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REDACTIONEEL

De menselijke trekken van het kapitalisme

Mike van Roosmalen

De Volkskrant van 3 mei jl. besteed een artikel
(,,Kapitalisme moet van paus menselijke trekken
krijgen") aan de pauselijke encycliek Centesimus
Annus die daags daarvoor was gepubliceerd, De
pauselijke boodschap komt in het kort op het vol-
gende neer:
het socialisme/marxisme heeft definitief afgedaan
en de paus geeft toe dat het kapitalisme op dit mo-
ment als economisch systeem het best tegemoet
komt aan de fundamentele rechten en behoeften
van de mens* Dat is al heel wat.
In pauselijke kringen is het kapitalisme echter nog
steeds onbemind, en dus onbekend, want wat
blijkt? De paus steunt weliswaar het kapitalisme,
naar dan wel een kapitalisme met een ethische en
religieuze kern. Niet zoals het huidige kapitalisme,
dat in de ogen van de paus net als het marxisme alle
morele waarden negeert. ,
Wellicht dat deze pauselijke uitspraken leiden tot
een herlevende belangstelling voor het kapitalisme.
Wellicht dat de vitaliteit en het succes van dat dek-
selse kapitalisme leidt tot nieuwsgierigheid naar het
hoe, wat en waarom van dit economische systeem.
Tijdens deze (her-)ontdekkingstocht zullen nieuws-
gierigen stuiten op auteurs die het kapitalisme al
jaren geleden een morele ondergrond hebben ver-
schaft. Maar dan wel de moraliteit van de vrije
mens. Het kapitalisme is immers succesvol, niet
omdat het betere economische truukjes kent dan
het socialisme, maar omdat het is gebaseerd op het
vrije handelen van het individu. Uiteindelijk wordt
welvaart gecreëerd door vrije mensen.
Maar toch, enige nuancering van het bovenstaande
is wel op z'n plaats. De paus spreekt óver het huidi-
ge kapitalisme en ook al is het huidige kapitalisme
in moreel opzicht beter verdedigbaar dan het ideaal
(staats)socialisme en worden zeker niet, zoals de
paus stelt, alle morele waarden (van de vrije mens)
genegeerd, toch is het goed te bedekken dat het
huidige kapitalisme niet onvoorwaardelijk verde-
digd kan worden, ik betwijfel namelijk of de
meeste pionnen van het:huidige economische spel
op de hoogte zijn van of überhaupt geïnteresseerd
zijn in de morele basis van het kapitalisme. De eco-
nomische geschiedenis van de afgvelopen honder-
vijftig jaar versterkt deze twijfel alleen maar. Zijn
het immers niet ondernemers, aandeelhouders, en
werknemers geweest die vaak geroepen hebben om
overheidsingrijpen? Is riet niet zo dat juist vanuit

de particuliere sector de grootste aanslagen zijn ge-
pleegd op het systeem van de vrije markt met al
haar spelregels?
Ik ben het met de paus in die zin eens dat het huidi-
ge economische systeem nóg veel te weinig morele
ondergrond bezit. Echter het ideaal-kapitalisme
heeft wel degelijk een stevige morele basis én is een
economisch systeem met menselijke trekken.

Ik denk dat libertariërs maar al, te graag gehoor, ge-
ven aan de pauselijke oproep het kapitalisme,een
ethische kern te geven. Hopelijk stimuleert deze
oproep ook anderen op zoek te gaan naar de men-
selijke trekken van het kapitalisme, nu de onmen-
selijke trekken van het praktisch-socialisme maar
al te duidelijk (en bloedig) zijn aangetoond. Tij-
dens hun speurtocht stuiten ze wellicht pp de Vrij-
brief in vernieuwde vorm. Ik hoop dat de nieuwe
kaft U bevalt.
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DE STAAT VAN HET ONDERWIJS
IS STAATSONDERWIJS
EEN KIJKJE IN DE ONDERDANEN - FABRIEK
Stefan Blankertz
vertaald door: Mike van Roosmalen.
Opgedragen aan Murray Rothbard.

1. Inleiding; Het belang van pndenyijs.

Toen ik deze lezing voorbereidde, vroeg ik mijzelf
af of Onderwijs wel een geschikt onderwerp is in
dit jaar van dé Gölf-Oöflog;. In de zeventiger jaren
leek het ons jongeren dat het USA-imperialisme af-
gedaan had. De schok is voor mij daarom des te
groter ny de USA, terug is als oorlogvoerende na-
tie, sterker en gesteund als nooit tevoren. Toch is
het onderwerp Onderwijs hier zeker op zijn plaats
aangezien interventie in het onderwijs een van de
lange termijn instrumenten in handen van de staat
is pm onderdanen te kweken.
Kritiek pp de staatsinterventie in het onderwijs is
een van de meest uitdagende libertarische posities.
In de moderne tijd is het geloof in de noodzaak van
staatsbemoeienis zo diep geworteld dat zelfs de
meeste klassieke liberalen en ook de meest radica-
len onder hen zelden deze wijsheid in twijfel trok-
ken.'
Kritiek op staatsinterventie in het onderwijs staat
namelijk gelijk aan kritiek op een van de drie fun-
damenten waarop de staat is gebaseerd. Deze drie
fundamenten zijn: het monopoh'è op defensie ter
garantie van de fysieke stabiliteit van de staat in
een bepaald territorium, het monopolie op het
recht om het sociale leven binnen het territorium te
kunnen reguleren op een wijze die de staats-elite
geschikt acht, en het monopolie op onderwijs om
de psychologie van de onderwerping te kunnen ver-
spreiden.

Het doel van mijn lezing is aan te geven hoe de
staat, door haar tussenkomst in het onderwijs, de
psychologie van de onderwerping implementeert.

2. De filosofische achtergrond: de psychologie van
de onderwerping.

De regerende klasse in onze democratieën voert als
officiële ideologie dat staatstoezicht en staatscon-
trole slecht zijn indien ze vvordën uitgevoerd door
een dictatuur die haar onderdanen uniform wil
zien handelen. Ervaring heeft ons echter geleerd
dat gedwongen uniformiteit juist leidt tot een alom

verspreid wantrouwen tegen alles wat de regering
stelt. De jarenlange tirannie door het onderwijs in
het Oostblok heeft dan ook gefaald haar onderda-
nen pm te vormen tot ware communisten.
Van mijn belangrijkste leraar in het libertarisme,
de Amerikaanse filosoof Paul Goodman, heb ik
geleerd de vraag naar de manier waarop de staat
haar onderdanen fabriceert anders te beantwoor-
den. Goodman stelt dat niet de door staatsönder-
wijs gecommuniceerde inhoud van belang is maar
juist het gegeven van dwang zelfvertrouwen vernie-
tigt. Wanneer mensen de controle over hun leven
wordt afgenomen zullen ze zich machteloos gaan
voelen en willen ze zich maar al te graag identifice-
ren met de heersende krachten om enig machtsge-
voel terug te krijgen. Dit psychologische mecha-
nisme werd door Goodman de psychologie van de
machteloosheid genoemd. Door geweld neemt de
staat ons leven over en als reactie verschaffen we
de staat de .bekrachtiging door het slachtoffer ,
zoals Ayn Rand het heeft gesteld.
Dit psychologische inzicht biedt onmiddellijk een
verklaring voor de ineenstorting van het Oostblok
en andere politieke revoluties: een bepaalde staat
Wordt omvergeworpen door het volk wanneer ze
zwak is, en niet wanneer ze sterk is. Als de ptaat
zwakte vertoond in plaats van glorieuze kracht kan
ze niet langer voorzien in de bedrieglijke remedie
d i e identificatie m e t d e sterke is. - i
De psychologie van de machteloosheid is niet al-
leen een kenmerk van dictaturen. Ook zogeheten
democratische staten brengen deze psychologie
voort. Zoals Lep Tolstoj al zei is het immers geen
verschil, vanuit liet standpunt van het individu be-
keken, geregeerd te worden door één persoon 01
door 51% van alle mensen. ft, t
Ik spreek dus over de staat in het algemeen, ol nei
nu een democratie is of een dictatuur of wel^e,ren~
geringsiriterventie in het maatschappelijk leven aan

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ''

Ik zal nu op een bijzondere wijze gebruik gaa n ma-
ken van de psychologie van de machteloosheid en
van het begrip .bekrachtiging door net
slachtoffer'. Het methodologische advies van ac



Franse filosoof Michel Foucaült volgend, neem ik
aan dat de uitoefening van macht zowel specifieke
kennis nodig heeft als produceert. In het raamwerk
van de libertarische theorie noem ik deze specifieke
kennis de psychologie van de onderwerping.
Het is mogelijk elke staatsactiviteit te ontleden en
te bepalen hoe deze activiteit onderwerping be-
krachtigt of verzwakt. Ofwel, elke actie door de
staat heeft een educatief aspect. Om praktische re-
denen concentreer ik me op de twee opvoedkundi-
ge instituten die door de staat zijn opgezet, het ge-
zin en de school, en al haar burgers raken. De twee
andere instellingen, de gevangenis en de psychiatri-
sche inrichting, behandel ik hier niet omdat zij op
een geselecteerde groep van toepassing zijn.

3. Analyse van de opvoedkundige instituten: het
gezin.

Het gezin op zich is natuurlijk geen product van
staatsinterventie. Het is veel ouder dari de staat en
blijft apart van de staat bestaan. De staat echter in-
tervenieert in de gezinsstructuur en verandert haar
sociale betekenis. De staat verleent de ouders con-
trole over hun kinderen tot een bepaalde leeftijds-
grens, die willekeurig is vastgesteld. Deze door de
staat verleende controle beïnvloedt in sterke mate
de relaties binnen het gezin. Het gezin is niet langer
meer een vrijelijk gevormde groep die samenleeft
op basis van intern gemaakte afspraken (zolang als
de groepsleden dat wijlen) aangezien enkele ge-
zinsleden de externe macht dienen te vertegen-
woordigen binnen de groep. En deze macht cor-
rumpeert zoals elke vorm van macht. Het is heel
anders als ouders bepaalde samerilevingsregels
opleggen dan dat ze de macht hebben om te kun-
nen zeggen: „tot je achttiende verjaardag moet je
bij ons blijven en als je dat niet wilt en weg wilt lo-
pen zal de politie met hun pistolen je dwingen bij
ons terug té komen". Het verschil is tussen hande-
len vanuit een situatie'Van vrijwillige interactie en
handelen vanuit een situatie van dwang. We weten
dat bevelen en orders neigen tot stupiditeit en ti-
rannie indien ze niet gecontroleerd worden door de
markt of door het recht af te zien van interactie.
Als mensen de kans krijgen anderen te dwingen
hun bevelen op te volgen zullen ze geleidelijk dus-
danig corrumperen dat ze discussie en argumenta-
tie verruilen voor hardnekkigheid en dogmatisme.
Corruptie en machtsmisbruik zullen niet alleen
meer van toepassing zijn op larmoyante voorbeel-
den waarbij kinderen weg willen lopen en gedwon-
gen zijn terug te keren; zij zullen de essentie van
het gezinsleven definitief veranderen. Zoals het ge-
val is bij elke vorm van staatsinterventie, zal het
gezin van een sociale Structuur Van vrijwillige inte-
racties veranderen in een politieke hiërarchie.

De eerste les die het kind leert ten gevolge van deze
interventie is dat het niet aan zichzelf behoort maar
aan iemand anders. Dit is duidelijk dé eerste fase in
het aanleren van de psychologie van onderwerping.
Door deze slimme truük zijn dé ouders verworden
tot uitvoerders van de onderwerping en bevecht het
kind de ouders, en niet de staat. Als het kind de Ou-
ders overwonnen heeft, grijpt de staatsmacht in.
De staat gebruikt de ouders immers slechts tijdelijk
als haar uitvoerders. ; •
De Ouders moeten zich niet al te zeker van zichzelf
voelen; de staat is de heimelijke eigenaar van hun
kinderen. De staat kan ten alle tijden de kinderen
van de ouders wegnemen als een van haar instan-
ties van mening is dat de ouderlijke invloed op de
kinderen slecht is. Aangezien de staat in het alge-
meen denkt dat ouders origekwalificeerde onder-
wijzers zijn, is het onderwijs verplicht gesteld.

4. Analyse van de opvoedkundige instituten: de
scholen. • " : ; : : '•' J•'•••• '..•'.-. '-•' .•:•''•' : . > - ; : .

Verplicht onderwijs is, Ongeacht de onderwezen
materie of de toegepaste methoden, de ultieme de-
monstratie van de staat als eigenaar van de licha-
men van kinderen en van de geest van de ouders.
Van staatswege krijgen de ouders controle over
hun kinderen maar de staat begrenst de ouderlijke
vrijheid in de keuze van het onderwijs. 'Hierdoor
bevinden de ouders zich in een psychologische val:
hoewel ze eigenlijk machteloos zijn, kunnen ze zich
door identificatie met de onderwijskeuzen van de
staat toch het gevoel krijgen macht te hebben over
het kind. Daarprn geven ze de bekrachtiging door
het slachtoffer.
De kinderen bevinden zich in een gelijksoortige
val: ze zijn in wezen machteloos en hun impuls tot
rebellie wordt ingedamd door de liefde voor hun
ouders. De kinderen weten Of tenminste voelen dat
de school verplicht is. De ouders in de val-'echter
geven toe aan de staat en doen alsof ze -willen' dat
de kinderen naar school gaan. De rebellie van de
kinderen richt zich dan ook op de ouders in plaats
van op de echte agressor, de staat.
Ook de leraren bevinden zich in de val van de
schoolplicht: de leerlingen zijn op school, niet om-
dat zij of hun ouders dat werkelijk graag willen
maar omdat de staat hen dat bevolen heeft. De
functie van de leraren wordt die van: gevangenisbe-
waarder. Aan de ene kant volgen die leraren net als
ieder ander de psychologie van machteloosheid en
zijn'zij dankbaar dat de staat hen in de gelegenheid
stelt illusoire macht uit te oefenen over de kinde-
ren. Aan de andere kant willen de leraren op nor-
male wijze hun werk uitoefenen omdat ze van kin-
deren houden en kinderen graag willen helpen op
te groeien* Wat Ook de motivatie van een individu-
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ele leraar mag zijn, de kinderen zien duidelijk dat
volwassenen hypocrieten zijn die zeggen dat ze wil-
len helpen maar hen agressief bejegenen.
Luitert U naar het volgende verhaal van de liberta-
rische leraar James Herndon dat hij verwerkte in
zijn boek ,How to survive in pur native land' dat in
1972, verscheen. Geïnspireerd door de anti-
authpritaire kritiek op het onderwijs van de jaren
zestig begon Herndon met het geven van lessen in
creativiteit. In eerste instantie waren de reacties
van de leerlingen enthousiast; Herndon^s lessen
werden veel leuker gevonden dan de normale stof
op school. Herndon ging hierna een stap verd.er en
vertelde zijn leerlingen dat de lessen vrijwillig wa-
ren ongeacht de schoolreglementen, de school-
plicht en wat de ouders zouden zeggen. Natuurlijk
was dit riskant om te doen. Echter het was niet de
schop! maar juist de leerlingen die hem flink in de
steek lieten: ze verschenen niet meer tijdens zijn
lessen. Herndon beredeneerde dit onverwachte re-
sultaat als volgt: toen de leerlingen zeiden dat zijn
lessen beter waren dan de andere lessen was dat de
mening geweest van slaven, en niet van vrije men-
sen.
Toen ze vrijheid van keuze werd gelaten besloten
de leerlingen met hun tijd andere dingen te gaan
doen. Het verhaal is nog niet ten einde. Omdat de
wet de leerlingen verplichtte weer naar school te
gaan en hun dus verbood te werken, te reizen of
andere dingen te doen als vrije mensen, werden de
leerlingen gedwongen overwegend saaie uren op
school door te brengen.
Toen Herndon inzag dat hij zijn pupillen geen ech-
te vrijheid kon geven en eigenlijk hun tijd ver-
knoeide, ging hij verder met het geven van normale
lessen.
Herndon's deprimerende conclusie: op basis van
het dagelijks werk is het voor een leraar onmoge-
lijk een fatsoenlijke beslissing te nemen. Gebruikt
hij dwang, produceert de leraar namens de staat
onderdanen. Laat hij het middel van dwang ach-
terwege, kan hij de leerlingen niets anders aanbie-
den dan leegte. Hiermee bereikt Herndon dezelfde
positie als andere libertariers als Paul Goodman:
de oplossing voor slecht onderwijs is de afschaf-
fing van de leerplicht en niet de hervorming van
staatscholen.

Nog een voorbeeld van hoe uitgekiend de psycho-
logie van de onderwerping werkt: hoewel het de
staat is die leraren de macht geeft over leerlingen
zijn er ook van staatswege opgelegde regels die de
willekeur door leraren beperken en onmogelijk
proberen te maken. Met deze regels presenteert de
staat zich als vriend van de leerlingen. Of anders
gesteld: de enige weg open voor leerlingen om zich
te beschermen tegen de onrechtvaardigheid van

willekeurige handelingen door leraren, is aan te to-
nen dat deze handelingen tegen de wet zijn. Aan de
ene kant gedragen de rebellerende leerlingen zich
als wetsgetrouwe burgers. Aan de andere kant kun-
nen ook de leraren slechts naar het wetswapen grij-
pen om hun macht over de leerlingen beyestigbd te
zien. Dus zowel leerlingen als leraren onderwerpen
zich zonder aarzeling aan de staat, de enige echte
bron van hun conflict. Wat een afschuwelijke iro-
nie!

5. De psychplpgie van de onderwerping samenge-
vat.. . ; ' . . : . :

: . i .

De psychologie van de onderwerping samengevat:
het doel van het staatsingrijpen in het onderwijs is
het creeeren van onderdanen; de belangrijkste mid-
delen hiertoe zijn de transformatie van de ge-
zinsstructuur én de controle over de scholen.
Het opvoedkundige monopolie van de staat werpt
vragen op die dieper gaan dan de economische
kwestie of het monopolie op het aanbod van aara-
pelen een tekort aan aardappelen zal veroorzaken.
Het monopolie op onderwijs is een van de instru-
menten waarmee de staat onze meest persoonlijke
relaties en reacties kan manipuleren; bijvoorbeeld
het accepteren van voedseltekorten of hongersno-
den ten gevolge van regeringsbeleid.
Hoewel er belangrijke variaties bestaan in de struc-
tuur van het onderwij smonopolie is geen enkele
moderne etatistische infrastructuur ontstaan zon-
der een dergelijk monopolie.
De kern van dit monopolie, naast de heffing van
belastingen de oudste van alle staatsinterventies, is
de transformatie van het gezin van vrije gemeen-:
schap tot een hiërarchisch politiek instituut. Deze
transformatie raakt ieder mens doordat het de be-
tekenis van opgroeien verandert: de jonge mens
groeit niet op in een werkelijke en vrije wereld
maar in de kunstmatige wereld van politieke macht
en intimidatie.
De leerplicht is meer een specifiek gedeelte van dit
monopolie en wordt niet toegepast door elke mo-
derne staat. Hoe complexer , de maatschappij
wordt, hoe meer de regering zal pogen de scholen
te controleren en te monopoliseren en jongeren te
dwingen naar school te gaan, of het nu staatsscho-
len of prive-scholen zijn. Het uiteindelijke doel i?
jongeren te verbieden vrij onderwijs te volgen; zij
mogen niet leren, door zelf te kiezen en te beslis-
sen, zelfbewust en vaardig te worden. Historisch
gezien betekende de monopolisering van scholen
dat de staat zich meester maakte van de vrijwillig
gevormde onderwijsinstellingen. In tegenstelling
tot wat de officiële geschiedenis ons hierover leert,
was het niet staatsinterventie die het onderwijs
voor de massa heeft verwezenlijkt.,



De massa heeft haar eigen scholen opgericht en de
staat intervenieerde om de scholen te gebruiken
voor haar eigen etatistische doeleinden.
Grofweg gesteld zijn er drie fasen te onderscheiden
in de wijze waarop de staat haar volwassen onder-
danen fabriceert:
EERSTE FASE: Kinderen wordt duidelijk ge-
maakt, door de wetten die de gezinsstructuur regu-
leren, dat ze machteloos zijn tegenover hun ou-
ders.
TWEEDE FASE: De leerplicht laat de Ouders, kin-
deren en leraren zien dat ze machteloos zijn tegen-
over de staat.
DERDE FASE: Uiteindelijk zal iedereen (ouders,
kinderen en leraren) realiseren dat ze enig machts-
gevoel kunnen herwinnen door toe te geven aan de
staat.
Ieder mens die deze fasen doorloopt, wordt een
volwassene met de volledige psychologie van de
machteloosheid, bereid om de bekrachtiging door
het slachtoffer te geven.

6. De essentie van het libertarische standpunt over
onderwijs.

Tegen de achtergrond van de psychologie van de
onderwerping, hierboven geschetst, formuleer ik
drie essentialia betreffende de libertarische positie
over onderwijs:
A: Het libertarisme doet geen uitspraak over de
juiste manier van onderwijs geven.
Zoals op elk ander gebied moet de libertarier on-
derscheid maken tussen zijn persoonlijke stand-
punten en de algemene kritiek. Of men nu een pror
gressieve of een conservatieve onderwijsstijl prefe-
reert, men dient vrijheid van keuze te bezitten. Als
ik bijvoorbeeld progressief onderwijs prefereer en
de staatsscholen voorzien hierin, zal ik als liberta^
rier tegen deze vorm van staatsonderwijs moeten
zijn.
Deze vorm van libertarische kritiek wordt vaak af-
geschilderd als extreem relativisme, wat het vol-
gens mij niet is. Wat libertariers zegen is dat
dwang, geweld en politieke macht in het algemeen
elke handeling veranderen waarvan ze deel uitma-
ken. Dus ik, als een min of meer progressieve op-
voeder, ben tegen de prograessieve methoden die
op de staatsscholen worden toegepast en niet om-
dat ik denk dat ik misschien ongelijk heb, maar om
progressiviteit gemengd met dwang de betekenis
van progressiviteit vernietigt. Je kan geen lessen in
vrijheid geven aan leerlingen die gedwongen in het
klaslokaal zitten. Hetzelfde geldt voor de conser-
vatieve opvoeders: zij kunnen hun persoonlijke au-
toriteit niet testen tegenover leerlingen die gedisci-
plineerd worden door een externe kracht, Daarom
moeten allen, porogressieve en conservatieve op-

voeders, de strijd aanbinden tegen staatsonderwijs
zonder daarbij te vluchten in relativisme. We kun-
nen immers trouw blijven aan onze overtuigingen
en verder blijven discussieren en ruzieén over de
juiste manier van onderwijs.
B: In de kontekst van geweld staat onderwijs gelijk
aan een onderdanen-fabriek en kan het, Ondanks
welke inspanningen of bedoelingen dan ook, niets
anders zijn dan dat.
Door haar bemoeienis met het onderwijs leert de
regering de burgers dat ze staatsonderdanen zijn en
niet aan zichzelf toehoren.
Deze les wordt geleerd, wat de overige officiële
doelen van het staatsonderwijs ook mogen zijn.
Als een libertarische minister van onderwijs Paul
Goodman's „Gestalt Therapy" verplicht stelt tij-
dens de lessen psychologie, Murray Rothbard's
„Ethics of Liberty" tijdens de lessen filosofie,
Ludwig von Mises' ,,Human Action" voor de soci-
ale wetenschappen en Ayn Rand's roman „Atlas
Shrugged" verplicht voor de literatuurlessen en als
dezelfde minister iedere docent verplicht een cursus
,,non-agressief communiceren en lesgeven" te vol-
gen,, en als er bovendien sprake is van leerplicht en
van een staatsmonopolie op scholen en van ont-
kenning van de mensenrechten voor kinderen, dan
wordt .de les in onderwerping nog steeds geleerd.
C: Het bekritiseren van het staatsmonopolie op on-
derwijs staat gelijk aan het prediken van sociale re-
volutie.
Het zijn geen vouchers die we nodig, hebben. Erva-
ring met het vouchersysteem in een district van Ca-
lifornie leert ons, aldus de libertarische econoom
E.G. West, dat het systeem wordt gebruikt om een
nieuwe bureaucratie op te zetten en om de over-
heidscontrole over scholen te waarborgen. Het is
onmogelijk gebleken onderwijs te dereguleren bin-
nen de staat.
De, staat heeft de psychologie van de onderwerping
nodig anders zou ze,ten ondergaan. Dus ook al
zouden we erin slagen een deel van het staatsmono-
polie te dereguleren, de regering vindt andere ge-
bieden om te veroveren. Wat wij nodig hebben is
een programma en een strategie om de staat op elk .
gebied terug te dringen. Maar allereerst zullen we
moeten beginnen elke vorm van etatistisch denken
door ons en door onze medeburgers op te geven.

NOOT REDAKTIE: Het bovenstaande is een ver-
taling van de lezing die Stefan Blankertz, de Duitse
vertegenwoordiger van ISIL, gaf in maart jl. op
het Trefpunt te Rotterdam. ,



VRIJHEID
Een reactie aan Hub Jongen

FORUM

Peter de Kok

Een van de voordelen van vrijheid is, dat niet de
overeenkomsten tussen mensen behoeven te wor-
den benadrukt, maar dat juist hun persoonlijke en
individuele verschillen volledig tot ontplooiing
kunnen komen. Juist de ontwikkeling van die ver-
schillen leidt tot een interessante cultuur en vooral:
tot kunst, die niet gesubsidieerd hoeft te worden.

Hoe meer we met elkaar oneens zijn over de invul-
ling van de vrijheid (niet over de objectieve beteke-
nis ervan), beste Hub, des te groter onze vrijheid
wordt! En, in het algemeen.des te menselijker en
veelzijdiger de samenleving wordt. Gebrek aan in-
dividuele verschillen leidt tot dwang en oorlog. De
Arabische religie is daar, op dit moment, het meest
schrijnende bewijs van.

De libertarische filosofie heeft als uitgangspunt,
dat ieder mens vrij moet zijn van dwang en geweld
van andere mensen. Dit impliceert echter nog niet,
dat een dergelijke vrijheid ook een waardevol ge-
volg kan hebben. Daarvoor moet de mens ook
zichzelf betrekken bij de realisatie van vrijheid.
Of, zoals Rudolf Steiner reeds in 1894 in zijn „Fi-
losofie der Vrijheid" schreef:
„Een handeling wordt als vrije daad gevoeld, voor
zover de beweegreden daarvan uit het ideële deel
van mijn individuele wezen voortvloeit. Ieder an-
der deel van een handeling, onverschillig of dit uit
een natüurdwang of onder dwang van een redelijke
norm wordt verricht, wordt als onvrij aangevoeld.
Vrij is de mens, in zoverre hij op ieder tijdstip van
zijn leven in staat is zichzelf te volgen."

Steiner refereert hiermee, ver voor de ontdekking
en uitwerking van de individuele psychologie, aan
de invloed van bewustzijn en onbewustzijn op dé
dagelijkse handelingen van ieder mens, op zijn
wils-, gevoels- en gedachtenleven. Het is zeer zin-
vol om over de algemene maatschappelijke uit-
gangspunten van gedachten te wisselen, maar het is
onmogelijk dat te doen, zonder de individuele pro-
cessen daarbij te betrekken. Het gevaar bestaat na-
melijk, dat het maatschappelijke vrijheidsbeeld de
compensatie is van de eigen onvrijheid. Hoe kan
iemand \veten of zijn libertarische vrijheidsideaal
voor de wereld niet zijn onbewuste projektie is van
de eigen, innerlijke en dagelijkse onvrijheid?

Ik kan moeilijk controleren of Schopenbauer het
met je definitie van vrijheid eens is, Hub, maar de
afschaffing van het despotisme van de meerderheid
leidt tot een andere mogelijkheid: Stel, de meerder-
heid van de mensen is vrij en wil dat ook zijn. Een
minderheid weigert vrij te zijn en zal dus die over-
eenkomstige verantwoordelijkheid niet wensen te
dragen. Wat doet de libertarische meerderheid nu
met of ten opzichte van deze minderheid?

Inderdaad roept het begrip 'collectief' nare associ-
aties op. De historische oorzaak daarvan is dat het
collectief, dat niet uit vrije mensen bestaat, zich al-
tijd - ook nu nog - gedraagt als een nazi-massa. Het
binnenkort in te voeren persoonsbewijs is daar een
bijna ongelooflijk voorbeeld van. Met 'collectieve
vrijheid' bedoel ik een vrijheid die ontstaat, door-
dat alle mensen, die het collectief vormen, vrije
mensen zijn. ,Dan wordt de som meer dan de delen
bij elkaar opgeteld.
Dan ontstaat er voor het eerst in de geschiedenis,
een echte, menswaardige cultuur.

Innerlijke en uiterlijke waardigheden zijn de beide
polen, die de mens in evenwicht moeten houden
om zich als vrij individu in deze wereld te kunnen
bewegen. Helaas dwingen opvoeding en/of onder-
wijs de meeste mensen meer aandacht aan één van
beide polen te besteden. Jung heeft dergelijke per-
soonlijke keuzes getypeerd als introvers en extra-
vers. De Griekse mythologie kent de voorbeelden
van Epimetheus en Prometheus. Prometheus, de
koning, die met uiterlijke waardigheid zijn rijk
bestuurde, maar zichzelf vergat

De verinnerlijkte Epimetheus had zich zo weinig
met de wereld bemoeit, dat hij achteloos de doos
van Pandora opende, waarna alle plagen van de
getergde psyche zich over de wereld verspreidden.
In de prachtige roman „Narcis en Goldmund" be-
schrijft Herman Hesse de catastrofale gevolgen
van dezelfde soort eenzijdigheid.

De mens tooet dus de weg weten in zichzelf én in de
wereld. Daar zouden opvoeding en onderwijs in
eerste instantie pp gericht moeten zijn. Alleen dan
kan er sprake zijn van de ontwikkeling van mens-
waardigheid.
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Er is mijns inziens wel verschil tussen rechten van
kinderen en rechten van volwassenen. Eenvoudig
omdat er een ervarings- en dus een verantwoorde-
lij kheidsverschil tussen beide groepen mensen
bestaat. Praktisch gezien zijn (gezonde) kinderen
helaas vrijer dan volwassenen. Het systeem voedt
de vrijheid eruit.

Janusz Korczak, samen met "zijn" weeskinderen
vermoord in Treblinka, schreef, zoals ik al eerder
betoogde, in die duistere periode "De verklaring
van de rechten van kinderen". Als er belangstelling
voor bestaat zal ik deze gaarne in zijn geheel verta-
len voor de Vrijbrief.

De stelling "Vrijheid is een vorm van samenleven,
waarin alle handelingen tussen volwassen personen
gebaseerd zijn op onderlinge overeenstemming," is
niet pijnlijk, omdat ik je intenties onderschat Hub,
maar er juist op basis hiervan over de hele wereld
miljoenen kinderen worden geaborteerd, ver-
moord dus.

Vrijheid impliceert de volledige verantwoordelijk-
heid voor elke daad. Als mensen geen kinderen wil-
len krijgen, moeten ze niet met elkaar vrijen. Als ze
dat wel doen en een zwangerschap is het gevolg,
heeft het kind recht op leven. Een mens zou niet
moeten vernietigen, wat hij niet kan scheppen.
Niemand heeft het recht in te grijpen in het leven
van een ander, ook al is die ander nog niet gebo-
ren. , . • : , • ' ' , • ' • • ' • • ' • ' ' : . . : ,

Kinderen worden niet vrij geboren. Zij zijn eerst
afhankelijk van de fysiologische reflex-aktiviteit
van hun organisme, afhankelijk van de liefdevole
zorg van hun omgeving. Maar het is niet waar, dat
een kind uit zichzelf 'geweld initieert'. Kinderen
die schreeuwen, schoppen en slaan als ze hun zin
niet krijgen zijn de dragers van onbewuste, ver-
drongen agressie van hun ouders. Het is een ziekte-
symptoom, dat niet die kinderen moet worden toe-
gerekend, maar hun onvrije, onverantwoordelijke
ouders.

Gezonde kinderen, die in vrijheid opgroeien zijn de
meest vredelievende wezens op deze wereld. Wij,
volwassenen, verzieken dat letterlijk en figuurlijk.
Daarom moeten kinderen van hun ouders genezen
worden en hen moet, net als volwassenen, geleerd
worden wat vrijheid inhoudt. Ook volwassenen le-
ren vrijheid door ervaring. Ervaring betekent fou-
ten maken -anders berust het leven op hérhaling-en
de verantwoordelijkheid daarvoor dragen!
Dat leren kinderen sneller dan volwassenen. Er is
slechts een leraar nodig, die zelf het voorbeeld
geeft.

In de natuurkunde geldt, dat .energie onvernietig-
baar is. Ieder mens is ook een bepaalde energie; va-
naf het eertse moment van de conceptie geldt dus,
dat er sprake is van een mens. Alle; maatregelen,
ook de morning-afterpil, die een zwangerschap
beëindigen zijn dus een aanslag op het mensenle-
ven. , ' :" • : ' : .•:• ' i ' • • ; , . . : • : • • i . ' '
De groep 'Free Choice'y die stelt dat een abortus
geheel en al een zaak is van de aanstaande moeder,
hanteert het begrip vrijheid dus op een onlibertari-
sche Wijze.
Vrijheid impliceert niet, dat iemand vrij is het le-
ven van een ander te beëindigen. Vrijheid kan al-
leen van betrekking zijn op het eigen leven van de-
gene, die zich vrij noemt.

Hub Jongen stelt, dat libertariërs het erover eens
zijn. dat de overheid zich niet met het abortusprö-
bléem heeft te bemoeien.

Ik stel, dat in een werkelijk vrije samenleving er
geen overheid bestaat, er geen landsgrenzen zijn,
omdat de noodzaak daartoe ontbreekt. ' v

, „Ik maakte maar een grapje.
De doodstraf -wordt allang niet meer opgelegd,

zeker niet voor belasting-ontduiking".



HET VERSCHIJNSEL STAAT
Henry Sturman

In dit artikel wil ik gaan onderzoeken wat een staat
is: en de vraag beantwoorden of de aanwezigheid
van een staat verenigbaar, is met het libertarisrrie.

In Kramers woordenboek kun je o.a. de volgende
betekenissen vinden van het woord "staat":
1. toestand ;

 : v; :
2; gelegenheid (bijv.,in staat zijn om iets te doen)
3. geregeerd volk; rijk : . . ; • ;

In dit artikel gaat het over staat in de laatste bete-
kenjs: de staat in^de zin van rijk, heerschappij,
bestuursorgaan, of hoe je het ook noemt. Ik ben blij
dat ik toevallig de;impuls kreeg om het woordje
staat: in het woordenboek op te zoeken, want de
manier waarop de derde betekenis van het woord
is beschreven is wel zeen interessant. Een gere-
geerd volk is een aanduiding van een groep men-
sen. Bij "rijk" stel ik me meer voor een organisa-
tiestructuur - de organisatie staat. Maar als het
begrip rijk ook naar mensen verwijst, dan verwijst
het volgens mij naar de groep .mensen, gevormd
door o.a. de politici, overheidsbureaucraten en
politie - agenten; En dat is niet dezelfde groep als
het volk, maar daar slechts een klein deel van. Ge-
regeerd volk en rijk zijn dus twee totaal verschillen-
de betekenissen die je'kunt geven aan het woord
staat -: ze verwijzen naar twee verschillende groe-
pen mensen. Het zou dus logisch zijn dat ze onder
verschillende nummers in het woordenboek ston-
den - net zoals bijv. staat als toestand onder een
ander nummer staat dan staat als gelegenheid. Dat
geregeerd volk en rijk achter elkaar staan alsof ze
dezelfde betekenis aanduiden zegt veel over de ty-
pische denkwijze in de huidige maatschappij. Het
is dezelfde denkwijze die tevoorschijn komt als je
als libertariër de misdaad van de overheid aan de
kaak stelt en je krijgt te horen: "Maar daar hebben
we toch zelf voor gekozen?" Dié denkwijze heet
collectivisme en het kenmerk van deze denkwijze

. is dat een groep als een individu wordt gezien -
de gedachte schijnt te zijn dat de individuele leden
van een groep samen een extra collectief wezen
vormen dat keuzes kan maken alsof het een ver-
stand heeft. Mepsen die collectivistisch denken
neigen ertoe te ontkennen dat het rijk een kleine
minderheid van mensen is die alle anderen regeert.
Ze zijn eerder geneigd te denken dat het rijk het
collectieve wezen is dat gevorrnd wordt door ons
allemaal. En als het gevormd wordt door ons alle-
maal, dan is het dus ook ons - het volk is het rijk.

Nu we deze inleiding achter de rug hebben wordt
het tijd om te gaan bekijken wat de staat eigenlijk
is. Deistaat is in ieder geval geen collectief wezen
dat door ons allemaal samen gevormd wordt. De
staat is een organisatie van mensen, zoals pok de
maffia, Shell, een gezin, Greenpeace en een, ver-
huisbedrijf organisaties zijn. Maar wat is nu; het
kenmerk van de organisatie staat? Of liever: wat is
het onderscheidende kenmerk van de organisatie
staat dat maakt dat we de maffia, Shell, een gezin,
Greenpeace en een verhuisbedrijf geen staat noe-
men, maar de staat wel staat noemen? En wat mis-
schien ook vreemd is, waarom is er in een bepaald
gebied maar één staat, maar zijn er meerdere ver-
huisbedrijven? O" • l ' ' ' :

Kenmerken van de staat
Vier fundamentele kenmerken, die alle organisaties
die mensen staat noemen hebben en andere orga-
nisaties niet, zijn volgens mij: :

1. De staat houdt zich op grote schaal binnen een
bepaald geografisch gebied bezig met systemati-
sche onteigening volgens geschreven wetten.

2. De mensen die de staat vormen eigenen zichzelf
op basis van geschreven wetten speciale rechten
toe die ze andere mensen niet toekennen - bijv.
het recht om belasting te heffen. (Dit kenmerk
wordt door kenmerk 1 natuurlijk al geïmpliceerd.)

3. Het gezag van de staat wordt door een signifi-
cant deel van de bevolking als moreel legitiem be-
schouwd en door een nog groter deel van de bevol-
king tenminste passief getolereerd.

4. De staat streeft een monopolie na op het gebruik
van geweld. De staat geeft alleen aan officiële
staatsdienaren toestemming om met geweld tegen
misdadigers (en niet-misdadigers) te reageren.
Zo meldt de Vrijbrief van januari/februari 1990 bijv.
dat een stewardess uit Amsterdam door de staat
werd vervolgd totdat ze aan een zenuwinzinking
toe was, omdat ze twee mannen neerschoot door
wie ze werd aangerand.

Een ander kenmerk dat waarschijnlijk alle moderne
staten hebben en andere organisaties niet: • "

5. De staat is overmatig geïnteresseerd in het met
geweld beïnvloeden van de persoonlijke levensstijl
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van mensen - bijv. door het eten van drugs te ver-
bieden en door van mensen geld af te pakken en
met dat geld maatschappelijk werkers te financie-
ren die diezelfde mensen gratis hulpverlening aan-
bieden. • • • . ,

Nog drie kenmerken van de staat, maar kenmerken
die andere organisaties zoals de maffia ook in ze-
kere mate kunnen hebben, zijn:

6. De staat streeft ernaar om binnen een bepaald
geografisch gebied het grootste deel van de gewel-
dadige middelen tot zijn beschikking te hebben.

7. Staten gaan vaak op libertarische wijze met el-
kaar om, alsof het individuen zijn.;Dat wil zeggen
dat een staat in het algemeen vindt dat elke andere
staat op "haar" grondgebied en met "haar" onder-
danen mag doen wat het wil. Observeer bijv. dat de
invasie van de Iraakse staat in Koeweit door bijna
alle staten ter wereld in de eerste plaats wordt ver-
oordeeld omdat Irak de sóuvereiniteit van de Koe-
weitse staat heeft geschonden en slechts in de
tweede plaats omdat de Iraakse staat in Koeweit
plundert, verkracht en moordt. Het grappige hierbij
is dat men het geen agressie noemt als bijv, de
Koeweitse staat non - agressieve belastihgontdui-
kers aanvalt, maar het wel agressie wordt ge-
noemd als de Iraakse staat agressieve vertegen-
woordigers van de Koeweitse staat aanvalt. On-
danks zijn vrijheidsrethoriek neemt president Bush
in feite afstand van de Amerikaanse traditie van
vrijheid en burgerrechten als hij, vlak nadat hij de

; oorlog tegen Irak begonnen is,:zijn woordvoerder
op TV laat verklaren: "The liberation of Kóewayt
has;begun". Het lijkt me een onzuivere actie en
nauwelijks een "liberation" om een dictatoriaal re-
gime in een bepaald gebied te verdrijven (waarbij
vele onschuldige burgerslachtoffers vallen) om er
een ander dictatoriaal regime (hoewel iets minder
dictatoriaal) voor in de plaats te zetten.

8. De staat duldt absoluut geen concurrentie en is
niet bereid haar heerschappij over een bepaald ge-
bied met een andere staat te delen. -

Tegen dit laatste kenmerk kun je tegenwerpen dat
er bijv. in Noord.-? Amerika op elke plaats twee sta-
ten zijn: de regionale staat, zoals bijv. California; en
de grotere staat die de Verenigde Staten heet.
Maar de regionale staten zijn eigenlijk afdelingen
van de grote staat. Tijdens de Amerikaanse burger-
oorlog in de vorige eeuw vormden een aantal Sta-
tes samen een echte van de ;VS onafhankelijke
staat. Maar de VS Was niet bereid een deel van
haar territorium in te leveren en vernietigde de
Zuidelijke staat. •' i : ; • ;

Je kunt ook wijzen op de Europese "eenwording"
van 1993 en zou kunnen zeggen datier dan twee
staten zijn in Nederland: de Staat der Nederlanden
en de<Europese staat (de Verenigde Staten van Eu-
ropa). Hier is het omgekeerd: de regionale staten
zijn echte staten en de vereniging is niet een extra
staat, maar een door de afzonderlijke staten vrijwil-
lig aangegaan samenwerkingsverband.

Kenmerk nr. 8. geeft een .antwoord: op de vraag:
Waarom is er in een bepaald gebied maar één
staat, maar zijn er meerdere verhuisbedrijven? Het
antwoord is dat het de aard van de staat is dat ze
haar heerschappij over een bepaald grondgebied
niet wil delen met een andere staat, Het is onmoge-
lijk dat voor een persoon zowel de wetten van de
ene als de andere staat gelden; Het kan niet tegelij-
kertijd verplicht en verboden zijn omjje huis rood te
verven. Staten zijn niet bereid om met:elkaar bin-
nen hetzelfde geografische gebiedden compromis
te sluiten op het punt van wetgeving en bestuur.
Dat komt voort uit de ideologie; die ten grondslag
ligt aan het voortbestaan van de staat Het is de idi-
ologiè'Van het collectivisme. We moeten allemaal
samen hetzelfde doen, waarbij onze -collectieve
beslissingen en ons collectieve beleid bepaald wor-
den door één staat, die gezien wordt als een een-
heid van alle burgers. De staat wil alleenheer-
schappij.

Af en toe komt het voor dat er twee staten zijn bin-
nen hetzelfde gebied, zoals bijv. op het ogenblik
min of meer geldt in de Baltische republieken.
Maar die staten blijven altijd tegen elkaar vechten,
elk voor hun eigen ideaal van heerschappij, totdat
er een binnen het omstreden gebied wordt vernie-
tigd of machteloos wordt. Een toestand van twee
staten binnen hetzelfde gebied of twee groepen die
strijden om controle over hetzelfde staatsapparaat
is daarom instabiel en geweldadig.

Een definitie van de staat
Ik wil in ieder geval voor dit artikel de staat definië-
ren; met behulp van kenmerk nr. 2, omdat dat ken-
merk het duidelijkst aangeeft wat er specifiek is
aan de staat en bovendien is deze definitie handig
voor het bekijken van de relatie tussen de staat én
het recht. Mijn definitie van de staat is:

De staat is een verzameling mensen die zichzelf op
basis van geschreven wetten binnen een bepaald
geografisch gebied speciale rechten toeëigenen
die ze andere mensen niet toekennen, i

(Onder een recht versta ik een regel die aangeeft
dat iemand bepaalde handelingen mag verrichten*)
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Anarchisme en Libertarisme
Verder definieer ik een anarchist als iemand die
voorstander is van een statenloze samenleving. Is
volgens de definitie een staat verenigbaar met het
libertarisme? Kerngedachte van het libertarisme is
dat het begrip recht betrekking heeft op het individu
en dat een verzameling mensen geen extra rech-
ten heeft boven op de som van de rechten van de
afzonderlijke leden. Een verzameling mensen kan
dus niet speciale rechten hebben die anderen niet
hebben. Daar blijkt uit dat een staat, volgens bo-
venstaande definitie, in strijd is met het liberta-
risme.

Een verzameling mensen die bijv. belasting heft,
terwijl ze niet toestaan dat anderen van hen be-
lasting heffen, is volgens de gegeven definitie een
staat. Deze organisatie claimt immers het speciale
recht om te stelen, terwijl anderen dat niet mogen.
Maar een organisatie die het bijv. aan mensen ver-
biedt om na 18.00 uur hun winkel open te hebben
en mensen straft die dat wel doen is geen staat -als
ze het tenminste ook aan anderen toestaat Om
mensen te straffen die hun winkel na 18,00 uur
open hebben. ; j :

Uit het voorbeeld met de winkelsluitingswet blijkt
dat volgens de gegeven definities het anarchisme
niet overeenkomt met het libertarisme. Immers:
een samenleving zonder staat waarin de
rechtspraakorganisaties bijv. de winkelsluitingswet
opleggen is wel anarchistisch maar niet liberta-
risch. Het libertarisme iawel een vorm van anar-
chisme, want een staat is onverenigbaar met het li-
bertarisme. Het libertarisme als ideologie is dus
iets meer dan het anarchisme in het algemeen. Het
anarchisme is alleen nog maar een ideologie tegen
de staat, terwijl het libertarisme er ook een uit-
spraak over doet hoe mensen zonder staat recht-
matig behoren samen te leven. Een libertariër is
dus tevens een anarchist, maar niet elke anarchist
is een libertariër.

Libertarisme besmet met statisme
Theoretisch gezien mag je natuurlijk elk woord, elk
begrip defniniëren zoals je wilt. Zo zou je de staat
ook zo kunnen definiëren dat het libertarisme vere-
nigbaar is met een staat. Zo definieert Mr. M,M.
van Notten in "EEN LIBERTARISGHE VERKLA-
RING VAN DE MENSENRECHTEN" (Vrijbrief sep-
tember 1989) de overheid als de verzameling: van
alle onpartijdige rechtbanken en politiekorpsen;
Volgens deze definitie is een overheid natuurlijk
niet in strijd met het libertarismej Men zou voor het
begrip staat dezelfde definitie Kunnen hanteren.
Maar een goede praktische vuistregel met betrek-
king tot definities is: kies dei handigste definitie.! Ik

stel nu dat het handig is om een zodanige definitie
van het begrip staat te kiezen, dat het libertarisme
onverenigbaar is met een staat. Waarom? Ik zal de
reden hiervan illustreren aan de hand van een an-
der begrip, namelijk het begrip maffia.

Ik denk dat de meeste mensen op de vraag "Bent u
tegen .de maffia?" zullen antwoorden: "ja".
Waarom? Omdat ze waarschijnlijk min of meer uit?
gaan van de definitie dat de maffia een organisatie
is die misdadige dingen doet. En als je daarvan uit^
gaat en je vindt het verkeerd om misdadige dingen
te doen, dan wordt je antwoord op de vraag "ja".
Het is blijkbaar in de taal gebruikelijk om organisa-
ties die zich vooral bezighouden met dingen die
men slecht vindt, zodanig te definiëren dat het ant-
woord op de vraag "Bent u ertegen?" "ja" is. In
verband hiermee en rekening houdend met het feit
dat libertariërs vinden dat de staat zich vooral bezig
houdt met slechte dingen, lijkt het me ook redelijk
om de staat zodanig te definiëren dat je als liberta-
riër "ja" antwoordt op dé vraag "Bent u tegen de
staat?"

Maar wat als je bijv. uitgaat van de definitie dat de
maffia de verzameling is van alle onpartijdige
rechtbanken en politiekorpsen? Dan zal het typi-
sche korte antwoord pp de vraag "Bent u tegen de
maffia?" zijn "nee". Maar het lange antwoord zal
zijn: "Ik ben niet tegen de maffia, ik vind alleen dat
de maffia zich anders moet gedragen. Ik vind het
noodzakelijk en goed dat de maffia beschermings-
diensten aanbiedt, daar moeten ze zeker mee
doorgaan. Maar ik zou het beter vinden als ze de
betaling voor die diensten vrijwillig maken en niet je
winkel in elkaar hakken als je twijfelt of je wilt beta-
len. En ik vind het noodzakelijk en goed dat ze zich
bezighouden met rechtspraak. Alleen; ik vind niet
dat hun rechtspraak ervan uit moet gaan dat het
verboden is om te weigeren om contributie aan de
maffia te betalen."

Wat is nu_ het probleem als je, analoog aan het
voorbeeldje met de maffia, de staat definieert zoda-
nig dat je niet tegen de staat bent? Wat je dan ei-
genlijk zegt is dat je wel wilt dat de organisatie
staat in stand blijft, maar dat ze zich alleen anders
moet gedragen. Ik denk dat er tenminste vijf nade-
len kleven aan het niet tegen de staat zijn:

1. Je kritiek op de staat maakt dan tegenover an-
deren minder indruk. Het komt minder duidelijk
over dat je vindt dat de staat immorele dingen

.v; doet. Men zal eerder denken datje vindt dat de
staat wel moreel is, maar dat je een aantal ver-
beteringen aanbeveelt. Vervolg op pagina 16
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Libertariërs zoeken concrete strategie
BELASTINGEN BETALEN IS EEN RECHT

Chris Hocepied

De meeste mensen ervaren belastingen niet als ge-
weld. Libertariërs die zonder meer pleiten voor de
afschaffing van alle belastingen komen niet serieus
over. "Je bent zeker de leukste thuis" krijgen ze
doorgaans te horen. "Als men de belastingen af-
schaft, dan is er geen staat meer! Belastingen beta-
len i's een recht dat we tóch aan niemand kunnen
ontzeggen". Zo vatte Mark SYMOENS het groot-
ste bezwaar tegen het radicale taalgebruik van be-
paalde libertafiërs samen, tijdens een studienamid-
dag dat hét Libertarisch Studiecentrum op l juni
1991 te Antwerpen wijdde aan de de Libertarische
strategie voor de jaren 1990.

ISSUES;- ; ' • • : ' - /

De belangrijkste conclusie van die studienamiddag
was dat de libertarische gedachte, afgezien van de
kwestie van de duidelijke definitie ervan, alleen
dan verspreid zal worden als ze met een concrete
"issue" wordt verbonden.

In de negentiende eeuw werd het liberalisme ook
voor de doorsnee burger een tastbare werkelijkheid
toen die gedachte verbonden werd door de Engels-
man COBDEN met de strijd tegen de invoerrech-
ten en in het bijzonder de "Corn Laws". De men-
sen beleefden toen hoe de verlaging van die invoer-
rechten de levensmiddelen in Groot-Brittannië
goedkoper maakte en hoe hun levensstandaard in
gelijke mate steeg.
Vrijhandel slaat nu heel wat minder aan. Dit il-
lustreert dat een goed actie-thema steeds plaats- en
tijdgebonden is of, zoals Otto VRIJHOF het for-
muleerde, dat er een probleem van identiteit en van
timing is. Het succes van een issue in Nederland ga-
randeert geen succes in België (Vlaanderen). In el-
ke cultuur moét men de meest gevoelige snaar ra-
ken. '

HET AIDA-MODEL.

Veel aandacht werd eveneens besteed aan de vraag
hoe niet-libertariërs het best benaderd kunnen wor-
den. Hub JONGEN wees op de meest frekwente
moeilijkheden aan de hand van het AID A-model.
AIDA slaat niet op de bekende opera van de Itali-
aan VERDI, maar staat voor "Attention - Interest -

Desire - Action". Volgens JONGEN is het niet zo
moeilijk aandacht en interesse te wekken, wel om
een verlangen te doen ontstaan. Vaak komen na de
eerste twee stadia immers de bekende "ja maar'
antwoorden zoals "Alles wat je vertelt is heel mooi
maar wat doe je dan met fabrikanten die kartels
vormen?", hierbij verstaan gevend dat de overheid
toch niet te missen is. In verband met de wét ar-
beidsongeschiktheid (WAO) geeft iedereen toe dat
die wet vooral een oplossing bood aan werkgevers
om overtollige arbeiders te laten afvloeien. Maar
als je de afschaffing ervan voorstelt krijg je onmid-
dellijk te horen: "maar, wil je de armen laten ver-
rekken?".

De meeste mensen willen in feite niet overtuigd
worden. Ze willen enkel gelijk krijgen. "Ja maar"-
antwoorden zijn voor hen een techniek om je in de
val te lokken en nadat je mooi je theorie verkon-
digd hebt, de genadeslag toe te delen met een (vaak
irrationeel) "ja, maar"-bezwaar. Mark SY-
MOENS riep de libertariërs daarom óp zich voor-
eerst op hun vrienden te richten. Vrienden zijn im-
mers vaker bereid verdraagzaam te luisteren en na
te denken. Ze willen niet "per se" gelijk krijgen op
het eind van het gesprek.

MENSEN WILLEN ZEKERHEID
Voorts stellen libertariërs Vaak oplossingen voor
die haaks op de verwachtingen van de
gesprekspartners staan. Hiermede trekken ze wél
veel aandacht, maar overtuigen niemand. De
meeste mensen hechten namelijk meerwaarde aan
zekerheid dan aan vrijheid. In hun achterhoofd lo-
pen ze, aldus Riet JONGEN, met de gedachte "Als
ik ziek wordt, wil ik ook van dat vangnet profite-
ren". Daarom juist is het kiezen van concrete "is-
sues" belangrijk, waarbij cijfermatig libertarische
alternatieven worden voorgesteld, i

AFGUNST

Het laatste deel van de studienamiddag werd ge-
wijd aan de mogelijke "issues". In de Verenigde
Staten stelden, volgens Hub JONGEN, libertariërs
de volgende slogan voor: "iedereen miljonair".
Immers als iedereen het bedrag zou kunnen sparen
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dat hij aan sociale premies en belastingen betaalt,
zou bijna iedereen tegen pensioenleeftijd miljonair
zijn. Het probleem van een dergelijk thema is even-
wel dat de meeste mensen inzien dat de afschaffing
van de belastingen en sociale premies heel wat
diensten die thans door de overheid verzorgd wor-
den, op de helling zou brengen: politie, wegen-
bouw, spoorwegen, sociale verzekeringen etc. Die
mensen beseffen heel precies het voordeel dat ze er-
aan hebben. De baten yan vrijheid zijn daarente-
gen veel minder concreet. Beter één vogel in de
hand, dan tien in de lucht denken ze, overeen-
komstig; de oude volkswijsheid.

Mark SYMOENS stelde daarom voor slechts be-
paalde belastingen ter discussie te stellen, bijvoor-
beeld de vennootschapsbelasting. De vraag is even-
wel of libertariërs zich zo voldoende zullen kunnen
profileren. Otto VRIJHOF herinnerde eraan dat in
Nederland het rechtvaardighéids-argument van de
onderdrukte groepering .de gevoelige; snaar is. De
vraag is evenwel of, in acht; genomen de algemeen
verspreide afgunst in onze streken, het Rand-iaans
argument van de "verdrukte ondernemers" enige
kans kan maken^ , ,

ANDERE THEMA'S

Daarop werden de pro's en contra's van andere
mogelijke "issues" onderzocht. Vooreerst van de
afschaffing van legerdienst, thema waaraan de li-
bertarische professor LINGLE verschillende stu-
dies gewijd heeft. In België wordt dit thema even-
wel reeds door de Vlaamse christendemocraten
(CVP) verspreid.

Vervolgens werd het thema van de vestigingswetten
aangesneden. De moeilijkheid is hier dat vesti-
gingswetten vaak een logisch antwoord zijn op het
jaarlijks dumpen op de arbeidsmarkt van duizen-
den jonge gediplomeerden door de universiteiten,
zonder enig verband met een eventuele stijging van
de marktvraag. Inderdaad zolang het mogelijk zal
zijn op kosten van de gemeenschap te studeren zul-
len jongeren er belang bij hebben voor bijvoorr
beeld apotheker te studeren, tenminste zolang een
apotheker meer. verdient dan het bedrag van werk-
lozensteun. Hetzelfde geldt uiteraard v.oor artsen
of notarissen.

Men kan dus moeilijk één thema van de andere iso-
leren. Het libertarisme is een totaalreactie op de
verwording; van de Westerse rechtsstaten tot wat
BASTIAT terecht definieerde als ficties die door
eenieder worden aangewend om ernaar te streven
op kosten van zijn gebuur te leven. ,

Fred DEKKERS van de Stichting Objectief Soci-
aaldenken suggereerde daarom dat een goede di-
dactische methode erin kon bestaan absurde maat-
regelen voor te stellen, zoals het invoeren van een
vergunning voor keukenmessen - die ook wel eens
als moordwapen dienen - of het verplicht stellen
van stickers op bananen met vermelding "het mi-
nisterie van volksgezondheid waarschuwt ervoor
dat op bananenschillen kan worden uitgegleden en
daarom de gezondheid van de voetganger bedreigd
wordt." ; :

CONCRETE STRATEGIE

Na afloop van de studienamiddag waren alle deel-
nemers het ermee eens dat een concrete strategie
uitstippelen niet in het abstrakte mogelijk was. De
enige benadering die overwogen kan worden, is te
experimenteren en daarna de mate van respons te
vergelijken. Blijft dat de verspreiding van het liber-
tarisme dan nog staat of valt met de duidelijkheid
en de aantrekkelijkheid waarmede het voor bui-
tenstaanders gedefinieerd wordt. Die concrete defi-
nitie werd evenwel naar de toekomst verwezen. Er
blijft nog heel wat werk op de plank voor het liber-
tarisch studiecentrum

$4/40

„Ja, edelachtbare,
Ik ben aan de drugs, alcohol. ..,

ik gok en ga naar de hoeren.

Wie is het slachtoffer van mijn misdaden?"
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VROEG-AYN RAND ANARCHISME?

Fred Dekkers

Veruit de meeste mensen die het Libertarisme ver-
dedigen, kwamen tot hun overtuiging via de wer-
ken van filosofe en romanschrijfster AYN RAND.
Vooral in de Engelssprekende landen kennen deze
een nog steeds stijgend succes. Men schat het totaal
aantal van haar verkochte boeken of het onvoor-
stelbare cijfer van bijna twintig miljoen,

Het Libertarisme, dat pas begin de jaren zestig op-
kwam in de V.S., vond echter geen genade in haar
ogen. Ze noemde de Libertariërs "Hippies of the
Right" •;•..-:, i

De hedendaagse Objectivistische beweging, volge-
lingen van Dr. Leonard Peikoff, financiële erfge-
naam van Ayn Rand maar die zichzelf liever haar
"intellectuele erfgenaam" noemt, staat nog veel
vijandiger tegenover de Libertarische beweging. Ze
zijn, zoals men in de Belgische volksmond pleegt te
zeggen, "katholieker dan de paus". i

H -

Ayn Rand heeft zich in haar leven pas relatief laat
met politiek ingelaten. Haar stelling is, dat de
maatschappij "van binnenuit" moet worden her-
vormd. Hiermede bedoelt ze dat men haar én het
libertarische principe van non-agressie (fysiek ge-
weld initiëren mag niet, geweld gebruiken tegen
agressie mag wel) slechts mag aanvaarden voor zo-
ver men vertrekt van haar/de Objectivistische be-
ginselen, met name: de dingen zijn zoals ze zijn
(A = A); ieders eigen leven/levensgeluk is ieders ei-
gen rationele doel van alle handelingen en beslis-
singen; men kan slechts rationeel handelen als men
vrij gelaten wordt door de anderen, dat wil zeggen
als de anderen geen geweld initiëren.

Libertariërs stellen daar tegenover, dat het zonder
belang is welke filosofische mening anderen zijn
toegedaan, zo lang ze maar geen geweld initiëren.
Op die manier, zo stellen ze, hoeven we tenminste
niet te wachten op onze eigen vrijheid tot de rest
van de wereld op die manier afstand doet van alle
geweldsinitiëring.

Zowel het Libertarisme als het Objectivisme ver-
werpen alle staatstussenkomst, op één uitzonde-
ring na wat betreft de objectivisten en het grootste
deel van de Libertariërs: de bescherming tegen ge-
weld. Het is, zo zegt Rand, het aan de staat gedele-
geerde individuele zelfverdedigingsrecht.

De overige Libertariërs zijn de mening toegedaan
dat een vrije-markt-zelfverdediging/delegatie-van-
het-zelfverdedigingsrecht veel efficiënter, eerlijker
en veiliger zou werken dan het door Rand voor-
gestelde staatsmonopolie: Het zijn de zogenaamde
"anarcho-kapitalisten". ' <

Een bij mijn weten tot nu toe nooit geciteerde pas-
sage uit haar roman "The Fountainhead" (1943)
laat toe te veronderstellen dat zij toch, in die perio-
de, op zijn minst "geflirt" heeft met deze anar-
chistische opvatting. ,

In, wat nog het begin van het boek genoemd kan
worden, gaat architect. Peter Keating op zoek naar
zijn geliefde, Catherinë Halsey. Hij vindt haar aan
de deur van een meeting waar ze pamfletten uit-
deelt. Haar oom, Ellsworth Toohey, zal daar een
menigte stakende arbeiders toespreken. Door de
luidsprekers komen de woorden van een eerste
spreker, Austen Heller. Deze zegt:

"... wij, mensen, moeten noodgedwongen samen-
leven, en het belangrijkste waaraan we dan moeten
denken is dat de enige manier dat er eigenlijk wel
wetten kunnen zijn is, dat er zo weinig mogelijk
zijn. Ik kan geen enkel ethisch principe ontdekken
voor de op zichzelf immorele conceptie van de
Staat en de hoeveelheid tijd, denkwerk, geld, in-
spanningen en gehoorzaamheid die hij op die ma-
nier onttrekt aan ieder van zijn leden. De waarde
en de graad van beschaving van een samenleving

'zijn omgekeerd evenredig tot die afdreigingen,
Men kan zich geen wet indenken waardoor iemand

i gedwongen zou worden te werken op andere voor-
waarden dan die hij zelf kiest. Zoals er geen aan-
vaardbare wet bestaat die hem dat zou verbieden -
zo is er ook geen om een werkgever te .verplichten
deze te aanvaarden. De vrijheid toe te stemmen of
niet toe te stemmen is het fundamentele principe
van onze samenleving ..." (p. 108, The Fountain-
head, Ayn Rand, Signet Books - mijn vertaling).

Austen Heller is zeker geen hoofdfiguur in Rand's
boek, maar van alle mensen die erin.voorkomen is
hij de persoon, wiens levensvisie die van de hoofd-
figuur, Howard Roark, het dichtst benadert zon-
der de vergissingen te begaan van Dominique Fran-
con en Gail Wynand. Rand onderlijnt dat, niet al-
leen door het feit dat dankzij Heller, Roark zich als
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zelfstandig architect zal vestigen, met .Heller's
landhuis als eerste opdracht, maar ook enige blad-
zijden verder (p. 127):

Austen Heller bevindt zich in de tekenkamer van
architect John Erik Snyte, bij wie Roark als
tekenaar-ontwerper in dienst is. Snyte stelt Heller
een ontwerp voor van zijn landhuis. Hét ontwerp is
van Roark, het maar het werd "aangepast", zeg
maar verminkt, door Snyte. Heller zegt dat hij het
wel goed vindt, maar dat hij .toch wat mist ener-
zijds, en sommige dingen er te veel aan vindt an-
derzijds. Roark hoort dit, grijpt zijn tekenstiften
begint, dwars over de nette eindtekening, zijn oor-
spronkelijke ontwerp te herstellen. Iedereen is als
van de hand Gods geslagen en laat hem betijen,
terwijl "... Roarkikeek slechts één keer op, om
Heller een fractie van een seconde in de ogen te
zien. Dat was de enige kennismaking die ze nodig
hadden. Het was als een handdruk. ..."

"De vrijheid toe te stemmen of niet toe te stemmen
is het fundamentele principe van onze samenle-
ving." Dit is het libertarische principe, totaal en iiir
zijn geheel verwoord, niets meer of niets minder.
Enkele lijnen daarvoor stelt Heller/Rand dat
hij/zij "geen enkel ethisch principe kan ontdekken
voor de op zichzelf immorele conceptie van de
Staat ...".

Dit is een klare en duidelijke verdediging, niet al-
leen van het libertarische, maar zelfs van het
anarcho-kapitalistische, kortweg het anarchisti-
sche principe.

Vervolg vain pagina 12 .

2. Men zal eerder denken dat je het wel eens bent
met de democratie. Men zal denken dat je net
als de liberalen en socialisten een staatsideolo-
gie (het idee dat er een bepaald soort staat moet
zijn) voorstelt, en dat je wel accepteert dat je je
moet houden aan de huidige wetten totdat er de-
mocratisch voor het libertarisme is gekozen en
het libertarisme via de staatspolitiek geïmple-
menteerd is, >

3. Men zal eerder denken dat jij net als de collecti-
visten mensen wilt dwingen om op een bepaal-
de manier te leven en dat het libertarisme Weer
een nieuwe vorm van macht is. Als je immers
voorstelt om de staat te veranderen in ^ plaats
van af te schaffen, dan is het alsof je via de
bestaande politieke structuur iets aan anderen
wilt opleggen.

4. Ik denk dat het voorstel van een minimale staat
minder inspirerend en meer autoritair klinkt en is

;dan het voorstel van een statenloze samenle-
- ving. ' • : ' . v • • ' : . ' • . • • . ; • . . • : •

5. De uitspraak dat je wel voor een bepaalde vorm
van staat bent, suggereert enigszins dat je het
niet goed zou vinden als de staat helemaal ver-
nietigd wordt. Alsof je anarchisten die de staat
willen ondermijnen gevaarlijk vindt. Alsof je in de
collectivistische mythe gelooft dat mensen met
het wegvallen van de staat hulpeloze wezens
zijn en dat spontane vrijwillige menselijke rela-
ties niet voor politie, rechtspraak, bananen etc,
kunnen zorgen. Van een libertariër mag je toch
wel verwachten dat hij/zij inziet dat de staat de
grootste vijand van de mensheid is?

Vanwege deze vijf punten lijkt het me handig om de
staat zodanig te definiëren dat het libertarisme on-
verenigbaar is met een staat. Ik vind het een slech-
te instelling om het als libertariër zo te brengen dat
je wel voor een bepaalde vorm van staat bent.
Daarmee help je alleen maar de cultus van de
staat, het waas van mysterie en traditie die de staat
in de ogen van velen een morelei legitimiteit geeft,
te versterken. Naast economische educatie is een
van de hoofdtaken van de libertariër die een vrije
wereld nastreeft juist het ontmaskeren-van de
Staat.'',. • • ' . ' < ' ' ' . • ; ; : • • ; • . ' : ' • ' • • • \ /y : . ' . . ; • ' . . ' . - W " • •
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Hub Jongen

ISIL
De International Society for Individual Liberty
groeit gestaag, zelfs al is dat voor de meeste liberta-
riërs veel en veel te langzaam. ISIL heeft nu verte-
genwoordigers, abonnees of leden in meer dan 70
landen. Het moet mogelijk zijn vanuit al deze ker-
nen te groeien tot een invloedrijke organisatie. Het
libertarisme heeft immers de moraliteit aan haar
zijde!

ONTWIKKELINGSHULP
In het UNESCO NIEUWS nr 1/2 1991 staat een
verhaal dat een aardige indruk geeft over de ma-
nier van ontwikkelingshulp door deze organisatie.
Het is goed om te weten wat er met je belastingcen-
ten gebeurt!
Op een „Unesco-schip" wordt een forse zeereis ge-
maakt: „De naam van het Omanitische koninklij-
ke jacht Fulk-al-Salamah betekent „schip van de
vrede". Maar dat klopt helemaal niet. De zeventig
gasten aan boord (vele wetenschappers en journa-
listen) gebruiken de vijf maanden van hun reis
langs de „zijderoute" voor een groot deel aan ta-
melijk strijdlustige debatten. Dat is ook de bedoe-
ling: het gaat erom na te gaan hoe de handel tussen
Europa en het Verre Oosten uiteenlopende cultu-
ren met elkaar in dialoog bracht en welke gevolgen
dit overal had. Tien jaar heeft de Unesco voor deze
studie, die onderdeel is van het VN-decennium
voor culturele ontwikkeling, uitgetrokken.

Het herontdekken van dé twee landroutes en deze
over zee is een kostbare onderneming, waarbij de
Unesco grootscheeps is geholpen. De landen
waarover de zijdehandelaren ooit hun weg zoch-
ten, stellen het op prijs dat de schatkamer van hun
geschiedenis algemener toegankelijk wordt ge-
maakt. Voor de zeetoeht leverde Oman de grootste
bijdrage door het jacht ter beschikking te stellen,
plus een bemanning van 120 koppen. Bovendien
zijn de brandstofkosten voor rekening van Oman -
en dat loopt aardig op als de Fulk-al-Salamah in
volle vaart per dag ettelijke tonnen olie verstookt.
Verscheidene landen rekenen geen havenkosten en
stellen allerlei andere faciliteiten gratis ter beschik-
king; En ten slotte zijn er inkomsten uit de tv-
programma's, die enige televisieploegen aan boord
maken."

Het lijkt me erg leuk om aan zb'n vakantie mee te
doen!
Binnenkort! hoop ik terug te komen op het boek:
„LORDS OF POVERTY" van Graham Hancock
waarin op overtuigende wijze uit de doeken gedaan
wordt dat het huidige systeem van overheidsont-
wikkelingshulp alleen maar voordelig is voor de
duizenden ontwikkelingswerkers en zelfs schade-
lijk voor de mensen waarvoor hulp bedoeld is.

ROTHBARD-ROCKWELL REPORT
Professor Murray Rothbard is waarschijnlijk de
meest bekende libertariër. Samen met Llewellyn
Rockwell geeft hij maandelij k het R-R R uit.
De artikelen die er in verschijnen zijn scherpe ana-
lyuses van actuele gebeurtenissen in de wereld en
harde kritiek op alles wat er fout gaat in de liberta-
rische beweging. Vooral hebben ze het gemunt op
de Amerikaanse politieke partij, de LP.
In het Mei nummer staat bijvoorbeeld een artikel:
„Why The War? The Kuwait Connection". Daar-
in worden meedogenloos de namen genoemd van
allerlei personen (in en om de overheid) die belang
bij deze oorlog hadden. Onder andere wórden de
connecties met Koeweit genoemd van Kissinger
met zijn firma Kissinger Associates (KA), Generaal
Scowcroft die vice-voorzitter van KA was, en die
o.a. als goede klant: de Kuwait Petroleum Corpo-
raiton had,die weer in het bezit is van de Emir van
Koeweit. • ' "
Andere connecties zijn o.a. Fluor Corporation en
Arco. Bechtel .Corporation, waaruit George
Schultz en Cap Weinberger voortkwamen, terwijl
William Simon adviseur voor Bechtel werd.
Rothbard stelt,dat je geen „conspira'cy theorist"
hoeft te zijn. Je hoeft aslleen maar bereid te zijn
om je ogen open te zetten.

AAPS
De libertarisch georiënteerde Association of Ame-
rican Physicians and Surgeon's houdt haar haar-
lijkse conventie dit'jaar in Lexirigton, Kentucky
van 17 tot 19 oktober.
Zij streven naar (het behoud van) vrije artsenkeuze
en een onbeïnvloedbare persoonlijke verhouding in
de relatie tussen arts en patiënt. Inlichtingen'bij
AAPS Suite 9, 1601 N. Tucspn Blvd, TUCSON
AZ 85716, U.S.A. '
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FULLY INFORMED JURORS
Dit is de titel van een recente nieuwe „Position Pa-
per" van ISIL, geschreven door Jarret Wollstein.
Daaruit blijkt dat de situatie betreffende de jury-
rechtspraak in de V.S. verre van ideaal is en dat
veel rechters de jury niet volledig over hun rechten
inlichten.
Het is volgens de wet zo, dat een jurylid het recht
heeft om te stemmen volgens zijn „geweten,":. Dat
wil zeggen dat ze het recht hebben om iemand vrij
te spreken omdat ze vinden dat de „wet zelf" ver-
keerd is, of verkeerd wordt toegepast.
De rechter zou hen op dit recht moeten wijzen om-
dat bijna niemand dit weet. Zelfs veel advocaten
weten het nauwelijks.
Het is een recht dat al stamt uit de Magna Carta
van 1217. Het is bedoeld om een rem te zetten pp
onrechtvaardige wetten die de overheid kan ma-
ken. , , , . ' • ( . ' • . , • . 'v ,; • ' '
Samen met EI JA, Fully Informed Jury Associatioh
voert ISIL een campagne voor meer bekendheid
van dit recht. Voor degenen die meer over dit inte-
ressante onderwerp willen weten wprdtin de Ppsi-
tion Paper literatuur aanbevolen die beschikbaar is
bij FREEDOÏVTs FORUM BOÖKS.
Óók kunt u deze Position Paper bestellen tegen 10
cent per stuk (plus verzendkosten!)'bij het secreta-
r i a a t . , ' • - , - ; ; ' . : . , ' . • ' , . : , ; : . ' ' V ' .

OBJECTIVITY
ÖBJECTÏVITY is de naam van een nieuw filoso-
fisch tijdschrijft dat zes keer per jaar zal verschij-
nen. Het wordt uitgegeven door Stephen Boydstun
die graag inzendingen voor publikatie tegemoet
ziet.
In het eerste nummer staan twee artikelen.
Het eerste is van Merlin Je.ttpn én heet; "The natu-
re of numbers". Het gaat diep in op de natuur en
de essentie van getallen.
Het tweede is geschreven door Boydstun zelf en
heet: "Capturing Concepts". Hij behandelt daarin
hoe een jong kind "begrippen" leert en hoe hij er
dan mee kan omgaan. Het verband tussen "con-
cepten" en "w,oorden" en de invloed van
"maten" worden uiteraard behandeld.
Hij legt verbanden tussen zijn stuk en de filosofie
van Ayn Rand en David Kelley. Het belang van
"definities" is ook één van de interessante punten
dat in het artikel wordt besproken.
Beide artikelen geven een uitgebreide literatuur-
lijst. Het lijkt een tijdschrift te worden dat zeer in-
teressant kan zijn voor lezers die diep in de foloso-
fische materie willen gaan. Het is geen eenvoudige
leesstof. Het blad kost voor zes nummers $ 18, -,-
en is te bestellen bij:
OBJECTIVITY, 3023 N. Clark St., Suite 238,

Chicago, 111. 60657, USA. ft

AGENDA

24 u/dag THE BLACK BOARD
Libertarische data-base, Noorwegen, Bell
300/200 en CCITT 1200/2400, tel.
0947.255.55.61 (België 00 i.p.v. 09)

16 juli Kring Roosendaal

19 juli Kring Den Haag/Leiden

27 juli Libertarisch Studiecentrum,
Antwerpen

l aug. Kring Rotterdam/Schiedam

3 aug. Carpe Diem:
Dagtocht Verdronken Land van Saefting-
he en Mpnumentenwandeling Hulst.

16 aug. Kring Den Haag/Leiden

19-24 aug Libertarian World Convention, Helsin-
gör, Denemarken. (Informatie bij Euro-
consultants, Regus House, 3 Larsb-
joernstraede, DK-1454 Copenhagen K,
Denmark)

24 aug. Carpe Diem:
4sept. 12-daagse cultuurreis Denemarken

29 aug - Conventie Libertarian Party, Chicago,
l sept U.S.A.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie over het Libertarisch
Centrum kunt u terecht bij het secretariaat.

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941
l

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
Ir. L.H.M. Jongen

Een eentonig verhaal, wanneer u tenminste mijn vorige stukjes
gelezen hebt. Er is niet veel gebeurd en er gaat op korte termijn
ook niet veel gebeuren waar u haast mee moet maken. De beur-
zen kwakkelen rustig door. Voeg daarbij dat de meeste vlak bij
hun hoogste punt staan, zodat tot dat hoogtepunt weinig te
verdienen is.
Alleen als dat hoge punt doorbroken wordt moet er weer eens
nagedacht worden over de verdere gang van zaken. Als je b.v.
in de V.S. nog geen 5% hoger kunt gaan zonder het hoogste
punt te overschrijden, begrijpt u dat de kans dat u op een voor-
gaand laagste punt terecht komt veel groter is én ook uw
procentuele verlies t.o.v. die procentuele winst hoger is.
Kortom: het risiko is mij te groot t.o.v. de mogelijke winst.
Daarom blijven deposito's het devies.

U kunt nu maar beter uw vermogen in takt houden dan dat u
allerlei avonturen onderneemt. (Want dat zijn het, zodra u nu
wat dan ook doet.)
Het voorgaande betekent geenszins dat u stil moet zitten en
niets doen. Nu is er een uitstekende tijd om naar kansen te zoe-
ken en die te benutten als de markt omlaag is gegaan of, toch
zou doorbreken naar boven.
Ik bedoel hier mee, dat er ooit best wel weer een economische
opleving zal komen waarbij er beslist bedrijven zullen zijn, die
stijgende winsten gaan boeken. Nu al kandidaten uitzoeken

voor een aankoop op termijn is verstandig; een beursomslag
komt er echt eens en kan dan heel abrupt zijn.
Wilt u van de dalende beurs gebruik maken, dan kan dat
natuurlijk ook. Via 'put-opties' (het recht, niet de plicht, om
tegen een afgesproken prijs te mogen verkopen). Daalt het
inderdaad, dan is het verschil tussen de prijs waarvoor u mocht
verkopen en de lagere beurskoers, uw winst. Echter bij een
kwakkelende beurs kan het best zijn dat u de kosten van de put
optie niet terug verdient, doordat het allemaal zo blijft hangen
en er geen grote prijsverschillen ontstaan.
Dus ook dit alleen als u heel zeker bent van een daling. Heeft u
toch nog aandelen in portefeuille dan zou ik er call opties tegen
willen schrijven. Iemand die een call optie van u koopt heeft het
recht u te dwingen om de desbetreffende aandelen aan hem,
voor de afgesproken prijs te verkopen. Uw voordeel is dat bij
dalende beurzen de ander vermoedelijk geen gebruik van zijn
recht zal maken en u de call optie opbrengst belastingvrij
incasseert.

Het enige koop lichtpuntje dat ik zie is, u raadt het al, goud en
wat daarmee samenhangt. Eén zwaluw maakt nog geen zomer
zoals we gezien hebben, en één gegeven is nog geen zekerheid,
maar het gegeven dat goud door allerlei koersnivo's en
gemiddelden is 'gebroken' geeft aan dat er een goede kans op
langzame verdere stijging is.

INTERNATIONAL LIBERTARIAN
CONFERENCE

"AspectsofUberty1

Elslnore, Denmark
August 19-24,1991

The International College In Elslnore, Denmark wlll be the
site for this International gatherlng of libertarians, includlng
for the first time, a slzable number of attendees from
Eastern Europe.
The conference is being hosted by our frlends Palle Steen
Jensen and Per Olaf Larsson of the LIBERTAS
organlzation in Denmark on behalf of ISIL Europe.

The major topics of discussion will be the crumbling
Scandinavian welfare state, and the transition of Eastern
European countries from communism to freer societies. A
powerful lineup of top libertarlan speakers, plus academies
and government officials will be on hand.
As an extra attraction, Elsinore is the home of the Elsinore
castle (made famous In Shakespeare's play "Hamlet"). A
vlsit to the castle (pictured above) will be one of the special
extra events held in conjunctlon wlth the conference.

SPECIFICS:
Elsinore is located about 50km/30 miles from
Copenhagen.

CONFERENCE PACKAGE: EARLY-BIRD:
$430 US before May 15th, $490 after. Package includes
the following:

* All conference sessions.
* Accomodations from Monday evening August 19th
. to Saturday morning August 24th at the

International College in single or doublé rooms. (1
single room and 1 doublé room will share separate
bathroom and toilet).

* Opening reception Monday evening the 19th.
* All meals included.
A first-class hotel (Marienlyst) is available for those
who want that option. It offers first-class cuisine,
swimming pool; health spa, and casino.
Other options in the area are a youth hostel, camping,
and a small number of rooms in private homes.

REG1STRATION FORM
Conventioh fee enclosed for persons: $
Accommodations at college: [ ] Single [ ] Doublé
[ ] Please send more Information
NAME
ADDRESS ._
POSTAL CODE
TEL:

COUNTRY

FAX:

Direct your registrations and jnquiries to:
INTERNATIONAL LIBERTARIAN CONFERENCE-J991

c/oEuroconsultants, RegiuHouse, 3 Larsbjoemstraede,
DK-1454 COPENHAGEN K, Denmark

FAX: +4S -333243 70 Tel: +45 - 3122 31 51
oraltemately, contact:

ISIL, ISOOMarket Streel, San Francitco, CA 94102
Tek (415) 864-0952

19



Het libertarisme is een politieke filosofie die geba-
seerd is op individuele vrijheid. Het individu heeft
het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom
te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid
houdt daarom zowel persoonlijke als economische
vrijheid in.
Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn
eigendom. Elke samenwerking tussen individuen
is dan gebaseerd op vrijwilligheid* Geen wet mag
vrijwillige samenwerking verbieden.
Htet libertarisme volgt deze principes consequent.

Dé1,Vrijbrief is geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty.


