het tweede deel van zijn analyse stelt Karel
Beekman dat als instanties mogen bestaan, die de
zelfbeschikking niet onderstrepen, dan eisen de
staatloze Libertariërs kennelijk niet dat het principe
van zelfbeschikking consequent doorgevoerd zou
moeten worden. Maar dit betekent niet, dat Staatlo-
ze Libertariërs hiermee met zichzelf in strijd zijn. Ze
zijn juist het meest consistent met het zelfbeschik-
kingsprincipe, door hun categorische afwijzing van
het plichtsidee, en daarmee van het categorische
afwijzen van elke „zou moeten"-constructie. Dit
betekent inderdaad, dat als een groepering hun on-
derlinge relaties niet volgens de zelfbeschikking
willen regelen, ze volgens staatloze Libertariërs
hiertoe het volste recht hebben.
Kortom, wat Karel Beekman doet in zijn „analyse",
is via een achterdeur het plichtsidee invoeren, dit
verbinden met de libertarische zelfbeschikking, en
dan laten zien dat het standpunt dat staatsloze Li-
bertariërs verdedigen in strijd is met deze twee met
elkaar verbonden ideeën. Merk echter op, dat wat
hij aantoont alleen maar het feit is dat staatloze Li-
bertariërs tegenstanders zijn van het plichtsidee,
Karel Beekman is kennelijk niet een tegenstander
van plichtsideeën, daar hij een oproep doet aan de
staatloze Libertariërs, om niet te proberen onder
„objectieve principes" uit te komen. En daarmee
bedoelt hij kennelijk de plicht.
Ik vermoed, dat deze denkwijze van Beekman niet
alleen voortkomt uit de onbekendheid die hij heeft
met het staatloze Libertarische standpunt, zoals
verwoord door Murray N. Rothbard en Frank van
Dun, maar ook voortkomt uit het feit, dat de staatlo-
ze Libertariërs tot nu toe één van de twee belang-
rijkste vragen niet op een bevredigende manier
hebben kunnen beantwoorden. N.l. de vraag: hoe
kan een samenleving zonder plichten praktisch ge-
realiseerd worden? De andere belangrijkste vraag
is: „is het Libertarisme een praktische manier om
een goed draaiende samenleving te kunnen heb-
ben?" Zowel het boek van Murray N. Rothbara
„For a New Liberty" als het boek van Frank van
Dun „Het Fundamentele Rechtsbeginsel" hebben
deze laatste vraag volledig bevredigend beant-
woord, maar over de eerste vraag bestaat nog veei
verwarring.

Hoe een staatloze Libertarische samenleving
gerealiseerd kan worden.

Mensen proberen uit de omstandigheid waarin ze
verkeren, zoveel mogelijk voor zichzelf te halen.
Daaruit volgt, dat als ze een bepaalde mogelijkneia
zien om hun eigen situatie te verbeteren, ze dit ai-
tijd proberen aan te grijpen. Dit, tenzij de inspan-
ning zwaarder is dan het nut dat erdoor verkregen
kan worden.



Stel nu, dat heel veel mensen door beginnen te krij-
gen, dat een geweldsinstituut alleen maar negatie-
ve effecten kan reduceren, maar geen opbouwen-
de werking kan hebben. Stel eens, dat ze ook door
beginnen te krijgen, dat het marktmechanisme ge-
woon het beste systeem is om de actie van men-
sen met het fundamentele probleem van de
schaarste in overeenstemming te brengen. Kort-
om, dat onder het volledig vrije marktmechanisme
de grootste hoeveelheden goederen en diensten
voor iedereen beschikbaar zijn. En stel verder, dat
ze door beginnen te krijgen, dat het enige concrete
machtsmiddel dat regeringen tot hun beschikking
hebben, de politieke macht, de macht van het ge-
weld is. En dat dit duidelijk onderscheiden dient te
worden van de macht van het geld, de economi-
sche macht. Dan zullen ze inzien, dat mensen, dus
ook politici alleen maar dingen voor elkaar kunnen
krijgen door het gebruiken van economische
macht. Macht die politici niet verkregen hebben
door het aanbieden van goederen of diensten die
ze door hun creativiteit te gebruiken eerst zelf ge-
creëerd hebben, maar door ten eerste de uit angst
voor anarchisme verkregen belastinggelden, en
verder door het bijdrukken van geld. (Wat een ver-
borgen vorm van diefstal is).

Een eerste gevolg zal zijn dat meer en meer men-
sen gaan proberen om de belastingen te ontduiken.
Tegelijkertijd zullen ze proberen anderen uit te leg-
gen hoe de zaken in elkaar steken. Dus dat regerin-
gen echt niet hoeven te bestaan om de zaken te re-
gelen. En dat het vrije marktmechanisme hiervoor
het beste systeem is, en het enige systeem dat dit
kan doen zonder geweldsinitiëring.

Bedenk verder, dat ook wapens, economisch
gesproken, gewoon goederen zijn. En dus ook on-
derhevig aan hun fundamentele probleem van de
schaarste. En dat daardoor de politieke macht zich
niet aan het fundamentele probleem van de
schaarste kan onttrekken. Of, om het anders te
zeggen, dat ook het gebruik van geld niet zonder
het inzetten van een bepaald soort schaarse goe-
deren kan gebeuren. De overheid is nu al slecht in
staat om voor middelen te zorgen. En als steeds
minder mensen bereid zijn om belasting te betalen,
wordt dit steeds moeilijker. De overheid zal daarom
minder goed in staat zijn om machtsmiddelen (wa-
pens) aan te schaffen dan elke organisatie die zijn
middelen verkrijgt op basis van het vrije marktme-
chanisme.
Het gevolg: belastingontduiking zal niet meer als
een anarchie bevorderende handeling, dus daarom
als een misdaad gezien worden, maar juist als een
noodzaak, als een stap naar een vrijere samenle-
ving.

Belastingontduiking naast elke andere poging om
een Staat zijn middelen te ontfutselen, zal dan ook
steeds veelvuldiger voorkomen. Maar ook zal uit
het besef dat regeringen volkomen overbodig zijn
om mensen aan bestaansmiddelen te helpen (bij-
voorbeeld onderwijs, wegen e.d.), steeds meer pro-
test opstijgen tegen de maatregelen die de rege-
ring zal nemen. In eerste instantie zullen regerings-
functionarissen het steeds moeilijker krijgen om
hun decreten erdoor te drukken. Dit is alles wat in
het begin gedaan kan worden door individuen.
(Overigens volgt hieruit de verrassende conclusie,
dat als je probeert van de regering subsidies los te
krijgen, je ook aktief meewerkt om de Staat te ver-
zwakken. Dus in tegenstelling tot wat de Liberta-
riërs tot nu toe doen, roep ik ze op om zoveel moge-
lijk subsidies te proberen los te krijgen van de
Staat).

Het geweldsmonopolie is een formidabele factor
om rekening mee te houden. En geen enkel redelijk
mens zal in zijn eentje proberen het echt op te ne-
men tegen deze formidabele geweldsmacht. Maar
naarmate het aantal individuen dat beseft hoe de
zaken in elkaar steken toeneemt, kan geen enkel
controleapparaat door de regering in het leven ge-
roepen nog iets uithalen. Want de middelen die de
regering voor het controleren en in de gaten hou-
den van een dergelijk grote groep mensen nodig
heeft nemen steeds meer af, zodat ze door dit ver-
zet steeds minder inkomsten uit belastingen en an-
dere bronnen kunnen verkrijgen.
Op een gegeven dag kunnen dan een aantal Liber-
tariërs bij elkaar komen, en voldoende middelen bij
elkaar brengen om zelf een rechtbank en een poli-
tiemacht op te richten, midden in de staat waarin
ze zich bevinden! Want ze kunnen dan op een ge-
geven moment zien, dat de machtsmiddelen (ge-
weldsmachtsmiddelen in de vorm van wapens e.d.)
die ze bij elkaar kunnen brengen groot genoeg zijn,
om met de pogingen van de dan verzwakte Staat
om er een eind aan te maken, af te rekenen. De
groep mensen, die zichzelf als de regering ziet, is
dan niet langer in staat om deze groep nog met ge-
weld in de pas te laten lopen. Want dat gaat met
veel te veel moelijkheden voor hun eigen positie
gepaard.

Het machtsmonopolie van de Staat is dan gebro-
ken, en nu vormt deze nieuwe groep een factor,
waar de mensen van de Staat, en ook andere men-
sen binnen deze Staat voortaan rekening mee
moeten houden. Want ze zijn niet sterk genoeg
meer, om deze groep Libertariërs "tot de orde te
roepen", oftewel, hun wil op te leggen met behulp
van een geweldsmonopolie. En ideologisch kan dat
helemaal al niet meer.



Als het nieuwe rechtbanksysteem dan ook nog in
staat is, om de geschillen tussen mensen op een
betere manier te beslechten dan de regerings-
rechtbanken dit kunnen, omdat zij het als énige lo-
gisch onderbouwd kunnen doen, dan vormen ze
een formidabele concurrent voor de Staat binnen
een vrij marktmechanisme.

We hebben dan een totaal andere situatie verkre-
gen dan nu. Want, zoals ik al hierboven gezegd
heb, elk mens probeert in de situatie en de wereld
waarin hij zich bevindt, er het beste van te maken.
En mensen kunnen dan nog wel de ambitie hebben
om een Staat te vormen, maar ze stuiten op teveel
problemen om dit plan ten uitvoer te brengen. Want
dan kan absoluut niet meer gebouwd worden op
datgene wat het Staatsspel zo succesvol maakte,
nl. de miljardeninkomsten die voortkomen uit de
angst voor onwetendheid.

Kortom, in de praktijk hebben we de door Karel
Beekman beschreven tweede situatie verkregen.
N.l. er zullen inderdaad instituten bestaan, die niet
in overeenstemming met de zelfbeschikking
rechtspreken, en waartegen een staatloze Liberta-
riër niets onderneemt. Maar dit wil niet zeggen, dat
een staatloze Libertariër het met hen eens is!

Een staatloze Libertariër zal het natuurlijk niet eens
zijn met de decreten van een instituut, dat niet vol-
gens het zelfbeschikkingsprincipe rechtspreekt. Hij
zal elke poging van een dergelijk instituut om hem
te dwingen om hun decreten te gehoorzamen pro-
beren dwars te zitten. (Zoals hij nu ook al op kleine
schaal doet). En alleen in dat geval gebruikt hij de
politiemacht die behoort tot zijn eigen Libertarische
rechtssysteem.

Maar als deze instituten hem met rust laten, dan
zal hij ook geen poging doen om deze instituten te
gaan dwarsbomen. Want op grond van het principe
van zelfbeschikking besluit hij, dat de Staatsspellet-
jes die anderen spelen hem niet aangaan, zolang
ze hem met rust laten. Kortom, hij zal op grond van
zijn zelfbeschikkingsbeginsel zichzelf zo goed als
hij kan verdedigen, mocht hij door Staatisten lastig-
gevallen worden. Maar verder wil hij, als deze
Staatisten hem met rust laten, deze mensen ook
niet zijn rechtbeginsel opleggen. Dat moeten die
anderen zelf weten. (Overigens is dit de diepere re-
den, waarom veel Libertariërs überhaupt niet warm
te draaien zijn voor politieke partijen e.d.).

En dit alles is niet alleen in overeenstemming met
het principe van zelfbeschikking, maar zelfs de
enig juiste conclusie die hieruit getrokken kan wor-
den!

Conclusie

Wat is dan de praktische situatie geworden? Men-
sen zijn op geen enkele manier verplicht om de de-
creten van privé-rechtbanken of de bevelen van
privé-polities, en zelfs privé-legers op te volgen.
Want het monopolie van de Staat is gebroken.
Maar hij heeft wel rekening te houden met het feit,
dat hij in zijn eentje niet zo gauw een dermate grote
politieke macht kan opbouwen, dat hij zijn decreten
in een bepaald gebied met geweld erdoor kan druk-
ken, zoals een Staat dit vroeger kon. Want om te
beginnen laat het overgrote deel van de mensen
zich niet meer bangmaken door het argument dat
ze zonder een Staat niet voor zichzelf kunnen zorg-
dragen. Teveel mensen weten beter. Ze willen dan
alleen nog maar betalen als ze een concrete, voor-
af afgesproken en goed gedocumenteerde hoe-
veelheid bescherming en bemiddeling tegenover
hun geld zien staan. Eventuele nieuwe rechtbanken
en politiemachten kunnen alleen bestaan als ze
simpelweg gekoppeld zijn aan het marktmecha-
nisme, en van de grond komen als ze kunnen laten
zien dat ze de beschermings- en bemiddelings-
diensten goedkoper en beter kunnen leveren dan
hun concurrenten. Dus subjectieve tirannie van be-
langengroepen zal niet erg rendabel zijn. Want om
dezelfde reden dat de Staat faalde om een
machtsmonopolie te handhaven, zo zal een ge-
welddadige belangengroep ook teveel weerstand
ondervinden van de Libertarische groepen, en te
weinig inkomsten om hun wil er met geweld door te
drukken. Want in eenzelfde gebied opereren al een
aantal van dergelijke rechtbanken, die ook een ze-
kere geweldsmacht hebben. In aanvang slechts
twee, nl. het restant van de oorspronkelijke Staat,
en het nieuwe Libertarische rechtsinstituut en poli-
tieapparaat. Later kunnen er meer bijkomen.

En dat is dan de wereld, waar mensen in zullen le-
ven. En of ze het nu eens zijn of niet met het Liber-
tarische principe, de groep of groepen van staatlo-
ze Libertariërs zijn er dan. En ze hebben dan ook
politieke macht. Dus heeft men met de principes
op basis waarvan deze groeperingen functioneren
rekening te houden, als men wat van ze wil. Want
ze kunnen en zullen zich dan gaan verdedigen te-
gen pogingen van Staatisten of andere rechtsgrpe-
peringen om hen tot belastingbetaling e.d. te dwin-
gen.

Bovendien zullen de groeperingen, die op de meest
consistente manier rechtspreken op basis van de
zelfbeschikking het best in staat zijn om in geschil;
len tussen partijen te bemiddelen, omdat alleen zij
een objectieve basis van het recht hebben, en op
de vraag: „waarom is deze uitspraak de meest



rechtmatige?" in de meeste gevallen een glashel-
der antwoord kunnen geven. Deze groepen zullen
daardoor al gauw de grootste hoeveelheid in-
komsten verkrijgen, omdat ze een werkelijke dienst
leveren. En daardoor zullen ze via het marktmecha-
nisme andere groeperingen eruit concurreren, zo-
dat de hele sameleving vanzelf door het Liberta-
risme gedomineerd gaat worden. We krijgen dan
een veel betere samenleving dan die gevaseerd op
een nachtwakersstaat.

Met andere woorden: het is volkomen onnodig en
een totale energieverspilling om instituten als poli-
tieke partijen e.d. op te richten om een einde te
kunnen maken aan Staten. Ten eerste zelf je zaak-
jes goed op een rijtje hebben staan, en vervolgens
zoveel mogelijk aan iedereen, die er interesse in
heeft uitleggen hoe het zit is genoeg. Waarbij wel
de kanttekening gemaakt dient te worden, dat je
een eventuele ideologische strijd niet uit de weg
moet gaan.

De nachtwakersstaat kent geen oplossing voor het
probleem: „Wie beschermt ons tegen onze be-
schermers?" Maar in de hierboven geschetste situ-
atie vormen al deze afzonderlijke groeperingen een
faktor, waar rekening mee gehouden dient te wor-
den. Dit betekent, dat niet alleen de burgers met al
deze groeperingen rekening met elkaar dienen te
houden. Kortom, al deze groeperingen bewaken el-
kaar, terwijl toch niemand domineert. Dus alleen in
een situatie van het staatloze Libertarisme is er een
oplossing voor het probleem: „wie bewaakt onze
bewakers?" In een nachtwakersstaat blijft dit pro-
bleem bestaan, en zal dan uiteindelijk leiden tot de
neergang van het systeem, zoals dit in de VS ge-
beurd is.

Wil je dan ook de Staat laten verdwijnen, met al de
daaraan gekoppelde verschrikkingen, dan hoef je
alleen maar de eerder genoemde onwetendheid
aan de kaak te stellen. Maar als binnen het Liberta-
risme zelf deze onwetenheid nog bestaat, dan kan
er zelfs geen begin gemaakt worden met een ster-
ke nieuwe stroming, die met recht kan zeggen:
„Beschaving? Goed idee. Laten wij er mee begin-
nen". *

Murray Rothbard

Noot van de redaktie:

In een vervolgartikel zal Conrad Swart ingaan op de
vraag hoe de Staat werkelijk aan zijn macht komt.

NASCHRIFT VAN KAREL BECKMAN

In mijn artikel in de vorige Vrijbrief impliceerde ik in-
derdaad, zoals Conrad Swart constateert, dat men-
sen gedwongen zouden moeten worden om het
zelfbeschikkingsrecht van het individu te respecte-
ren. Dat is zonder meer onjuist. Ik ben het met Con-
rad Swart eens dat zowel libertariërs als anders-
denkenden (laten we voor het gemak socialisten
als voorbeeld nemen) het recht hebben om zich af
te wenden van de huidige rechtsorde en een eigen
rechtsorde te creëren. Het zelfbeschikkingsrecht
van de mens impliceert dat mensen ook het recht
hebben om te kiezen voor een socialistische recht-
sorde - zolang ze de mensen die hier niet voor kie-
zen maar met rust laten. Het is niet de taak van li-

bertariërs om een einde te maken aan socialisti-
sche rechtsordes en socialisten te verplichten om
zich te houden aan het libertarische rechtsidee.

Toch is daarmee niet alles gezegd. We moeten de
context goed in het oog houden. Wat is namelijk
een rechtsorde? Een rechtsorde is een systeem
van rechtsregels dat van toepassing is (rechts-
kracht heeft) binnen een bepaald grondgebied. En
een grondgebied waarin een bepaalde rechtsorde
van kracht is, is een staat! Stefan van Glabbeek en
Conrad Swart beweren echter dat er verschillende
rechtsordes naast elkaar kunnen bestaan op één
grondgebied. Conrad Swart heeft het over de „on-
derlinge relaties" van „groeperingen", die blijkbaar
naast elkaar leven op hetzelfde grondgebied.



Of neem het voorbeeld van de fabrikant en de wijk-
bewoners dat door Stefan van Glabbeek wordt aan-
gevoerd. Het is duidelijk dat het hier gaat om een
conflict op één grondgebied. Laat ik dat voorbeeld
nog even in herinnering roepen. Stefan van Glab-
beek schreef (in de vorige Vrijbrief):

„Als een fabriek bijvoorbeeld de gezondheid van
mensen (in een bepaalde wijk) aantast, dan heeft
(via een door bepaalde mensen opgerichte
rechtspraakorganisatie) elke wijkbewoner het recht
op een stuk onteigend eigendom van de agressieve
fabriek. De hoogte van het te onteigenen bedrag
kan worden opgestld door onafhankelijke arbiters.
De arbiter die ik kies en de artbiter van de aange-
klaagde (advocaat) kunnen tot een schikking ko-
men. Als dat niet lukt kan een derde arbiter als
rechter fungeren".

Stefan van Glabbeek heeft het dus duidelijk over
een situatie waarin meerdere „rechtsordes"
(meerdere rechtsprincipes) betrekking hebben op
één stuk grondgebied. En daar was mijn argument
dan ook tegen gericht. Want uiteindelijk kan er
maar één rechter beslissen over wat er moet ge-
beuren - met andere woorden, er kan maar één
rechtsorde gelden in dit geval. De derde arbiter
moet toch ook volgens het een of andere principe
rechtspreken? Gaat de derde arbiter uit van het
zelfbeschikkingsrecht van het individu? Of juist
niet? Merk overigens op dat Conrad Swart in het
geheel niet in gaat op dit probleem!

Ik beweer dus dat een rechtsorde alleen kan wor-
den toegepast op één bepaald rechtsgebied (een
jurisdictie). Met anderen woorden, per rechtsge-
bied kan slechts één rechtsorde gelden. Waarom is
dit zo? Welnu, grond is een absolute voorwaarde
voor de mens om te kunnen leven. De mens staat,
ligt en zit op grond - hij verbouwt voedsel op grond -
hij heeft grond nodig om andere produktieve activi-
teiten te ontplooien. Als de socialistische rechtsor-
de en de libertarische rechtsorde betrekking zou-
den hebben op een en hetzelfde stuk grond, ont-
staan er onoplosbare problemen. Grondbezitter X
zal óf wel belasting moeten betalen óf niet. Alle
twee is onmogelijk.

Nu zou je natuurlijk kunnen aanvoeren dat een
rechtsgebied maar heel klein hoeft te zijn. Als ieder
individu zelf een stukje grond zou bezitten, dan zou
hij zijn eigen vrijwillig gekozen rechtsorde voor dat
stukje grond kunnen laten gelden - terwijl bijvoor-
beeld zijn buurman voor een andere rechtsorde
zou kiezen. Libertariërs zouden dan samen kunnen
gaan werken, en bijvoorbeeld een rechtbank
oprichten die recht spreekt volgens het zelfbe-

schikkingsrecht van het individu, en vervolgens de
uitspraken van die rechtbank van toepassing kun-
nen verklaren op hun gezamenlijke stukjes grond.
(Ik neem aan dat Conrad Swart dit bedoelt wanneer
hij het heeft over de onderlinge relaties van groepe-
ringen).
In de praktijk lijkt me dit echter onwerkbaar: de ont-
plooiing van menselijke activiteiten vereist dat
mensen samenwerken. Daarvoor moeten ze zich
kunnen verplaatsen over een aaneengesloten
grondgebied waarop één rechtsorde van toepas-
sing is. Om weer het voorbeeld van de fabriek te
nemen: deze heeft grondstoffen nodig, energie,
personeel, enz. Voor al deze zaken heeft de fabriek
transportwegen nodig. Het zou ondoenlijk zijn als
de rechtsprincipes om de 100 meter grondgebied
zouden veranderen.

Samenvattend: menselijk leven vereist produktie
en samenwerking.
Produktie en samenwerking vinden niet plaats in
het luchtledige maar vereisen een bepaald stuk
grondgebied dat groot genoeg is voor een bepaald
aantal mensen om zich in leven te kunnen houden
en te ontplooien.

Op dit grondgebied moet altijd één rechtsorde van
toepassing zijn, want A=A: twee verschillende
rechtsordes kunnen nooit tegelijkertijd van toepas-
sing zijn op één rechtsgebied. En wat is een stuk
grondgebied waarop één rechtsorde van toepas-
sing is?
Juist ja: een staat.
Conrad Swart's argumenten ten spijt, ben ik dus
nog steeds van mening dat „staatloos
libertarisme" onmogelijk is.

Voor alle duidelijkheid wil ik hier aan toevoegen dat
binnen een libertarische rechtsorde (een libertari-
sche „staat") de rechtsregels wel degelijk dwin-
gend worden voorgeschreven en uitgevoerd. Ste-
fan van Glabbeek en Conrad Swart geven dit in fei-
te ook toe: in hun libertarische maatschappij wor-
den mensen die het zelfbeschikkingsrecht van an-
deren schenden tenslotte ook gestraft. Waar spra-
ke is van opgelegde strafen, is sprake van een op-
gelegde - dus dwingende - rechtsorde. Dit kan ook
moeilijk anders.
Als het niet zo zou zijn, zou er van bescherming van
het zelfbeschikkingsrecht geen sprake kunnen zijn.
Stefan en Conrad willen toch niet beweren dat in
hun libertarische maatschappij een persoon die het
zelfbeschikkingsrecht van een ander schendt (bij-
voorbeeld een moord pleegt) naar een rechtbank
zou kunnen lopen waar moord geen misdaad zou
zijn, en dat er vervolgens een schikking zou moe-
ten worden getroffen tussen de twee rechtbanken?

O



EEN „LIBERTARISCHE" OVERHEID? BEDANKT»
Jan Smid

Wat Ayn Rand niet begreep en Karel Beekman
blijkbaar evenmin is dat het toestaan van een uit-
zondering (in de vorm van een overheid) op het
principe dat niemand geweld mag initiëren, de deur
open zet voor meer uitzonderingen.

Wanneer Objectivisten, liberalen, minarchisten c.q.
nachtwakerstatisten met Libertariërs overtuigd zijn
van de ethische en pragmatische keuze voor de
vrije markt boven een (door dwang) geleide markt,
op grond waarvan wordt dan een uitzondering ge-
maakt met betrekking tot de markt voor
bescherming/rechtspraak??!!

Juist omdat het „geen gewelds-initiëring principe"
de essentie is van samen leven zou het niet over
kunnen worden gelaten aan de markt, stellen de
apologisten van de nachtwakerstaat.
Juist omdat het „geen gewelds-initiëring
principe"de essentie is van samen leven mag het
alleen aan een vrije markt worden toevertrouwd!

Als je toch het begrip „libertarische" overheid wilt-
toestaan dan kun je je voorstellen dat ooit de NL
overheid een „libertarische" kan worden.
Dit zou dan inhouden dat er een organisatie in NL
wordt opgezet met als enige taak/taken: 1) geweld-
dadig reageren op de initiëring van geweld, en 2)
rechtspraak, oftewel „de GROGIER".
Iedereen kan deze organisatie opzetten. Je kunt je
ook voorstellen dat de huidige overheid zich om-
vormt tot GROGIER. Vervolgens mag de GROGIER
iedere gewelds-initiëring beantwoorden en daarna
recht spreken, maar... nu komen er problemen.
Het bepalen van wanneer er sprake is van
gewelds-initiëring is objectief te operationaliseren.
De mate van beantwoording van een gewelds-
initiëring is een persoonlijke voorkeur, dus: subjec-
tief. De procedure die gevolgd wordt is eveneens
een preferentie-zaak: met jury of niet, of alleen met
jury, verplicht met advocaten of niet, moeten advo-
caten diploma's hebben of niet, wanneer is iets be-
wezen zonder enige twijfel....
Hierna volgen persoonlijke keuzes over strafsoor-
ten en strafmaat.
Sommigen zullen nooit een doodstraf als mogelijke
strafmaat willen omdat ze rekening willen blijven
houden met het ten onrechte veroordelen van een
verdachte. En sommigen zullen altijd de voorkeur
geven aan strafsoorten die gericht zijn op maxima-
le vergoeding ten gunste van het slachtoffer.
Met andere woorden: als we uitgaan van het princi-

pe dat niemand geweld mag initiëren en van objec-
tiveerbare maatstaven, blijven er nog genoeg sub-
jectieve, individuele voorkeuren over.
Als de GROGIER Libertarisch wil blijven dan mag
hij zichzelf niet als enige organisatie opdringen.
Beschermingsorganisaties (c.q. overheden) ken-
nen nu ook concurrentie en een libertarische over-
heid zal dat zeker moeten toestaan.
Zoals altijd kan de ene GROGIER efficiënter zijn
dan een andere, of gespecialiseerd zijn, e.d. Daar-
bij zal de ene klant meer preventie (zoals patrouil-
les) willen dan de ander. Enzovoorts.
Wat zou er dan op tegen zijn wanneer ik met mijn
buren een onafhankelijke "libertarische overheid
van Hillersberg" zou uitroepen? Met andere woor-
den: heeft zelfs een "libertarische overheid geze-
teld in Den Haag een automatische overheer-
singsmacht buiten mijn toestemming? Volgens
sommige Objectivisten wel.

Stel dat de Spaanse overheid opeens libertarisch
zou worden, mag ik dan mijn gedwongen lidmaat-
schap (lees: horigheid) van de NL overheid opzeg-
gen en mezelf met mijn grondgebied abonneren op
de Spaanse overheid?
Zo ja, dan hebben we de situatie bereikt dat „over-
heden" (als verkopers van bescherming en arbitra-
ge) zich op de markt aanbieden.
Zo niet, waarom mag dat dan niet? Waar haal je het
idee vandaan dat een groep mensen die, bijvoor-
beeld, in Den Haag resideren zich als overheid mo-
gen opdringen aan alle inwoners van een bepaald
geografisch gebied? Over collectivisme gespro-
ken?

De belangrijkste bezwaren tegen concurrerende
overheden richten zich op de kwestie samenwer-
king c.q. tegenwerking tussen verschillende GRO-
GIERs. Men zegt dat er een grote kans zou zijn op
oorlog tussen de GROGIERs en/of dat een GRO-
GIER de volledige macht overneemt. De kans op
een oorlog is echter zeer klein, want iedere GRO-
GIER wil klanten aantrekken en behouden, en zal
dus eerlijk, betrouwbaar en niet agressief willen
worden gevonden, evenals andere bedrijven. Er is
veel meer aanleiding tot afspraken maken geba-
seerd op redelijkheid bij GROGIERs dan bij de nati-
onalistische machtswellustelingen die de onvrijwil-
lige beschermingsorganisaties leiden. Trouwens:
de kans dat de onvrijwillige GROGIERs (de gewone
overheden) tot oorlog komen is in de geschiedenis
herhaaldelijk groot gebleken!



Ook wordt als tegenargument de kans genoemd
dat een van de GROGIERs de sterkste zou worden
en de macht zou overnemen. Welke macht? Er is
dan geen centrale overheid om over te nemen.
En ook hier geldt weer: de traditionele onvrijwillige
GROGIERs hebben in het verleden vaak tot dictatu-
ren geleid terwijl ieder bedrijf die op de vrije markt
een monopolie-positie verwerft, deze positie alleen
kan verwerven c.q. behouden door goederen van
dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs aan te bie-
den dan concurrenten.

Wat heeft een GROGIER te bieden: doeltreffende
bescherming tegen gewelds-initiëring en een in-
zichtelijke, betrouwbare en eerlijke rechtspraak.
(Uiteraard zijn deze taken ook door afzonderlijke
bedrijven aan te bieden, maar dat maakt de uitwer-
king ingewikkelder). De besten op dit gebied wor-
den de grootste en de kans dat deze onethisch,
e.d., worden is zeer gering.

Evenals op ieder ander front zijn mogelijke fouten
die kunnen ontstaan wanneer bepaalde produkten/
diensten geprivatiseerd worden (c.q. aan de vrije
markt worden overgelaten), allang gerealiseerd en
verergerd door dwang- en regel-ijver vanuit (onvrij-
willige) overheden!!

Graag verwijs ik naar de groeiende literatuur.
Stefan noemde al Murray Rothbard, waarvan ik
met name denk aan: Power and Market en For A
New Liberty.
Ik voeg hieraan toe:
Richard & Ernestine Perkins: Preconditions forPea-
ce and Prosperity: Rational Anarchy;
SI L pamfletten in het Engels en vertaald;

Morris & Linda Tannehill: The Market for Liberty;
David Friedman: The Machinery of Freedom;
LSC brochures: Rob van Glabbeek & Jan Smid:
Verdediging volgens Libertartische Principes, en
van mezelf: Protection and Defence According to
Libertarian Principles;
Harry Browne: How l Found Freedom In An Unfree
World, met name de hoofdstukken The Govern-
ment Traps en Freedom From Government.
Robert Poole: Cutting Back City Hall.

Het grote probleem van alle argumenten tegen de
vrije markt, ook op het vlak van bescherming/
arbitrage, is dat de tegenstanders blij zijn wanneer
de geringste mogelijkheid wordt gevonden dat het
markt-mechanisme ook weieens een foutje zou
kunnen maken, en daarmee graag vergeten dat de
mogelijkheid van een relatief kleine fout van de
marktwerking niet opweegt tegen de kolossale
blunders, met vele dodelijke slachtoffers, ten gevol-
ge van gewelds-initiëring en marktbemoeienis.

Karel stelt tenslotte dat er dan ook nog nooit een
„Libertarische" overheid is geweest; deze bewe-
ring klopt net zo veel als de stelling dat er nog nooit
een rationele godsdienst is geweest!
Beiden zijn contradicties in terminis, wanneer over-
heid als onvrijwillige „aanbieder van goederen en
diensten" wordt opgevat.

Wie individuele zelfbeschikking serieus neemt, als
objectief principe of als uitgangspunt voor samen
leven, wijst consequent alle geweldsinitiëring af,
ook wanneer die vermomd is als een onvermijde-
lijk/noodzakelijk opgelegd beschermings/arbitrage-
monopolie: overheid.

NASCHRIFT VAN KAREL BECKMAN

In mijn artikel in de vorige Vrijbrief heb ik me verzet
tegen het idee van een (in Conrad Swart's termino-
logie) „staatloos libertarisme". Dat wil echter niet
zeggen dat ik vind dat de huidige staten in de we-
reld heilig zijn en gehandhaafd zouden moeten blij-
ven. Ik ben het met Jan Smid eens dat hij het recht
heeft te Hillegersberg een libertarische samenle-
ving te stichten en dat niets hem verplicht zich te
onderwerpen aan het gezag van de dames en her-
en in Den Haag. De vraag is echter: hoe is een en
ander te Hillegersberg geregeld? Mijn argument
komt erop neer dat er te Hillegersberg uiteindelijk
één rechtssysteem van kracht zal moeten zijn, om-
dat anders van de bescherming van het zelfbe-
schikkingsrecht van Jan Smid -en dus van een li-
bertarische samenleving - geen sprake kan zijn.

Concurrerende politiemachten kan ik me voorstel-
len. Zelfs concurrerende rechtbanken zijn mogelijk
binnen een bepaald grondgebied. Maar: die con-
currerende rechtbanken, wat hun onderlinge ver-
schillen ook mogen zijn, moeten zich dan wel aan
één overkoepelend rechtssysteem of rechtsprinci-
pe houden.
Het is interessant om er in dit verband Murray
Rothbard's For a New Liberty op na te slaan. Roth-
bard geeft het voorbeeld van meneer Brown die in-
breekt bij meneer Jones. De inbraak vindt plaats in
een libertarische samenleving, laten we zeggen te
Hillegersberg. Meneer Jansen gaat naar zijn eigen
rechtbank en spant een zaak aan tegen meneer De
Bruin. Als meneer De Bruin niks wil weten van deze
rechtbank, kan hij naar zijn eigen rechtbank stap-
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pen en vragen om een oordeel. Wat gebeurt er
als de twee rechtbanken het niet eens zijn met el-
kaar? Dan stapt men naar een derde rechtbank.
Met andere woorden: dan gaat men in hoger be-
roep. De hogere rechtbank hoeft niet per se een
specifieke rechtbank te zijn - dat kan iedere an-
dere particuliere rechtbank zijn. Rothbard voegt
hieraan toe dat het uiteraard niet zo kan zijn dat
meneer De Bruin eindeloos in hoger beroep zou
kunnen gaan. Ergens moet er een streep worden
getrokken.
Rothbard stelt zich voor dat in een libertarische
maatschappij een gerechtelijke beslissing bin-
dend is wanneer twee willekeurige rechtbanken
het met elkaar eens zijn over een bepaalde zaak.
(Zie Rothbard, For a New Liberty, revised edition,
Libertarian Review Foundation, New York, re-
print edition, 1985, hoofdstuk 12, p. 225-227).
Allemaal goed en wel, maar Rothbard ziet één
ding over het hoofd: wat als meneer De Bruin he-
lemaal geen enkele rechtbank erkent? Wat als
meneer De Bruin diefstal een volstrekt rechtma-
tige zaak vindt en het zelfbeschikkingsrecht (in
dit geval het eigendomsrecht) van meneer Jan-
sen niet erkent?
Wordt hem dan toch een straf opgelegd? Zo ja,
dan is er ook in Hillegersberg sprake van een op-
gelegd beschermingsmonopolie! Zo nee, dan is
er in Hillegersberg geen sprake van bescherming
van het zelfbeschikkingsrecht.
Welnu, zoals ik in mijn reaktie op het artikel van
Conrad Swart al aangaf, wat is een geografisch
gebied (al is het zo klein als de achtertuin van Jan
Smid) waarin een bepaald rechtssysteem dwin-
gend wordt opgelegd? Een staat. Vooruit - een
staatje.
Overigens wil ik er in dit verband op wijzen dat
ook in Rothbard's For a New Liberty de mogelijk-
heid van concurrerende rechtsprincipes wordt
afgewezen! In hoofdstuk 12 (onder The Law and
the Courts) schrijft Rothbard het volgende:
„Het zal duidelijk zijn dat er een juridische code
zal moeten zijn in de libertarische samenleving.
Hoe? Hoe kan er een juridische code zijn, een

rechtssysteem zonder dat er een overheid is om
dit af te kondigen ...? Allereerst, is een juridisch
code in overeenstemming met libertarische prin-
cipes?
Om die laatste vraag eerst te beantwoorden, het
zal duidelijk zijn dat een juridische code noodza-
kelijk is om nauwkeurige richtlijnen te specifice-
ren voor de particuliere rechtbanken. Als recht-
bank A bijvoorbeeld besluit dat alle roodharige
mensen per definitie niet deugen en gestraft
moeten worden, dan is het duidelijk dat dergelij-
ke beslissingen het tegenovergestelde zijn van li-
bertarisch, dat een dergelijke wet een schending
van de rechten van roodharige mensen zou bete-
kenen.

Al dergelijke besluiten zouden dan ook onwettig
zijn in termen van het libertarische principe en
zouden door de rest van de samenleving niet
kunnen worden aanvaard. Dus is het nodig om
een juridische code te hebben die algemeen
wordt geaccepteerd en waaraan de rechtbanken
zich beloven te houden. In deze juridische code
zou eenvoudigweg het libertarische principe wor-
den vastgelegd dat niemand geweld mag initië-
ren tegen personen of bezittingen, eigendoms-
rechten zouden worden gedefinieerd in over-
eenstemming met het libertarische principe, re-
gels van bewijsvoering (zoals die heden ten dage
gelden) zouden worden vastgelegd om te kunnen
vaststellen wie de boosdoener is in geval van dis-
puten en er zou voor iedere overtreding een
maximale straf worden vastgelegd. Binnen het
kader van een dergelijke code zouden de particu-
liere rechtbanken wedijveren in termen van de
efficiency van hun procedures, en de markt zou
vervolgens beslissen wat de beste methoden
zouden zijn (via rechters, juries, enz.) om gerech-
telijke diensten uit te voeren", (p. 227-228, mijn
vertaling).

Als Rothbard's juridische code geen „opgelegd
beschermings/arbitrage-monopolie" is, dan weet
ik het ook niet meer!

WORDT VERVOLGD

In de volgende Vrijbrief hoopt Karel Beekman zijn
door vakantie en verhuizing onderbroken werk-
zaamheden aan zijn serie over de milieubewe-
ging weer op te vatten.

EN:
een interview met de uitgever van Wereldschok

Discussie-idee van Stefan van Glabbeek:
De positie van de „zwakkeren" in een (libertari-
sche) samenleving. Dat wil zeggen gehandicap-
ten, slachtoffers van kindermishandeling, enz.

Als u hier een mening over hebt, horen wij dat
graag.
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WAT IS LIBERTARISME 12?
Libertarianism has only a tiny ideology: „Thou shalt not aggress"

H.J. Jongen sr.

LOON- EN PRIJSREGULERING,
INVOERHEFFING, DOUANE, WINKELSLUITING,

VESTIGINGSVERGUNNING

In de KLEINSTE POLITIEKE KWIZ worden deze
punten in drie afzonderlijke vragen verwerkt.
Toen ik de onderwerpen ging behandelen, merkte
ik dat voor al deze zaken gelijksoortige argumenten
aangevoerd kunnen worden. Het is daarom een-
voudiger, en voor u interessanter, om ze dan ook
maar gelijktijdig te bespreken.
Dit artikel wordt dan ook voorlopig tevens het
laatste in deze serie. Eventueel kunnen er in de toe-
komst over een bepaald onderwerp, eventueel op
uw verzoek, onder dit hoofd nog incidentele arftike-
len verschijnen.

Wat gebeurt er in al de bovengenoemde gevallen?
Steeds is er sprake van een duidelijk volledig ge-
weldloze handeling. Iemand wil bijvoorbeeld zijn
winkel op een bepaalde tijd open hebben. Het is
zijn winkel, en hij denkt dat dat gunstig is voor zijn
klanten, waardoor hij veel hoopt te kunnen verko-
pen. De klanten zijn geheel vrij om te komen of niet.
Hij doet ook niets om zijn eventuele concurrenten
te beletten om ook hun winkel op dezelfde tijd open
te hebben.
Dat is uiteraard hun vrije keuze.

Stel de persoon opent zijn winkel. Hij zal dan mer-
ken dat heel vlug de politie komt en hem zal dwin-
gen zijn zaak te sluiten als die openingstijden bui-
ten de door de overheid toegestane tijden liggen.
Elke libertariër zal het ermee eens zijn dat dit een
flagrante schending is van de vrijheid van de win-
kelbezitter.
Ik neem aan dat ook niet-libertariërs het daarmee
eens zullen zijn.
Als er concurrenten zijn die om welke reden dan
ook „liever niet" hebben dat onze persoon zijn win-
kel open heeft, is dat geen reden om het hem met
geweld te beletten.

Dit alles neemt niet weg dat de betreffende per-
soon natuurlijk wel met zijn collega's/concurrenten
een afspraak mag maken over wel of niet geza-
menlijke openingstijden.
Zolang dat maar van alle kanten op basis van vrij-
willigheid gebeurt.

Het beginnen van een zaak, waardoor iemand be-
paalde produkten of diensten aan anderen wil aan-
bieden, vraagt bijna letterlijk dezelfde opmerkin-
gen. Net als de prijs die hij voor zijn produkt of
dienst wenst te vragen. Ook dat zou volledig zijn ei-
gen beleid moeten zijn.
Dat die persoon ook niet gestraft mag worden als
hij bepaalde produkten over een „grens" transpor-
teert, hoeft niet verder te worden uitgelegd.

Bij het loonbeleid komt er nog een andere factor
bij. In de hierboven genoemde gevallen handelt ie-
mand alleen en wacht maar af of er wel of niet een
koper komt.
Bij loonbesprekingen spelen altijd minstens twee
personen een rol.

We kunnen dit echter ook terugbrengen tot de een-
voudige handelstransactie waarbij een persoon de
werkkracht van een ander wil inschakelen en be-
reid is daar een bepaald bedrag voor te betalen. De
tweede wil zijn werkkracht aanbieden en wil daar
een (ander) bedrag aan geld voor krijgen. Als beide
personen het eens worden, gaat de transactie
door, zo niet dan is er geen transactie.
Zoals in al deze artikelen hebben we het steeds
over de relatie tussen twee of meer
„volwassenen",tussen personen die weten waar
ze het over hebben.

In gesprekken blijkt vaak dat er nog veel mensen
zijn die menen dat zij door minimumloon wetten be-
schermd worden. Sommige personen kunnen daar
soms een bepaalde tijd voordeel van hebben. Maar
dit gaat dan altijd ten koste van anderen. Bijvoor-
beeld ten koste van de persoon die graag dat werk
had willen doen voor een beetje minder geld en
daarna ook van de koper van de produkten die door
het hogere loon meer voor die produkten moet be-
talen. De kostprijs wordt er immers door verhoogd.

Als het minimum door de overheid opgelegde loon
overeenkomt met de .marktwaarde' heeft het geen
zin om het op te leggen want dan wordt dit automa-
tisch overeengekomen. Is het lager dan de markt-
waarde, dan is dat nadelig voor de werknemer. De
werkgever zal zich dan kunnen beroepen op de
wet, en er ge- of misbruik van maken.
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Is het minimumloon te hoog, dan kan de werkgever
dit alleen betalen door zijn produkten duurder te
maken. De prijs van de produkten komt dan hoger
uit dan wat een aantal klanten ervoor willen beta-
len. Er wordt minder verkocht, daarna minder ge-
maakt en er zijn minder werknemers nodig. Er ont-
staat werkloosheid. Dus een situatie in het nadeel
van veel werknemers, terwijl deze eerst dachten
dat het minimumloon voordelig voor hen was.

Het heeft jaren geduurd voor deze simpele redene-
ring tot de politici doordrong of tot ze het zelf hard-
op durfden te zeggen. Dit zie je tegenwoordig ge-

lukkig reeds af en toe gebeuren. Ook politici wor-
den op den duur gedwongen om de feiten te erken-
nen. Jammer dat ze op die momenten weer andere
maatregelen verzinnen die dan heel vaak het pro-
bleem alleen maar verergeren.
Ik heb getracht in al deze stukjes aan te tonen dat
de libertarische stelling te verdedigen is op MORE-
LE gronden. Tegelijkertijd bleek dan relatief een-
voudig dat het MORELE TEVENS HET MEEST
PRAKTISCHE IS.
Ayn Rand heeft dat reeds eerder bewezen en het is
zeker één van de sterkste punten van het Liberta-
risme.

NEDERLAND
IN UITINGSVRIJHEID ONTWIKKELINGSLAND

Bron: Financieele Dagblad (30 juni en 2 juli)

Honderden malen per jaar doen de rechters in
Nederland een uitspraak over perspublikaties en
reclame. Maar vrijwel nooit oordelen zij aan de
hand van het zogenoemde Straatsburgse criterium.
Er wordt te veel verboden.
Dat stelde prof. mr. D. Verkade, hoogleraar infor-
matierecht aan de Rijksuniversiteit Leiden, in een
oratie over intellectuele eigendom, mededinging en
informatievrijheid. Hij sprak bij de aanvaarding van
het hoogleraarschap. Nederland kan in de ogen
van Verkade worden beschouwd als een ontwikke-
lingsland waar het gaat om de toepassing van de
uitingsvrijheid volgens het Europese mensenrech-
tenverdrag. Hij wees erop dat de uitingsvrijheid
overeenkomstig uitspraken van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
slechts beperkt mag worden als daarvoor een drin-
gende maatschappelijke noodzaak bestaat.

Jarenlang heeft men in Nederland gedacht dat ons
land zo beschaafd was dat ons recht natuurlijk in
overeenstemming was met het mensenrechtenver-
drag. De laatste tien jaar is gebleken dat dit lang
niet altijd zo is, aldus de hoogleraar. Daar is overi-
gens enige verbetering in gekomen, maar bij de uit-
ingsvrijheid is daarvan nog heel weinig te bespeu-
ren.

Wat het omroepbestel aangaat, zei Verkade dat
commerciële concurrentie meer en meer toegela-
ten moet worden. Voor de publieke omroep zal
meer en herkenbaarder betaald moeten gaan wor-
den.

De Leidse hoogleraar bepleite tevens de toelaat-
baarheid van vergelijkende reclame in het licht van
de uitingsvrijheid.

AVONTUREN VAN DE LIBERTARIAN ADVENTURERS

De Libertarian Adventurers van Louis van Stekelen-
burg's avontuurlijke reisvereniging Carpe Diem
streven ernaar door het aanbieden van culturele en
sportieve reizen met kleine gezelschappen een ka-
der te scheppen om het libertarisme in de praktijk
te brengen. Daarnaast wil men de discussie tussen
libertariërs en anderen bevorderen.
Een paar recente hoogtepunten: rond Pasen orga-
niseerden de Libertarian Adventurers in samenwer-
king met de Klim- en Speleogroep uit Roosendaal
een 10-daagse experimentele „speleoreis" naar

Ardèche in Zuid-Frankrijk, waaraan 15 mensen
deelnamen. Op Hemelvaart verkenden 12 libertari-
sche avonturiers de grensrivier tussen Frankrijk en
Zwitserland, de Doubs.

Voor een gratis verslag van deze reizen en informa-
tie over het programma van de komende maanden
kunt u contact opnemen met Carpe Diem, Louis
van Stekelenburg, Postbus 2214, 5853 ZG Sieben-
gewald (Nederland), tel. 09-49.2823.18460. (Zie
ook de Agenda op pagina 2.) xx
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

POLEN

Fred Dekkers en Ivo Cerckel bezochten War-
schau. Daar maakten ze een alternatieve 1 mei
viering mee die georganiseerd werd door groe-
peringen die niet socialistisch zijn. Eén daarvan
is de U.P.R., de Unie voor Real Politiek. Hun pro-
gramma is nog heel ver van het Libertarisme af,
maar zij hebben in het verleden ook heel weinig
kans gehad om daarover iets te leren.
Zij willen thans een netwerk opzetten om op vrij-
heid gerichte literatuur te verspreiden.
Eén van de ideeën om dat te financieren gaat via
vakanties. De Poolse contacten kunnen zorgen
voor goedkope verblijfadressen, bij particulieren.
Met de winst daarvan zou dan dat netwerk te fi-
nancieren zijn. U kunt dus twee vliegen in één
klap slaan door een goedkope vakantie in Polen
te hebben, en daarmee tevens de verspreiding
van vrijheidsliteratuur financieren.
Gedacht wordt aan een overnachtingsprijs van
$ 16.- per persoon per nacht.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven
bij Ivo Cerckel, tel. (32)-2-733.54.25.

PROMOTIE

Op 16 mei promoveerde Rob van Glabbeek aan
de Vrije Universiteit Amsterdam tot doctor in de
wiskunde. Ik zal u niet te veel over zijn thesis ver-
tellen; dat is geen bescheidenheid, maar on-
macht. U kunt het beter met hemzelf bespreken.
Echter twee van zijn stellingen zijn zo interessant
dat ik ze graag voor u uit het Engels vertaal:

Stelling 6.:
„Het gebruik van „wij" in zinnen zoals „Wij zul-
len nu ons hoofdthema bewijzen", in weten-
schappelijke publikaties van slechts één auteur,
kan slechts op enkele manieren verklaard wor-
den:
1. De auteur verwacht (foutief) dat zijn gehoor

hem volgt in het bewijs van die stelling.
2. De auteur claimt van koninklijke bloede te

zijn.
3. De auteur probeert de wetenschappelijke ver-

antwoording van zijn stelling te schuiven op
de professie als geheel - bij voorbeeld om zijn

autoriteit betreffende het onderwerp te ver-
groten en/of nederigheid te tonen door zijn re-
sultaat met anderen te delen.

Ik verkies het gebruik van „ik".

(Vergelijk A. Rand, „Anthem", New American Li-
brary).

Stelling 7.:
„In sociale en politieke discussies ligt de verkies-
bare positie net zo vaak in het midden als berg-
toppen gevonden kunnen worden halverwege de
helling."
Een paar mooie denkertjes van onze jonge doc-
tor.

KARL HESS

Karl Hess is de schrijver van onder andere het
boek CAPITALISM FOR KI DS (Vrijbrief nr. 122, mei
1988). Tot nu toe was hij ook eindredacteur van LP-
NEWS, maar vanwege gezondheidsredenen moet
hij daar mee stoppen. Hij gaat zijn tijd nu vooral
besteden aan het afmaken van een paar boeken
waaraan hij al werkt.
Zijn werk als eindredacteur wordt overgenomen
door zijn huidige assistent Randy Langhenry.

Langhenry schreef onlangs (jan. 1990) in LP-
NEWS:
„De massabeweging van individuen over de hele
wereld in de richting van de vrijheid en het in-
eenstorten van het communisme zijn mogelijk de
meest boeiende en spannendste ontwikkelingen
voor libertariërs. Terwijl communistische macht-
hebbers probeerden hun macht over het volk te
handhaven, spraken de mensen die onder deze
systemen leven zich duidelijk uit voor hervormin-
gen in de richting van meer vrijheid.
De invloed van de vrijheidsbeweging op de liberta-
rische partij, en de invloed van de partij op die be-
weging, kan in de negentiger jaren enorm zijn.
Kortom het nieuwe decennium ziet er schitterend
uit voor het libertarisme. De trend over de hele we-
reld is in de richting van meer vrijheid en liberta-
riërs hebben niet alleen de mogelijkheid, maar ook
de verplichting om hierin de leiding te nemen."
Het nieuwe adres van LP NEWS is: P.O. Box 780,
WINCHESTER, VA 22601, U.S.A.
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LIBERTARISCHE GROENEN WALTER WILLIAMS

Een aantal personen onderzoekt thans de mogelijk-
heid om binnen de Amerikaanse Libertarische Poli-
tieke partij een GREEN COMMISSION te vormen.
De bedoeling is om naar twee kanten te werken: a)
binnen de LP meer aandacht voor millieuzaken te
wekken en b) in kringen van de Groene beweging
aandacht te wekken voor de LP. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met: Jack Jones, 4715
Rittenhouse SI., RIVERDALE, MD 20737, U.S.A.

SECOND RENAISSANCE BOOKS

Second Renaissance Books is een boekhandel die
zich vooral specialiseert in OBJECTIVISTISCHE
boeken en tapes.
In hun nieuwste catalogus staan weer een groot
aantal heel interessante werken genoemd.
P.O. Box 4625
OCEANSIDE, CA 92054, U.S.A.

AYN RAND INSTITUTE

Dit instituut bestaat thans vijf jaar. In die tijd heeft
men al meer dan twee miljoen dollar aan donaties
ontvangen en een zestal mensen werken eraan om
dit geld zo goed mogelijk te besteden.
Meer dan honderd „campus clubs" zijn er ge-
vormd en 64 beurzen verstrekt. Door toedoen van
het ARI hebben meer dan 10.000 studenten THE
FOUNTAINHEAD gelezen.
In een nieuwe „fundraising"-brief schrijven ze over
de gebeurtenissen in Oost-Europa. Tot wat dit gaat
leiden is niet te overzien. Wel is duidelijk dat het de
vrijheidsgezinde personen in het Oosten totaal ont-
breekt aan een goede filosofische fundering van
hun ideeën.
Alles wat we kunnen doen om dat te verbeteren,
moeten we aanpakken. Suggesties in de genoem-
de brief zijn o.a. het promoten van de nieuwe Duit-
se editie van Atlas Shrugged en het vertalen van
andere vrijheidsboeken in de Oost-Europese talen.

IDEER OM FREIHET

Ideeën over Vrijheid! Dit Noorse tijdschrift bestaat
nu tien jaar.
In het jubileumnummer staan felicitaties en artike-
len van bijna veertig libertariërs, afkomstig uit aller-
lei landen.
Het is een genoegen om op deze manier te merken
hoe breed het libertarisme reeds is verspreid. In-
lichtingen bij de hoofdredacteur:
Jan Sommerfelt Pettersen,
Hans Holmboesgt 21 B
N-5007 BERGEN, Norway

We schreven reeds eerder over de organisatie die
probeert Walter Williams kandidaat te krijgen voor
de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in 1992.
Williams heeft nu echter gesteld dat hij in 1992
(nog) geen kandidaat wil zijn. De libertarische be-
weging is nog te klein om een campagne te voeren
zoals hij die graag zou willen. Hij sluit het niet uit
voor een later tijdstip. Tot nu toe heeft de libertari-
sche kandidaat niet meer dan 1 % van de stemmen
gekregen. (Ook al is ze daarmee de derde grootste
partij in de V.S.)
Op dit ogenblik groeit de LP zeer sterk. Het aantal
leden is 30% hoger dan het vorig jaar, maar dat is
lang niet genoeg om kans te hebben de verkiezin-
gen te winnen.
Een hoofdreden voor het bestaan van de LP is nog
steeds dat kennelijk een politieke partij het liberta-
risme veel meer bekend kan maken dan welke an-
dere methode die tot nu toe bedacht is.

Walter Williams

JOURNAL DES ECONOMISTES
ET DES ETUDES HUMAINES

Dit is de titel van een nieuw tweetalig tijdschrift dat
wordt uitgegeven door het IHS, Institute for Huma-
ne Studies te Parijs in samenwerking met CENTRE
D'ANALYSE ECONOMIQUE.
Artikelen verschijnen in het Frans of in het Engels.
Samenvattingen zijn in beide talen. Het eerste
nummer is 208 pagina's dik. De bedoeling is voor-
lopig dat er vier uitgaven per jaar komen. Kostprijs
$ 35 per jaar, voor studenten $ 25.
Te bestellen bij:
CENTRE D'ANALYSE ECONOMIQUE, 3 Avenue
Robert Schuman, 13628 AIX-EN-PROVENCE,
Frankrijk.
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_L
DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Ir. L.H.N. Jongen

RECESSIE, OORLOG, INFLATIE

Bovenstaande punten zijn nu aan de orde van de
dag. Let u wel op de volgorde, want die is niet wille-
keurig gekozen.

I. RECESSIE
Dit speelde al voordat Saddam ging spelen. Er
waren al de nodige indikaties dat de amerikaanse
ekonomie aan het teruggaan was. En dat de Duit-
sers toch wel wat extra moeite moeten doen om de
hapklare brok van Oost-Duitsland te verteren.
De V.S.-overheidstekorten vereisen steeds meer
geld,($ 1 miljard rente per dag!) dat voor een groot
deel uit het buitenland geleend moet worden. Krij-
gen een Japanneren een Europeaan tegenwoordig
al bijna eventueel rentevergoeding op hun eigen
munt als op de U.S. dollar, dan gaan zij toch eens
bedenken of het wel zin heeft aan de V.S. met zijn
dalende dollar door te lenen. Kortom men houdt
zijn geld thuis en de enige manier voor de V.S. om
meer geld te kunnen lenen is om de rente te verho-
gen. (Het overheidstekort verlagen zou
natuurlijk ook een oplossing zijn, maar dat is een
optie die de politici ook daar niet kennen.)
Hogere rente in de V.S. en Duitsland dus en dat is
direct hogere rente in Nederland. Koop dus nog
geen obligaties, maar houdt uw geld keurig op
deposito. In guldens krijgt u dan zo'n 8% en voor
iets meer risico op Franse Franken 10%.
Tegen het eind van het jaar zien we wel of we gelijk
hebben en of de aandelen genoeg gedaald zijn en
de rente genoeg gestegen is om obligaties te kopen.

II. OORLOG
De mogelijke? oorlog in het Midden Oosten zou wel
eens een langdurige geschiedenis kunnen blijken.
Hoewel er een lont in het kruitvat zit, durft waar-
schijnlijk geen van de betrokkenen snel de zaak
aan te steken. Saddam denkt waarschijnlijk meer

te winnen met pokeren (schaken zo u wil) dan met
echt de V.S. aan te pakken en de V.S. wil eerst al
zijn spullen in het Midden Oosten hebben. Maar
goed dat Gorbi en Bush het goed met elkaar kun-
nen vinden, want een beter moment om nu de V.S.
aan te vallen
Het leidde inmiddels tot veel hogere olieprijzen en
dat leidt uiteindelijk tot veel hogere kostprijzen van
welk produkt dan ook. Daar wordt dan vaak bijge-
zegd dat er daardoor inflatie ontstaat. Die blaam
leg ik echter bij de overheid.

III. INFLATIE
Hogere overheidsschulden (zie punt l), hogere olie-
prijs (dus ook hogere last voor de overheden) bren-
gen diezelfde overheden in de verleiding om in
plaats van extra te lenen, meer geld te drukken.
Gezien de precaire situatie op de (Amerikaanse)
vastgoed markt, denk ik niet dat er met vastgoed
veel bescherming tegen inflatie is.
Blijft het goud als "inflatiebeschermer", maar
daarin werden we tot nu toe als "onrustbescher-
mer" behoorlijk teleurgesteld.
Toch, ondanks de waarschuwingen dat goud niet al
te veel steeg, blijf ik stellen dat een verzekerings-
deel van uw beleggingen in het gele metaal of de
goudmijnaandelen verstandig is.

AANDELEN
Door de mogelijke recessie en de Saddam aanlei-
ding is de beurs flink gedaald. Daar komen dan
technische reacties op, maar uiteindelijk blijft de
fundamentele situatie van recessie/inflatie/hogere
rente bestaan.
Dit is voorlopig niet de tijd om er veel in te beleg-
gen.
Deposito's en goud (-mijnaandelen) blijven zo het
devies.


