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REDACTIONEEL

STAAT EN CHAOS
Mike van Roosmalen

De putch in de Sovjet-unie is mislukt. Het pleidooi
van Janajev c.s. voor een krachtig en effectief
staatsoptreden werd door het russische volk niet
gehonoreerd. Gegeven de chaotische toestand van
de Sovjet-economie is dit opmerkelijk. De Russen
zoeken de oplossing voor de economische chaos in
meer democratie en in minder autoritaire staat. De
komende tijd zal leren in hoeverre hun roep om
meer democratie een roep om meer vrijheid is. In
de woorden van Rose Wilder Lane is democratie
immers niet meer dan a way offor the People to
control the Authority that controls the People.
De Russen zijn, na zeventig jaar geëxperimenteer
met staatsinterventie op alle mogelijke gebied, niet
meer bereid te geloven dat het Kremlin in staat is
de winkelschappen te vullen. Ook al zijn er berich-
ten, dat 'misdadige' organisaties goederen kapen
en achterhouden om vervolgens de prijs op te kun-
nen drijven. Ook al zijn de particuliere boeren die
hun dure waar op de stadsmarkten verkopen verre
van populair; het geloof in een centrale macht die
alles kan regelen en verzorgen komt niet meer te-
rug. De weg naar de slavernij blijkt dood te lopen.

De roep om minder staat teneinde de chaos te ke-
ren is een verfrissend geluid aan het einde van de
twintigste eeuw. De geschiedenis van deze eeuw
laat ons immers variaties op hetzelfde thema zien:
het thema van de staatsinterventie. Meer staat om
oorlog te kunnen voeren, meer staat om dezelfde
oorlog te kunnen beëindigen, meer staat om het
welzijn van iedereen te kunnen garanderen.

De Russen hebben hun les geleerd. In Nederland
wordt dezelfde les, weliswaar in een andere vorm
en mate, met de dag duidelijker. Of de Nederlan-
ders bereid zijn deze les te leren is nog maar de
vraag. Het moet volgens mij toch steeds meer men-
sen duidelijk worden dat de staatsleiding wanhopig
bezig is de financiële chaos te keren en hierin maar
niet kan slagen. De laatste halfslachtige pogingen
betroffen ondermeer de W.A.O. De zekerheid van
een uitkering bij arbeidsongeschiktheid blijkt in-
eens een schijnzekerheid. De primaire reactie op de
W.A.O.-maatregelen was protest tegen en het uit-
oefenen van pressie op de Haagse politiek teneinde
de besluitvorming te beïnvloeden. De menigte ging
niet de straat op met de leuze: we doen het voor-
taan zelf!

De staat verschaft geen zekerheid en schept tegen-
woordig chaos in het leven van de mensen die af-
hankelijk van haar zijn. Ook de minder afhankelij-
ken worden getroffen. In de Volkskrant van 27 ju-
ni j.l. staat een artikel met de alleszeggende titel:
"De serviceverlening van de Rijkspolitie Amster-
dam is failliet". In de woorden van de politiefunc-
tionaris heeft een „beroofde, bejaarde mevrouw"
geen prioriteit meer. Kun je het erger voorstellen?

Langzamerhand verschuiven de panelen. Wellicht
dat over vijfjaar de situatie zodanig verslechterd is
dat het zoeken naar partikuliere oplossingen voor
sociale zekerheid en bescherming beschouwd
wordt als een zinvolle bezigheid en niet beschouwd
wordt als intelectuele masturbatie door een stelletje
wereldvreemde idealisten. De realiteit is dat de
overheid en haar ideologen lijden en geleden heb-
ben aan een vreemd soort overmoed en oprecht
hebben gemeend dat vanuit het Binnenhofje het
welzijn van 15 miljoen Nederlanders kon worden
georganiseerd. De realiteit is dat ze daarin niet zijn
geslaagd.

De Vrijbrief neemt alvast een voorschot op de dis-
cussies die gaan volgen. De ideeën over sociale ze-
kerheid georganiseerd door de vrije markt zijn
moeilijk voorstelbaar, doch de moeite waard nu de
reële sociale zekerheid slechts een waanidee blijkt
te zijn.
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VERSPILLING (1)

Konrad Swart

misschien geen gek idee is, om het begrip verspil-
ling als zodanig eens aan een nader onderzoek te
onderwerpen. We moeten dan uitkomen op een
duidelijke definitie van verspilling, zodat we pre-
cies kunnen zien in welke gevallen er sprake is van
verspilling, en in welke gevallen niet. Dus laten we
beginnen met een eenvoudige analyse van dit be-
grip, zodat we kunnen zien waar we dit begrip kun-
nen plaatsen.
Economie is de wetenschap die zich bezig houdt
met de vraag naar het optimale gebruik van schaar-
se middelen. Verspilling is een begrip dat in eerste
instantie betrekking heeft op het gebruik van
grondstoffen. Als deze grondstoffen verkeerd ge-
bruikt worden, dan spreken we van verspilling.
Maar ook tijd kan verspild worden. En iemand
kan zelfs van zichzelf vinden dat hij een verspild le-
ven heeft gehad. Wat wil dit alles nu zeggen? Ken-
nelijk heeft het begrip verspilling betrekking op
een bepaald gebruik van grondstoffen, gereed-
schappen en arbeid. Met andere woorden, verspil-
ling is een economisch begrip. Want als iets m on-
beperkte mate aanwezig is, dan kan het wet ver-
spild worden. Elk begrip dat in verband staat mei
de vraag naar het optimale gebruik van schaarse
middelen is een begrip dat thuishoort m de econo-
mische wetenschap. Wil ik iets naders over het oe-
grip verspilling duidelijk maken, dan moet ik eersi
iets over de economie, en het daaraan gekoppeiw
marktmechanisme vertellen. Want alleen zo kan
een helder inzicht in het begrip verspilling verKre
gen worden. Misschien dat u denkt, dat u ecou
mie nu wel voldoende kent, en het volgende vr
oppervlakkig gaat lezen. Toch raad ik u aan u
niet te doen, want de manier waarop ik hier net
vraag-aanboddiagram afleid is, voorzover ik . we^
nog nooit in deze bewoordingen naar voren s
bracht. Misschien treedt er dan pok een verdieping
op van uw eigen inzicht als u dit leest.

Er wordt tegenwoordig heel wat gezegd en geschre-
ven over het milieu. Het milieu zou hard achteruit
gaan, en de ene na de andere prijsopdrijving
wordt, uit naam van het milieu uitgevaardigd, en
gelaten ondergaan. Recentelijk werd er bijvoor-
beeld een belastingtoeslag van 31 cent per liter op
loodhoudende benzine doorgedrukt. Dit is een ver-
hoging van ongeveer 1/4 van de prijs. En men liet
het gelaten over zich heengaan.

Ook in dit blad wordt er ruim aandacht aan milieu-
vragen besteed, bijvoorbeeld in de werkelijk bril-
jante reeks: artikelen van Karel Beekman, die ons
duidelijk maakt dat het met het milieu op de keper
beschouwd lang niet zo'n vaart loopt als politici
ons willen doeri geloven. Sterker nog, dat we met
open ogen bedrogen worden, en dat het milieu als
excuus gebruikt wordt voor de overheden om men-
sen nóg meer geld afhandig te maken.

In dit artikel wil ik, aansluitend hierop, nog een
andere aspekt belichten van de milieuproblema-
tiek. Want misschien dat er veel mensen zijn, die
toch niet door de argumenten van Karel Beekman
overtuigd zijn. Misschien zelfs dat wat hij naar vo-
ren heeft gebracht als volkomen onzinnig bestem-
pelen, en daarom weigeren zijn argumenten te le-
zen, laat staan te overdenken. Of, als je al over-
tuigd bent van zijn gelijk, er niet in slaagt om zijn
argumenten bij derden naar voren te brengen om-
dat anderen niet willen luisteren. Want als de in-
houd van bewegingen te ver afstaan van wat men
gewend is te horen, dan gebeurt het maar al te vak
dat men volledig doof wordt. Hoe waar deze bewe-
ringen dan ook mogen zijn. De inhoud van de arti-
kelen van Beekman staan zo ver af van de propa-
ganda, waar we dagelijks mee bestookt worden,
dat dit zeker niet uitgesloten moet worden geacht.
Vandaar, dat ik in dit artikel van een ander uit-
gangspunt wil vertrekken. Want alhoewel de ver-
vuiling van .het milieu lang niet zo erg is als men
denkt, op sommige gebieden is er weldegelijk spra-
ke van een grote verspilling van de schaarse midde-
len die op deze planeet voorhanden zijn. Ik denk
daarbij onder andere aan het kappen van het re-
genwoud, en de overbevissing van de Noordzee.

Natuurlijk heeft dit ook alles niet het milieu te ma- vuui uus WUIM«MW F^~- H n van om*
ken. Want als er al een verslechtering van het mi- moeten ondernemen om dit omzenej^ gg,
heu plaatsvindt, dan valt dit in ieder geval onder grondstoffen mogelijk te maken worai <u
het hoofdstuk van de verspilling. Vandaar, dat het noemd.

Het marktmechanisme.

Wij mensen zijn wezens, die niet overleven < ioor
ons aan te passen aan de omgeving, ma2Jit aanpas-
ze omgeving aan onszelf aan te passen, u dflor
sen van de omgeving aan onszelf doen « ' J ' ^
hieruit grondstoffen te nemen, die wij onw ^
voor ons bruikbare produkten. de a*™' deze



Elk stukje grondstof, en alle materie kan op een
bepaald moment maar in één objekt tegelijk ver-
werkt worden. Deze eigenschap van materie, die ei-
genlijk een herformulering van de wet van behoud
van energie is in economische termen, wordt bin-
nen de economie de schaarste van grondstoffen ge-
noemd. Ook tijd is schaars, want wij kunnen op
een bepaald moment maar één ding tegelijk doen.
En ons leven is eindig, dus kunnen wij binnen ons
leven slechts een beperkt aantal aktiviteiten ont-
plooien. Dus arbeid is ook een schaars middel.

Soms is onze arbeid niet rechtstreeks gericht op een
bruikbaar produkt, maar gericht op het maken van
een stuk gereedschap of hulpmiddel waarmee wij
een bruikbaar produkt kunnen maken. Zo'n hulp-
middel kan variëren van een simpele hamer tot aan
een complete onderneming. Alle hulpmiddelen be-
nodigd en aanwezig om bruikbare produkten te
kunnen maken worden tezamen in de economie
aangeduid met het woord Kapitaal.

Kortom, uit het samengaan van arbeid en
grondstoffen ontstaan zowel direkt bruikbare pro-
dukten als kapitaal. Zonder arbeid geen bruikbare
produkten, noch kapitaal. Beiden ontstaan uit het
samengaan van arbeid met grondstoffen.

Nu zijn wij mensen allen behoorlijk verschillend.
Wij hebben allen andere behoeften en verlangens.
Wij willen allen eten, maar welk eten wij lekker
vinden verschilt van individu tot individu. Wij wil-
len allen een dak boven ons hoofd, maar wat voor
een soort huis, en in wat voor een buurt deze zou
moeten staan, daar hebben wij allen onze eigen
ideeën over. Ook over welke soort van aktiviteiten
wij in ons leven willen ondernemen verschillen wij
onderling enorm. Toch moeten wij allen gebruik
maken van dezelfde ons omringende natuur pni al-
le produkten te kunnen maken die wij willen heb-
ben. Maar uit het feit, dat wij allen andere voor-
keuren hebben, volgt dat wat de een de moeite
waard vindt, iemand anders als compleet waarde-
loos kan bestempelen. (Vandaar ook, dat alleen ie-
mand zelf kan beoordelen of hij zijn leven verspild
heeft of niet.)

In een vrije markteconomie kunnen wij de produk-
ten die wij willen hebben verkrijgen door deze te
kopen met geld. Dit geld verkrijgen wij ofwel door
het als gift of als erfenis te ontvangen van anderen,
ofwel door arbeid. Maar het geld dat wij als gift
ontvangen, moet eens door iemand anders ver-
diend zijn. Dus iemand moet ervoor gewerkt heb-
ben. Arbeid doet dus twee dingen. Individueel
zorgt arbeid ervoor dat iemand aan koopkracht
komt. En economisch gesproken zorgt arbeid er-

voor, dat er verkoopbare produkten tot stand ge-
bracht worden. Kortom, arbeid zorgt dat er inder-
daad iets voor geld gekocht kan worden, want als
niemand zou Werken, maar wij zouden wel alle-
maal geld ontvangen, dan is het geld niets waard.
Want er is geen waarde aan toegevoegd door er ar-
beid in te stoppen.

Dit is een prachtig systeem, want het zorgt ervoor,
dat wil een mens iets kunnen kopen, hij hiervoor
een zekere hoeveelheid geld door arbeid moet ver-
werven. Daarmee creëert hij waarde. Er wel precies
de waarde die hij nodig heeft om datgene wat hij
wil hebben te kunnen kopen. En als hetgeen hij wil
hebben een heleboel geld kost, dan kan hij weieens
tot de conclusie komen, dat hij, om aan hét beno-
digde geld te komen, een te lange periode aan in-
tensieve arbeid nodig heeft om het benodigde be-
drag bij elkaar te krijgen. Dit betekent dan, dat het
hem deze hoeveelheid inspanning niet waard is.
Met andere woorden, als iets te duur is, dan is het
ons letterlijk niet de moeite waard. De moeite, be-
nodigd om het te kunnen verwerven.

Kortom, hoe hoger de prijs van een produkt, hoe
lager de bereidheid om het te kopen, en hoe minder
mensen bereid zijn om het te kopen. Hoe lager de
prijs, hoe hoger de bereidheid om het te kopen, en
hoe meer mensen het de moeite waard vinden die in
het verwerven van het geld benodigd om het te ko-
pen gegaan is.

Aan de andere kant zijn werkende mensen niet al-
leen kopers, maar ook verkopers. Want allen bie-
den hun arbeid, bekwaamheid en expertise aan
voor geld. En daar de diversiteit in arbeid, be-
kwaamheid en expertise heel groot is, proberen
mensen deze voor een zo hoog mogelijke prijs te
verkopen. Je zou dit ook anders kunnen zeggen.
Hoe hoger het loon dat je voor een bepaalde taak
zou kunnen krijgen, hoe meer mensen bereid zijn
om deze taak uit te voeren. Hoe lager het loon, hoe
minder mensen bereid zijn om deze taak uit te voe-
ren. Hier moet echter nog één correctie pp aange-
bracht worden, want anders is het te simpel. Want
sommige taken zijn makkerlijker, dan anderen.

Dit betekent, dat je voor sommige taken eerder
mensen vind, die de bekwaamheid en expertise
hebben om deze taken uit te voeren dan voor ande-
re taken. Dus het aanbod aan mensen voor deze
makkerlijker taken is groter, er is grotere concur-
rentie, en daarom kan de prijs die voor het uitvoe-
ren van deze taken geboden wordt lager zijn. Dus
hoe gemakkelijker een taak, moe minder er mee
verdiend kan worden. En hoe moeilijker een taak,
hoe meer er mee verdiend kan worden.



Je zou kunnen zeggen, dat in dit plaatje de factor
onderwijs en scholing nog niet verwerkt zit. Maar
impliciet is dit wel zo. Want onderwijs en scholing
is niets anders dan een vorm van arbeid, waarbij je
jezelf zodanig verandert, dat je de eigenschappen
hebt verworven om bepaalde taken uit te voeren
die je daarvoor niet kon uitvoeren. Studie is daar-
om niets anders dan een vorm van arbeid, waarbij
je eigen brein en lichaam de grondstof vormt van
een bepaald soort kapitaalgoed. N.l. expertise. On-
der arbeid valt dan ook studie en scholing.

Uit dit alles volgt: hoe hoger de prijs die voor een
bepaald produkt gemaakt kan worden, hoe groter
de bereidheid om hiervoor te werken, te produce-
ren, en hoe groter de produktie. Hoe lager de prijs,
hoe kleiner de produktie.

Uit dit alles kunnen wij het z.g.n. vraag-en-
aanboddiagram afleiden. In dit diagram wordt
hoeveelheid produktie tegen prijs uitgezet. Hori-
zontaal de hoeveelheid produktie, en verticaal de
prijs. De vraagcurve volgt dan uit de regel dat hoe
hoger de prijs is, hoe kleiner de bereidheid het te
kopen. En hoe lager de prijs, hoe groter de bereid-
heid het te kopen. Dit leidt dan tot een schuin aflo-
pende lijn.
De aanbodcurve volgt uit de regel dat hoe hoger de
prijs is, hoe groter de bereidheid het te produceren
en te verkopen. Hoe minder de prijs is, hoe kleiner
deze bereidheid. Dit leidt tot een schuin oplopende
lijn. Deze twee lijnen snijden elkaar in een punt,
dat gekarakteriseerd kan worden als een weergave
van een situatie, waarbij vraag en aanbod perfect
op elkaar zijn afgestemd. (Punt P in figuur 1).

figuur 1.
Voor het snijpunt geldt, dat E de hoeveelheid is,
die men zowel bereid is te produceren als té kopen.
En Pe is de prijs, waarvoor men zowel bereid is de-
ze hoeveelheid te produceren, als de prijs die men
bereid is voor deze hoeveelheid te betalen. Dus in
dit punt wordt alles wat geproduceerd wordt ook
gekocht.

Om te oefenen: Wat gebeurt er, als een regering of
overheid een minimum verkoopprijs afdwingt, die
hoger is dan de prijs Pe? Zeg prijs Pm? In dat ge-
val is ml de hoeveelheid die men bereid is te kopen
voor die prijs, en m2 is de hoeveelheid die men be-
reid is te produceren voor die prijs. Dus van de
hoeveelheid m2 die geproduceerd wordt wordt
slechts de hoeveelheid ml gekocht. Dit betekent
dat m2-ml de hoeveelheid is, die onverkocht blijft
liggen. Dit verklaart de boterbergen, melkplassen
enzovoort die ontstaan zijn door overheidsingrij-
pen in de zuivelindustrie. Maar ik heb hierboven al
gezegd, dat ook expertise ontstaan uit bepaalde
scholing in feite een kapitaalgoed is. Een kapitaal-
goed, dat ontstaan is uit de arbeidsvorm die wij
studie noemen. En het kan best zo zijn, dat de hoge
prijs die voor een bepaald produkt verkregen kan
worden, mensen uitnodigt een bepaalde studie te
ondernemen die hen de expertise verschaft om dit
produkt te kunnen vervaardigen. Deze studie moet
dan opgeteld worden bij de totale inspanning die
de vervaardiging van het produkt mogelijk maakt.

We kunnen daarom zien, dat een minimumloon
hoger dan de marktprijs leidt tot een zekere hoe-
veelheid mensen, die hun expertise niet te koop
kunnen aanbieden, en dus geen werk kunnen vin-
den. Kortom, tot werkloosheid. Dus deze grafiek
laat precies zien, waar zowel de produktieover-
schotten als de werkloosheid vandaan komen. De-
ze komen beiden voort uit gewelddadig ingrijpen m
de markt door een instantie die een monopolie op
het gebruik van geweld heeft. Kortom, een rege-
ring.

En wat gebeurt er, als een regering of overheid een
maximum verkoopprijs afdwingt, die lager is aan
de marktprijs Pe, zeg prijs PM? In dat geval is de
hoeveelheid die voor deze prijs aangeboden woraj
gelijk aan Ml, en de hoeveelheid die voor deze
prijs gevraagd wordt gelijk aan M2. Dit betekent
dat de hoeveelheid die gevraagd wordt bij oezc
prijs veel groter is dan de hoeveelheid die aangeoo-
den wordt. M2-M1 is de hoeveelheid die men.w
kort komt om aan de vraag bij de prijs PM te vo
doen. Dit verklaart bijvoorbeeld de overvolle trei-
nen, wegen en scholen. Dit verklaart de grotes*
valbergen waar men geen raad mee weet enzovw
enzovoort. heen
Kortom, veel misverstanden die wij om ons i»
zien zijn met een klein beetje economisch w»
volledig te begrijpen.

De definitie van verspilling.

Wat is verspilling? En hoe onderscheidt de
van zijn logische tegendeel, produktiviteu.

deze zich



Produktiviteit is niet gelijk aan intensieve aktivi-
teit, die louter en alleen bestaat uit dat wij van alles
doen met de op deze planeet voorhanden zijnde
grondstoffen. Produktiviteit bestaat uit het zoda-
nig inzetten van de grondstoffen, dat hieruit pro-
dukten ontstaan die in staat zijn aan de behoeften
en de verlangens van consumenten te voldoen. Za-
kenmensen, arbeiders en andere producenten doen
hun uiterste best om juist die produkten op de
markt te brengen, waar een reële vraag naar is. Een
vraag voor een prijs die men de moeite waard
vindt. De verkoop van deze produkten kan een ru-
we indicatie vormen van het belang dat de consu-
menten aan hun produkten hechten.

Er zit een technologische component in deze pro-
duktiviteit. Auto's zijn een veel beter transport-
middel dan ossekarren, want ze gaan veel sneller,
vergen veel minder onderhoud, en zijn veel gemak-
kelijker te produceren. Als miljoenen mensen zich
nu plotseling zouden bezig houden met het fokken
van koeien en het produceren van ossekarren om
aan de behoeften van transportmogelijkheden te-
gemoet te komen, dan zou tegenwoordig vrijwel
niemand bereid zijn om deze ossewagens te kopen.
Maar in de middeleeuwen kon dit weieens totaal
anders zijn.

Grondstoffen zijn schaars in de zin, dat ze voor
slechts één doel tegelijk te gebruiken zijn. Ze kun-
nen slechts in één produkt tegelijk verwerkt wor-
den. Eenmaal gebruikt en verwerkt in een produkt
kan een bepaalde grondstof niet tegelijk ook in een
ander product verwerkt worden. Dit betekent, dat
het massaal produceren van ossekarren tegenwoor-
dig een grote verspilling zou betekenen van zöwel-
grondstoffen, kapitaalgoederen als arbeid. Omdat
dergelijke produkten op de schroothoop belanden.

Als we daarentegen een miljoen auto's zouden pro-
duceren, die vervolgens gekocht worden, dan zou
dit betekenen dat er een grote produktiviteit heeft
plaatsgevonden. Als we een miljoen ossekarren
zouden produceren, die vervolgens door niemand
gekocht zouden worden, dan betekent dit dat er
een grote verspilling aan arbeid, kapitaalgoederen
en grondstoffen heeft plaatsgevonden. Kortom, al-
les wat na produktie en verkoop overblijft, is ver-
spild.

In het algemeen zou je kunnen zeggen, dat verspil-
ling identiek is aan het inzetten van arbeid, kapi-
taalgoederen en grondstoffen om een produkt te
vervaardigen waar weinig of geen vraag naaf is.
(Weinig mensen zijn bereid hiervoor geld neer te
tellen. Weinig mensen vinden het de moeite
waard).

En dat terwijl diezelfde grondstoffen, arbeid en
kapitaalgoederen op dat moment ook ingezet zou-
den kunnen worden voor de vervaardiging van een
produkt waar veel meer vraag naar is. (Veel men-
sen zijn bereid hiervoor geld neer te tellen, ze vin-
den het dus wel de moeite waard). Kortom, zodra
schaarse middelen niet ingezet worden voor datge-
ne wat op een bepaald moment het meest gewenst
en technisch haalbaar is, dan is er sprake van ver-
spilling.

Ik geef hier nog even een precieze definitie van ver-
spilling. Deze definitie is behoorlijk technisch voor
mensen, die niet gewend zijn te denken in wiskun-
dige termen. Voor het volgen van de rest van het
betoog is deze definitie niet nodig, maar ik geef het
volledigheidshalve.

Zij, dat met een zekere hoeveelheid kapitaal,
grondstoffen en arbeid wij een zekere hoeveelheid
Al van produkt XI zouden kunnen maken, maar
ook een hoeveelheid A2 van een produkt X2. Laat
er besloten worden om een hoeveelheid Al van XI
te gaan fabriceren. Laat de maximale prijs waarbij
de volledige hoeveelheid Al verkocht wordt per
eenheid Al pi zijn, en de maximale prijs waarbij
de volledige hoeveelheid A2 verkocht zou worden
per eenheid A2 p2 zijn. Als A2.p2 - Al.pl =' g,
met g groter dan O, dan heeft er een hoeveelheid
verspilling plaatsgevonden gelijk aan de koop-
kracht van g.

Want het fabriceren en Verkopen van X2 zou een
bedrag g meer opgeleverd hebben, dus meer de
moeite waard geweest zijn. Merk op, dat deze defi-
nitie uitgaat van de stelling, dat als er een zekere
hoeveelheid A van een produkt X gefabriceerd
wordt, er altijd een eenheidsprijs p van A gevon-
den kan worden zó, dat de volledige hoeveelheid A
verkocht wordt. Desnoods wordt de volledige hoe-
veelheid A weggegeven, wat neerkomt op de ver-
koop voor een eenheidsprijs p = 0. En als er een
prijs gevonden kan worden, waarbij de hoeveel-
heid A volledig verkocht wordt, dan kan er een
grootste prijs gevonden worden, waarbij de volle-
dige verkoop nog nét plaatsvindt.
Kortom, alles kan verkocht worden, zolang je de
prijs maar laag genoeg maakt. De vraag is daarom
niet, of je iets maakt dat verkocht wordt, maar of
je iets maakt dat verkocht wordt voor een prijs die
de moeite (arbeid) die gestopt is in het fabriceren
van dit product goedmaakt. En als je dezelfde
moeite in iets anders stopt wat meer opbrengt, dan
is dit niet zo. In het vervolg op dit artikel zal ik
concluderen dat verspilling op de vrije markt niet
voorkomt en dat juist overheidsingrijpen tot ver-
spilling leidt. Q



SOCIALE ZORG OP DE VRIJE MARKT (III)

Stefan van Glabbeek

In mijn vorige artikel over sociale zorg op de vrije
markt (zie Vrijbrief nr. 159) ben ik ingegaan op de
financiering van collectieve goederen, met dijkon-
derhoud als concreet voorbeeld. Hierbij ging ik in
op het kleinschaligheidssysteem en het boycot-
systeem. Bij het kleinschaligheidssysteem, toege-
past op de financiering van dijkonderhoud, liet ik
zien dat men meer geneigd zal zijn mee te betalen
aan dijkonderhoud naarmate de individuele in-
vloed op succesvol onderhoud groter wordt. Een
vergroting van de individuele invloed kan plaats-
vinden door elke gemeente te omringen met een ei-
gen dijkje. Tussen deze dijkjes zou het water even-
tueel landinwaarts kunnen stromen, zodat de be-
woners van achterliggende gemeentes er weer geld
voorover hebben om dit te voorkomen.

Uiteraard denk ik niet dat dit het meest efficiënte
systeem is voor financiering van het dijkonder-
houd. Het is slechts een gemakkelijk voor te stellen
gedachtenexperiment. Het boycotsysteem lijkt mij
in dit geval een veel betere oplossing.

Voor het financieren van een sociaal zeker-
heidsstelsel lijkt het kleinschaligheidssyssteem mij
beter toepasbaar. In dit artikel zal ik nader ingaan
op de toepassing hiervan.

Om te beginnen deelt men het gebied dat men wil
bestrijken, bijvoorbeeld een libertarisch gebied ter
grote van Nederland, in kleine delen in. Elk deel
kan zo groot als een woonwijk zijn. Vervolgens
stuurt het sociale zekerheidsinstituut maandelijks
één of enkele acceptgiro's naar elk huis in zo'n
wijk, waarmee men dan bijvoorbeeld tien gulden
kan betalen aan het sociale zekerheidsstelsel. Men-
sen die een automatische overschrijving willen af-
sluiten, of die in één keer voor een langere periode
willen betalen, kunnen eventueel korting krijgen.

Per maand rekent het sociale zekerheidsinstituut
op een minimum bedrag, dat gebruikt wordt om
het sociale zekerheidsstelsel te betalen. Men betaalt
daarmee bijvoorbeeld een mentale kliniek, uitke-
ringen aan mensen die geen inkomen verdienen en
om wat yoor reden dan ook niet verzekerd waren,
en een slaapplaats voor zwervers. Dit minimum be-
drag kan worden berekend door op grond van
marktonderzoek het aantal mensen te schatten dat
bereid is tien gulden te betalen voor dit stelsel (on-

geacht of ze ook in werkelijkheid zouden meebeta-
len, dan wel rekenen op de bijdragen van anderen).
Het minimum bedrag is dan dit aantal mensen,
vermenigvuldigd met tien gulden, min een bepaald
bedrag dat het instituut niet zal ontvangen als ge-
volg van slordigheden, vakanties, e.d.

Als er nu te weinig mensen zijn om dit bedrag bij
elkaar te krijgen, dan stuurt het instituut alle
buurtbewoners een rondschrijven, waarin het
dreigt de sociale zekerheid te staken als het mini-
mum bedrag de maand daarop weer niet wordt
ontvangen.

Stel nu dat in een bepaalde maand in een bepaalde
wijk vijftig mensen te weinig een tientje betalen om
een minimumbedrag van f 10.000,- te behalen. Dat
is vijf procent te weinig. Stel nu tevens dat 1.030
mensen in deze wijk potentiële betalers zijn. Dan
zouden de 80 potentiële betalers die niet hebben be-
taald er elk een grote invloed op hebben om het
systeem de volgende maand te laten doorgaan. Er-
van uitgaande dat de betalers van deze maand ko-
mende maand weer zullen betalen, hebben deze 80
mensen samen dan het lot van de armen van hun
wijk in de hand. Een tientje is dan niet veel geld om
een grote kans te maken dat er geen onaanvaardba-
re armoede in je wijk gaat heersen. Bij elke huidige
hulpactie is de individuele invloed van betalers vele
malen minder.

Ook de tekst van het rondschrijven zal van grote
invloed zijn op de betalingsbereidheid. Eventueel
zou men maandelijks een moeilijk na te druKKen
plaatje kunnen maken, dat de betalers van eiKe
maand aan hun deur kunnen hangen. Wie dan n ei
heeft betaald staat bekend als profiteur, ot ais *
mand die niet is geïnteresseerd in het lot van de ar
men.

Ter financiering van de sociale zekerheid kan^ok_
het boycotsysteem worden toegepast, mits nei .
taal van potentiële betalers economisch z°?1^.
staat dat het voor de gemiddelde buurtbewoner^
nancieel aantrekkelijker is om met de: groep^v.
potentiële betalers handel te drijven, dan^rnei g
groep van niet-betalers. Waarschijnlijk is diun^
meeste plaatsen ter wereld het geval. Bijna au -
woners van welvaartsstaten zijn nu puv00^ i0Vervolg op oiz, ̂



VRIJHEID
Antwoord aan Peter de Kok

FORUM

Hub Jongen

Ik kan niet anders dan concluderen dat Peter de
Kok het steeds meer met mij eens wordt over de
VRIJHEID. In ieder geval betreffende de vrijheid
in intermenselijke relaties. En dat is toch waarvoor
het libertarisme zich inspant.

De laatste alinea van zijn vorige bijdrage laat aan
duidelijkheid daarover niets te wensen over:
„Ik stel, dat in een werkelijk vrije samenleving er
geen overheid bestaat, er geen landsgrenzen zijn,
omdat de noodzaak daartoe ontbreekt".

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het al op alle
punten met elkaar eens zijn. Dat zullen we ook
nooit worden over de „invulling" die ieder van ons
voor zichzelf ziet, over wat ieder van ons met zijn
eigen vrijheid zal doen. Dat is het logische gevolg
van het feit dat ieder mens een uniek individu is.

Ook zullen we verder moeten studeren op allerlei
grensgevallen en over de manier waarop we vanuit
de huidige situatie kunnen komen in die zo ge-
wenste vrije maatschappij.

Eén van de punten waarop Peter de Kok nogal eens
terug komt is abortus. Abortus is in libertarische
kringen een veel besproken onderwerp. En toch is
men er nog steeds niet goed uitgekomen.
Het is ieder libertariër duidelijk dat het doden van
een mens een misdaad is. Daarover gaat dan ook
de discussie niet. De vraag is of je aanneemt dat op
het moment van conceptie een „Mens" ontstaan
is, of dat je stelt dat je dan alleen maar een „be-
vruchte eicel" hebt, die „potentieel" een mens kan
worden.

Peter de Kok gaat uit van het eerste, ik ;van het
tweede. ,

Als het niet lukt om de feitelijke juistheid van het
één of van het ander keihard te bewijzen, blijf je in
een welles-nietes situatie zitten.

Als je uitgaat van de stelling dat een bevruchte eicel
een mens IS, heb je het wel eenvoudiger dan als je
stelt dat het slechts een stukje plasma is. In dat
laatste geval wordt je geconfronteerd met het pro-
bleem wanneer het moment er is dat het niet meer
alleen een stukje plasma is, maar een mens.

Dit staat dan nog los van het punt dat ook ik het er
mee eens ben dat ieder mens verantwoordelijk is
voor zijn eigen daden en dat je dus ook verant-
woordelijk bent voor de gevolgen van „met elkaar
vrijen".

In de reacties van Peter de Kok wordt het woord
„vrijheid" nog vaak gebruikt in een andere beteke-
nis dan , jhet vrij zijn van geweld, dwang of fraude
van andere mensen". Hij gebruikt het vaak voor
de invulling van wat je er zelf mee wilt of kunt
doen, of hoe je iets „aanvoelt",
Hij haalt daarbij o.a. Rudolf Steiner aan: „Een
handeling wordt als een vrije daad aangevoeld,
voor zover de beweegreden daarvan uit het ideële
deel van mijn individuele wezen voortvloeit. Ieder
ander deel van een handeling, onverschillig of dit
uit een natuurdwang of onder dwang van een rede-
lijke norm wordt verricht, wordt als onvrij aange-
voeld", (mijn onderstreping).
Ik wil nogmaals opmerken dat dit niets te maken
heeft met vrijheid in libertarische zin. Deze gaat
slechts over de intermenselijke verhoudingen. Ie-
mand kan zich niet vrij voelen omdat de zwaarte-
kracht (natuurdwang) hem steeds naar de aarde te-
rug trekt. Dat heeft echter niets met libertarisme te
maken. ' . . ' . . ,

De opmerking van Peter de Kok over de libertari-
sche vrijheid: „Dit impliceert echter nog niet, dat
een dergelijke vrijheid ook een waardevol gevolg
kan hebben", is onjuist. ;

Ik kan geen reden bedenken waaom dat niet zou
kunnen. In tegendeel, het ontbreken van die vrij-
heid zal een belemmering zijn om waardevolle ge-
volgen te verwezenlijken. Hoe vrijer een mens door
anderen gelaten wordt, hoe meer keuzemogelijkhe-
den hij heeft en hoe beter zijn ontplooiingskansen
zijn. Of iemand iets met deze vrijheid doet, is zijn
eigen keuze.

Of die libertarische vrijheid ook automatisch waar-
devolle gevolgen ZAL hebben, kan ik niet zo snel
bewijzen, maar ik ben er wel van overtuigd dat in
die vrije maatschappij veel meer individuen veel
meer kunnen verwezenlijken. We hoeven daarvoor
alleen maar te kijken naar de zo overduidelijke
toestanden in Rusland en Oost Europa.



Peter de Kok stelt de vraag: „Hoe kan iemand we-
ten of zijn libertarische vrijheidsideaal niet zijn on-
bewuste projectie is van de eigen, innerlijke en da-
gelijkse onvrijheid?"
Als ik het goed begrijp, bedoelt Peter de Kok: Hoe
kan iemand weten of zijn ideaal voor een (inter-
menselijke) geweldloze wereld niet onbewust een
vervanging (?) is van zijn eigen onmacht om die
vrijheid te gebruiken voor het verwezenlijken van
zijn eigen waarden. Bijvoorbeeld doordat het een
vlucht is van (onbewust) aangevoelde „verplichtin-
gen" ten opzichte van een familielid of iets derge-
lijks. Ja, dat zou kunnen. Maar wat dan nog?
Je kunt het ook voer voor psychologen noemen!
Iedereen die er belang in stelt, zou het zich wel eens
kunnen afvragen. Het zou hem zelfs kunnen hel-
pen om zichzelf beter te leren kennen en daardoor
meer naar volwassenheid te groeien. Een zeer nut-
tige bezigheid.
Maar ook dit is weer iets dat iedereen maar voor
zichzelf moet uitmaken. Zolang hij geen agressie
tegen anderen pleegt, wordt de (libertarische) vrij-
heid niet aangetast.

Ik kan akkoord gaan met de stelling dat collectieve
vrijheid ontstaat als alle individuen vrij zijn. Een
libertarische maatschappij zou dan een collectieve
vrijheid zijn. Inderdaad hebben we dan „voor het
eerst ine geschiedenis, een echte, menswaardige
cultuur".

Wij zijn het niet eens over de rechten van kinderen
of we begrijpen elkaar niet. Waarom en welke
rechten zouden kinderen anders moeten hebben
dan volwassenen? Kinderen hebben net als volwas-
senen gewoon recht op hun eigen leven. Dat ze
door het gebrek aan ervaring of kennis nog veel
moeten leren en daardoor opgeleid moeten worden
tot zelfstandigheid en beschermd moeten worden
tegen onbekende gevaren, doet aan deze stelling
niets af.
„Praktisch gezien zijn (gezonde) kinderen helaas
vrijer dan volwassenen" stelt Peter de Kok. Ik
neen aan dat dat „helaas" bedoeld is voor de vol-
wassenen! Maar het klopt niet. Kinderen zijn in de
maatschappij eerder meer dan minder onderwor-
pen aan dwang en geweld, denk alleen maar eens
aan inentingsplichten en schoolplichten.

Terug komend op het begin van dit artikel, stel ik
graag nogmaals dat we het steeds meer eens worden
op het terrein van de intermenselijke verhoudin-
gen. Als onafhankelijke, afzonderlijke individuen
hebben we natuurlijk terecht andere wensen, be-
hoeften, opvattingen enz., over hoe ieder van ons
wil omgaan met zijn eigen, niet door anderen ge-
hinderde, vrijheid, i O
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voor een systeem waarin de overheid henzelf en an-
deren onder dreiging van geweld dwingt om veel
meer dan tien gulden per maand aan sociale zeker^-
heid te betalen. ledere bewoner wordt dan ge-
vraagd een contract te tekenen waarin men zich
verplicht om op moment X alle buurtbewoners te
boycotten die niet hebben getekend. Moment X
vindt plaats wanneer er genoeg mensen hebben ge-
tekend om de gewenste economische sterkte te be-
reiken voor een succesvolle boycot. De mensen die
tekenen verplichten zich tevens om vanaf moment
X tien gulden per maand aan sociale zekerheid te
betalen. Als nu de gewenste economische sterkte
wordt bereikt, dan wordt het voor de niet-
ondertekenaars financieel aantrekkelijk om wel te
tekenen. Ze kunnen hiermee voorkomen geboycpt
te worden. Uiteindelijk zal dan vrijwel iedereen be-
ter af zijn door mee te betalen.

Voor alle mensen die tien gulden per maand over
hebben voor sociale zekerheid is het gunstig om te
tekenen. Doordat ze op deze manier profiteursge-
drag gaan uitsluiten, zal het sociale zekerheids-
systeem blijven voortbestaan. Zodoende behaalt
men dan uiteindelijk ook de gewenste economische
sterkte voor de boycot.

Als nadeel van dit systeem kan worden genoemd
dat de meeste mensen die geen tien gulderi per
maand over hebben voor sociale zekerheid, dit uit-
eindelijk toch zullen betalen om niet te worden ge-
boycot. Maar ik zie vooralsnog geen reden voor de
potentiële betalers om hier medelijden mee te heb-
ben. Voor het boycotsysteem zal de optimale
grootte van de delen waarin het gebied wordt inge-
deeld, groter zijn dan voor het kleinschahgheias-
systeem. Bij een groter deel, bijvoorbeeld een hele
stad, wordt men dan door meer mensen geboycot,
zodat men moeilijker kan voortleven op de

(
tr^nsj

acties met mensen van buiten dit deel. Als zo n deei
een gebied ter grote van Nederland zou beslaan,
zou de boycot nog effectiever zijn.

Natuurlijk zijn er nog veel meer financieringsmo-
gelijkheden te verzinnen voor een sociaal zeKer-
heidsstelsel. Een van de mogelijkheden is er voor ie
zorgen dat mensen die geld nodig hebben Proar;
tief worden gemaakt. Zo worden in diverse aniru-
posofische mentale klinieken produkten gemaa^
voor de verkoop. Dit vindt ik zelf wel de meest eic-
gante oplossing voor armoedeproblemen, om
de betreffenden op deze manier zelfstandig Wijven.
Zo is er in Nederland ook een stichting (sticnunB
Zeezicht) die zwerfjongeren aan banen helpt.

1 : '-'• ' • • ; • ' • . • • ' ' • • • Q
Hierover wellicht meer in een volgend nummer.*



INTERVIEW

KAPITALISME IS NIETS DAN GOED
Chris Hocepied

Begin 1990 hielp de Brusselse liberaal André
MONTEYNE bij de oprichting van een liberale
partij in Bulgarije, het liberale Blok POB, een blok
van politieke oppositie. Na zijn terugkeer uit dat
land, in mei 1990, voorspelde MONTEYNE dat de
kommunisten er de gang van zaken zouden blijven
manipuleren en dat ze een zekere vorm van demo-
kratie toe zouden laten maar er wel voor zoudeii
zorgen dat ze de touwtjes in handen hielden. Hij
noemde Bulgarije daarom een test-case voor Rus^
land.

De moeite waar dus om eens na te gaan hoever de
zaken een jaar later staan. Hiervoor interviewde de
VRIJBRIEF Guergine DVORETZKA. Mevrouw
DVORETZKA werkt sedert zestien jaar als jour-
naliste bij de staatsradio-omroep, waar ze instaat
voor jongerenprogramma's en culturele uitzendin-
gen. -

VB: Mevrouw Dvoretsza u spreekt vloeiend ver-
schillende westerse talen. Ik vermoed dat u vaak,
zoals vandaag, in het buitenland vertoefde?

GD: Nee, niet tot voor twee jaar. Het was zeer
moeilijk voor een Bulgaar, die niet tot de nomen-
klatura behoorde, naar het Westen te reizen. Als ik
beroepshalve reisde moest ik van een indrukwek-
kend aantal mensen hiervoor toestemming krijgen
(directeur, hoofdredacteurs enz.). Maar zelfs wie
aan een toeristische groepsreis naar het Westen wil-
de deelnemen werd geconfronteerd met een bu-
reaucratische lijdensweg. Hiervoor moest ik bij-
voorbeeld eerst de handtekeningen verzamelen van
de secretaris van de kommunistische partijafdeling
van de radio-omroep, van mijn direfcteur en van de
vakbond. Indien één van die drie weigerden, kon ik
het vergeten. En zelfs als iedereen tekende was men
nog niet zeker te mogen vertrekken. De geheime
diensten onderzochten de lijsten van de deelne-
mers. Vaak weigerden ze hun toestemming aan be-
paalde deelnemers te geven, zonder hiervoor enige
uitleg te geven. Vandaag is dat uiteraard allemaal
afgeschaft. Maar de meeste Bulgaren reizen niet
meer dan vroeger omdat reizen gewoon te duur uit-
valt. De prijzen _yn wel vertienvoudigd. Daaren-
boven zijn visums zo duur. Zo kost het visum voor
België 900 leva, dus 56,25 US-dollars. Voor de

doorsnee Bulgaar komt dit overeen met zijn
maandsalaris!

VB: Kon men in Bulgarije bij de staatsradio be-
noemd worden zonder een partij kaart te bezitten?

GB: Ja, op mijn niveau althans. Daarentegen kon-
den slechts partijleden hoofdredacteur worden of
andere kaderfuncties uitoefenen. Men moest per-
manent op zijn woorden letten. Een collega sprak
bijvoorbeeld eens over „Russische arbeiders". Hij
werd door de hoofdredacteur ontboden omdat hij
„Sovjet-arbeiders" had moeten zeggen. Het was
een heel zware fout. Hij had er zijn baan mee kun-
nen kwijtspelen. Maar ik denk dat ook in het kapi-
talistisch systeem gelijkaardige toestanden
bestaan. Journalisten die bijvoorbeeld voor een
blad schrijven die tot een bepaalde politieke strek-
king behoort, moeten evenzeer trouw aan de par-
tijlijn blijven of de krant verlaten. Of vergis ik
mij?

VB: Luisterde u soms naar Radio Free Europe?

GD: Ik denk niet dat veel Bulgaren er naar luister-
den. Ik deed het niet. Ik dacht eerst dat het alle-
maal leugens waren. Pas twee jaren geleden begon-
nen de Bulgaren hun radiotoestellen op RFE af te
stellen omdat die radio toen Bulgaarde dissidenten
het woord gaf, die vanuit Bulgarije hun commen-
taal per telefoon aan RFE doorspeelden. De men-
sen luisterden omdat het bekende Bulgaarse schrij-
vers waren. Nu luisteren we uiteraard niet meer.
Critici krijgen thans het woord op de Bulgaarse
staatsradio. Er zijn geen beperkingen meer op de
vrije meningsuiting.

VB: Maar hoe reageren de Bulgaren tegenover die
vrijheid en de onzekerheden die ermede gepaard
gaan?

GD: De laatste maanden is er wel veel veranderd.
Er is veel meer concurrentie. Vroeger had elke Bul-
gaar te eten, maar was hij permanent bang voor
Verklikkers. Nu zijn we niet meer bang, maar heb-
ben we niets meer te eten. Dit is wellicht een boeta-
de, er is immers koopwaar in de winkels, maar we
hebben geen geld genoeg om ze te kopen. De prij-
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zen stegen veel sneller dan de lonen. Deze winter
hebben verscheidene ouderlingen zelfmoord ge-
pleegd. Ze hadden het te koud en konden bijna
geen voedsel meer betalen.

Er zijn ook veel werklozen. Er is geen echte wer-
klozensteun. Niemand weet wat ermee moet gebeu-
ren. Wel is het zo dat men zijn woning niet kan ver-
liezen. Er zijn immers geen huisbazen die mensen
buiten de deur kunnen zetten. i

De Bulgaren beginnen zich nu ook te verenigen. De
meeste verenigingen hebben weliswaar handels-
doelstellingen. Dat vraagt minder vaardigheden
dan andere bedrijvigheden zoals het bouwen van
woningen of het aanleggen van wegen. Maar de
oprichting van vennootschappen met dergelijke
doelstellingen zal uiteraardniet uitblijven.

• • • ' . • ' ' . : | • : : :

Wat verder opvalt is de ontluikende afgunst van
vele Bulgaren tegenover hun buren die het beter be-
ginnen te krijgen. Hét is evenwel nog té vroeg om
conclusies te trekken. Ik wil niet veralgemenen.

VB: Zijn er dan Bulgaren die heimwee hebben naar
het communisme?

GD: Luiaards hielden uiteraard van het commu-
nisme. Niemand had, er in feite zin in om veel te
werken. Alsïmen veel of weinig werkte, verdiende
men evenveel geld. Het communisme beschermde
de luiaards. Het was, denk ik, een verkeerde opvat-
ting van gelijkheid. Voor het communisme was
werklust één van de hoofdeigenschappen van alle
Bulgaren. Na 45 jaar communisme is dit zeker niet

meer het geval. Men was voor alles op de staat aan-
gewezen. Alles kwam van de Staat: woning, werk
enz. Niemand werkte om een huis te kopen. Men
wachtte om een appartement te „krijgen''. Men
wachte vaak meer dan tien jaa*. Vele mensen ware
nog aan het wachten toen het communisme wan-
kelde. Nu voelen ze zich verlaten en bedrogen om-
dat de Staat hier niet meer voor instaat.

VB: Wat betekent kapitalisme voor de doorsnee
Bulgaar?

GD: Vroeger was dat een synoniem van verderf.
Vandaag is het net het tegenovergestelde. Nu bete-
kent het al het beste. Alles is veranderd sedert 10
november 1989.

In Bulgarije was er evenwel geen socialisme. Ons
ideaal was een rechtvaardige samenleving. Het
communistisch regime was een kastenstaat, met de
nomenklatura die alles mocht en de rest van de be-
volking die moest werken en zwijgen. In Bulgarije
hoort men steeds meer mensen met bewondering
spreken over Zweden waar er een rechtvaardig so-
cialisme zou bestaan.

Persoonlijk sta ik evenwel nogal huiverig tegen-
over de toenemende Amerikaanse invloed op de
jongeren. Toen de Bulgaarse studenten staakten,
betoogden ze voor het parlement niet met een Bul-
gaarse vlag, maar met een Amerikaanse vlag en ze
riepen „S.O.S.-U.S.A.". Ze bootsten een Ameri-
kaans accent na als ze Engels praatten enz.

VB: Speelt de KP nog een belangrijke rol?

GD: De communistische partij bestaat niet meer.
Ze is van naam veranderd en heet nu Bulgaarse so-
cialistische partij. Voorts is ze nu een partij zoals
de andere. Veel van de vroegere partijfunctionaris-
sen zijn nu werkloos. Daarenboven werden een
aantal staatsambtenaren, die tot de nomenklatura
behoorden, op non-aktief gesteld of vervroegd ge-
pensioneerd. De meeste bleven weliswaar in dienst.
De partij is immers nog steeds de belangrijkste par-
tij van de regering waarin ook de demokraten, ae
republikeinen en nog enkele partijen vertegen-
woordigd zijn.

Naast de socialistische partij is er in feite ook nog
een communistische partij. Zelfs twee. Het betren
ortodoxe dissidenten van de oude partij, die nu on-
der elkaar bekvechten om de naam te mogen over-
nemen. .

Er zijn heel wat partijen in Bulgarije. Velen voelen
zich geroepen om partijvoorzitter te worden. Hei
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wordt steeds meer duidelijk dat mensen die geen
kans maken in het beroepsleven zich met politiek
bezighouden om toch iets in het leven te bereiken.
Ik ben zelf niet politiek geëngageerd en vind het
zonderling. Het lijkt me alsof het precies de minst
begaafde mensen zijn die in de politiek gaan en de
massa's willen leiden!

VB: In de westerse media hoort men vaak dat na
het communisme Oost-Europa nu te kampen zou
hebben met racisme en antisemitisme. Merkt men
daar iets van in Bulgarije?

GD: Integendeel. Bij ons is er bijvoorbeeld een
partij, die zichzelf „beweging voor Recht en Vrij-
heid" noemt maar die in feite de Turkse minder-
heid vertegenwoordigt. Ze telt 16 parlementsleden
(op 400). Een partij die slechts één bevolkings-
groep vertegenwoordigt lijkt me wel gevaarlijk. Je
mag niet vergeten dat Bulgarije jaren gebukt liep
onder het juk van de Turkse bezetter.

Er zijn voorts moeilijkheden met Tsiganen. De
Bulgaren zijn niet racistisch, maar ze zijn nog al-
tijd de privileges niet vergeten, waarvan de Tsiga-
nen genoten onder het communistisch regime. Hun
kinderen konden bijvoorbeeld naar alle scholen
zonder, zoals de Bulgaarse kinderen, toegangsexa-
mens te moeten doen. Voorts zijn ze heel luidruch-
ting. De wrevel van Bulgaren, die in appartements-
gebouwen zonder geluidsisolatie hele nachten ged-
wongen de Tsiganenfeesten van hun buren
moesten meemaken, is nog lang niert uitgedeind.

Er zetelen twee tsiganenvertegenwoordigers in het
parlement.

VB: Welk is de rol van de kerk?

GD: In tegenstelling met Polen, waar de katholieke
kerk een voorname rol speelde en meer dan ooit
zijn stempel drukt op de politiek, heeft de ortho-
doxe kerk in Bulgarije weinig invloed. Bulgaren
zijn niet zo aan hun kerk gehecht. Er zijn wel
priesters die nu aan politiek doen. Ik vindt het eige-
naardig. Geestelijken zouden zich volgens mij niet
mogen inlaten met wereldlijke zaken.

Ik hoorde vaak zeggen dat de Bulgaren geen gelo-
vig volk zijn. Wellicht werd die vaststelling ver-
spreid door de communistische propaganda. Ón-
der het communisme werd de kerk dopr de com-
munistische partij geleid. Men zei dat de partij de
bischoppen benoemde. De Bulgaren aarzelden
daarom naar de' jrk te gaan. Ze waren bang. Offi-
cieel mochten we gelijk welke godsdienst belijden,
maar wie naar de kerk ging kon gesanctioneerd

worden. Indien een lid van de communistische par-
tij naar de kerk was gegaan, werd hij zeker op het
matje geroepen door zijn partijsecretaris. De or-
thodoxe godsdienst kan ook niet met de katholieke
godsdienst vergeleken worden.

VB: En wat met de geheime diensten?

GD: Dat is een heet hangijzer. Vroeger voelde je je
alleen veilig onder vier ogen. Er waren overal ver-
klikkers. Men zei dat iedereen zijn dossier had bij
de veiligheidsdiensten. Nu vraagt het volk een lijst
van de verklikkers. Maar die is nog steeds niet pu-
bliek gemaakt. Onder de huidige parlementsleden
zijn er vermoedelijk vele verklikkers, Vandaar hun
klein enthousiasme om de eisen van het volk tege-
moet te komen. Ik denk evenwel dat het heel be-
langrijk is te weten wie bij de radio elke week bij de
geheime diensten verslag kwam uitbrengen over
wat zijn collega's gezegd en gedaan haden. Ik
vraag geen andere sancties; Alleen namen en de
vergoeding die ze ervoor gekregen hebben. Mis-
schien deden ze het enkel voor hun carrière. Over
de buitenlandse spionagediensten werd nog minder
bekend gemaakt. Wat de aanslag op de paus be-
treft, denk ik persoonlijk niet dat de Bulgaarse ge-
heime diensten daar iets mee te maken hebben. Ik
heb daar uitzendingen op televisie over gezien, en
het zou mij verwonderen dat onze geheime
diensten zo'n psychisch labiele man hadden uitge-
kozen om de moord te begaan. In elk geval heeft
onze president zijn steun beloofd om de zaak op te
helderen. **
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LIBERTARISME, LOGICA en IRRATIONALITEIT

Hub Jongen

Inleiding

Velen hebben de ervaring dat discussies met perso-
nen die (nog) niet libertarisch kunnen of durven
denken, tot niets leiden.
Ook de vraag of je zelf, en in hoeverre, libertariër
bent, is met de hier volgende procedure voor een
deel oplosbaar,

Jarenlange contacten blijken vaak niet tot een be-
ter begrip te leiden. En dat terwijl de libertarische
filosofie toch eigenlijk redelijk eenvoudig is: "GIJ
ZULT GEEN AGRESSIE PLEGEN", of "ALLE
INTERMENSELIJKE HANDELINGEN DIE-
NEN PLAATS TE VINDEN MET ONDERLIN-
GE GOEDKEURING". Zeker als men bereid is
om er open en objectief tegenover te staan.

Natuurlijk heeft het geen zien om verder te praten
met iemand die er irrationele angsten voor heeft.
Misschien zelfs ook niet met de grote groep perso-
nen die door hun verleden, opleiding, omgeving
e.d. een dusdanig gevormde "overtuiging" gekre-
gen hebben, dat daar niets meer aan te veranderen
valt.

Maar het geringe resultaat komt ook voor een
groot deel door de wijze waarop de meeste
gesprekken worden gevoerd.
Men praat meestal over een bepaald geval zonder
zich bewust te zijn van de onderliggende funda-
menten. Men praat bijvoorbeeld over de "hoogte"
van een belasting. Men praat dan op hét "politieke
vlak". Moet een belasting 70% of 60% zijn?
Wil je echter verder komen, dan is het nodig het
eerst eens te zijn over de fundamentele achtergron-
den, n.l. is het juist om (deze) belasting aan men-
sen op te leggen. We praten dan op hét "ethische
vlak".
Als je het op het ethische vlak niet met elkaar eens
bent, kun je dat ook niet worden op het politieke
vlak.

De frustratie dat het moeilijk is om met een aantal
goedwillende mensen te communiceren, heeft ge-
leid tot het ontwikkelen van de volgende procedure
"LIBSTEPS" genoemd.
De bedoeling is Om te trachten in een open gesprek
met elkaar na te gaan tot op welk punt (step) je
partner het met je eens kan zijn. i

Uiteraard is dan de eerste stap het definiëren van
de begrippen die in de verdere opbouw een grote of
essentiële rol spelen. Vandaar uit volgt dan STAP
2, en zo voort.

Hier volgt de procedure zoals die tot nu toe ont-
wikkeld is en die al in een groot aantal gevallen tot
verduidelijking heeft geleid. Verduidelijking zowel
in de richting van het beter overbrengen van de li-
bertarische filosofie als van het bepalen van het
punt waarop iemand anders principieel van mening
verschilt en niet bereid is om van zijn standpunt af
te stappen.
Als dit laatste blijkt, weet je tenminste waar het
verschil ligt en je weet dan dat je toekomstige po-
gingen alleen maar zin hebben als je dit bepaalde
punt kunt oplossen.
Bij voorbeeld als iemand vindt dat het gebruiken
van geweld in de dagelijks omgang wel goed is, en
dat je dat mag toepassen als het in je kraam te pas
komt, als je er ongestraft meer resultaat voor jezelf
uithaalt, dan heeft het geen zin over libertarische
principes te praten.

De LIBSTEPS-procedure is:

1. Om volgens logische stappen na te gaan tot op
welk punt iemand het met de libertarische filosofie
eens kan zijn, is het noodzakelijk eerst goed te be-
palen wat we in de discussie met bepaalde begrip-
pen bedoelen:

a. GEWELD (in "intermenselijke relaties") wordt
gebruikt als iemand tot iets wordt geforceerd dat
hij niet uit eigen vrije wil doet. Of: Geweld wordt
gebruikt als iemand iets doet met mijn lichaam of
eigendom zonder mijn vrijwillige toestemming.
b. DWANG is het dreigen met (of gebruik van) dat
geweld.
c. VRIJHEID (in intermenselijke relaties) is het
ontbreken van dwang, geweld, fraude.

2. De Samenleving/samenwerking (elke handeling
waar twee of meer personen bij betrokken zijn)
kan gebaseerd zijn op:
a. DWANG (of GEWELD) tussen personen/groe-
pen, of op
b. VRIJWILLIGHEID (consent principe)
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3. VRIJWILLIGHEID is (rationeel) de enige mo-
rele basis , dat wil zeggen:
a. Niemand begint met geweld, dreigt met geweld
(dwang) of fraudeert (indirect geweld).
b. Alle overeenkomsten tussen mensen zijn geheel
met eikaars toestemming (consent).

4. Het maakt geen verschil of dit speelt tussen 2,10
of 51 medemensen. Dus ook niet als het 51% van
de medemensen betreft. i

5. NU (in de huidige maatschappij) is:
a. x% vrij, y% dwang (dingen die je moet)
b. bvb x = 25, y = 75.

6. WIL LIEFST (het meest morele):
x = 100 en y = O

7. Dit kan niet in één klap, moet geleidelijk, moet
"onderweg leren" (1).

8. Kan niet te langzaam, dan te veel SIG's, (Special
Interest Groups) die hun eigen belangen willen
behouden/vermeerderen ten koste van anderen.

9. Dit betekent:
a. dat we "stappen" kunnen bepalen die in de
juiste richting (naar meer vrijheid) werken.
b. Onmiddellijk, en bij elke stap, de belasting pro-
portioneel verlagen met de voordelen die dit ople-
vert.
c. Geld dat vrijkomt door privatisering wordt di-
rect gebruikt voor:
a. opheffen van het "begrotingstekort".
b. aflossing van de staatsschuld.

Als tot en met punt 9 uw gesprekspartner het met u
eens is, zou u kunnen stoppen en hem feliciteren,
omdat hij bewezen heeft een "libertariër^' te zijn.
Immers, alles wat er verder consequent op volgt
zijn "toepassingen".

U kunt dan eventueel de bal naar hem/haar kaat-
sen en vragen WAT er nu in de maatschappij zou
moeten gebeuren om deze (ideale) situatie te gaan
verwezenlijken. En dan loopt het verder wel.

Een andere mogelijkheid om het gesprek te vervol-
gen is de hierna volgende stappen te bespreken.
Deze stappen zijn in een betrekkelijk willekeurige
volgorde. Ze zijn zo gekozen omdat getracht is van
"eenvoudige" naar moeilijker stappen te gaan, zo-
dat het waarschijnlijker is om eerst weer een aantal
overeenstemmir <m te vinden. De volgorde kan
natuurlijk ook aan de gesprekspartner worden
aangepast. l

10. ACTIE: SNEL AFSCHAFFEN, (overbrengen
naar vrije maatschappij):
1. Militaire dienstplicht
2. Subsidies voor:
a. kunst e.d.
b. politieke partijen
c. bedrijven
d. landbouw (2)
3. Ontwikkelingshulp

11. ACTIE: SNEL PRIVATISEREN
1. Staatsbedrijven, spoorwegen etcJ
2. Ambtenaren (Professor Fortuyn betoogt om alle
"uitvoerende" taken te privatiseren en alleen de
fractie 'beleidsbepalende" taken bij de overheid te
laten. Ook dit is een STAP in de goede richting.)
3. Onderwijs.

12. ACTIE: AFSCHAFFEN MAATSCHAPPE-
LIJKE BELEMMERINGEN (betuttelingen)
1. Gedwongen loon- en prijsregulering
2. Invoerheffingen en douanebeperkingen
3; Winkelsluiting en vestigingsvergunningen

13. ACTIE: PRIVATISEREN volgende onderde-
len: "." ' • • : • • • ' • ' • • ' ' . . ' ' . • • • • ' ' ' :

1. Medische zaken
2. Sociale zaken
3; "Wat er dan nog over is" '

14. ACTIE: LEGALISEER:
1. DRUGS en schakel de vrijkomende politie e.d.
in bij de bestrijding van misdaad.
2. "Wat er dan nog over is".

ERVARINGEN

De eerste ervaringen met deze LIBSTEPS-
methodiek zijn positief. Diverse personen die het
hebben gebruikt; zijn enthousiast eri vinden dat
een aantal gesprekken er vruchtbaarder door ge-
worden is.
Hierbij dank aan degenen die bijgedragen hebben
aan de verbetering van het eerste concept.

---Het blijkt dat een aantal personen het moeilijk
vindt om "conceptioneel" te denken, om duidelijk
een "begrip" te vormen, te omschrijven en te ge-
bruiken.
A. Het blijkt soms dat iemand het wel eens is met
de eerste negen stappen, maar als dan vanaf stap
10 practische consequenties duidelijk worden, dat
men dan weer moeilijkheden heeft. Men krabbelt
dan terug of er komen vragen en opmerkingen
waaruit blijkt dat men het niet helemaal heeft be-
grepen.

Vervolg op blz. 18
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Hub Jongen

ANTI DIENSTPLICHT
Op de kringbijeenkomst van juli in Rotterdam,
sprak een vertegenwoordiger van het „Platform te-
gen dienstplicht",
De vraag was of libertariërs met hen
wilden/konden samenwerken.
Dit gaf een bijzonder interessante discussie. Im-
mers, natuurlijk zijn libertariërs tegen dienst-
PLICHT, en je zou dus een onbevangen „ja" op
die vraag kunnen antwoorden.
Bij nadere beschouwing blijkt dat er veel meer ach-
t e r zit. • . • • • " • : . • ' . . . . • . ./: ' . - . •• • . ' . ' • ! - • ' : : -
Zo wil het platform iedereen die mee doet een ver-
klaring laten tekenen waar veel meer in staat. On-
der anderen ook dat je niet alleen verklaart tegen
oorlog te zijn, maar ook tegen iedere oorlogsvoor-
bereiding. En dan kom je natuurlijk op het punt
van zelfverdediging.
Alle libertariërs zijn tegen agressie. Maar de meeste
vinden wel dat ze zichzelf mogen verdedigen.
Daardoor kwamen we niet tot een overeenstem-
ming.

Het was zelfs voor een aantal libertariërs nieuw dat
in de V.S. de libertarische politieke partij een voor-
stander is van het vrije recht om wapens te hebben
en te dragen.
De avond was niet alleen erg interessant, maar
door dit contact ontstond ook de mogelijkheid om
aan een heel nieuwe groep mensen het libertarische
ideaal duidelijk te maken. Het Libertarisch Cen-
trum ziet deze ontwikkeling met veel belangstelling
tegemoet.

VOORZITTER AMERIKAANSE L.P.
Dave Walter zal na de conventie in Chicago, waar
ook de Presidentskandidaat wordt gekozen, niet
meer als voorzitter aanblijven.
Op dit mpment heeft Mary Gingell zich voor deze
functie kandidaat gesteld.

JAARVERSLAG
INSTITUTE FÖR HUMANE STUDIES
1990.
Dit jaarverslag is zeer indrukwekkend. Niet alleen
omdat er zoveel foto's in staan van jonge mensen
die seminars gevolgd hebben, maar óók door de
vele andere resultaten van deze organisatie.

Enkele voorbeelden:
— 73 studiebeurzen, ieder tot een maximale waarde
van $ 17.500,-, werden verstrekt.
- Daarnaast werd een nieuwe studiebeurs ingesteld
voor studenten in de financiële richting.
- Zeven Liberty & Society Summer Seminars wer-
den georganiseerd, waaronder die in Frankrijk,
Zweden en Hongarije. Meer dan 250 studenten uit
20 verschillende landen volgden en week lang
opleiding over „klassiek Liberale" gedachten.
- Nieuwe cursussen werden ontworpen, waaron-
der een vijfdaags seminar over „Liberty in Film &
Fiction".
- Door samen met Laissez-Faire Bookshop te wer-
ken zagen ze kans om voor een waarde van $
300.000 aan boeken naar Oost Europa te sturen.
- Het is prettig dat LH.S. nu ook een kantoor in
Parijs heeft.
Het moet daardoor mogelijk zijn dat er een nauwe-
re samenwerking komt tussen I.H.S. en ISIL in
Europa, We zullen u daar zeker van op de hoogte
houden.

DE STAAT IS DE FRAUDEUR
„Niet U maar de staat is de ware fraudeur". Dit
wordt uit de doeken gedaan door Guy Verhofstadt
en zijn PVV.
De regering (en niet alleen de Belgische) sjoemelt
met geld: Verschuiven van uitgaven naar een vol-
gend boekjaar, vervroegd innen en later terugbeta^
len, e.d.
Dit werd geregeld in een geheime nota die is uitge-
lekt. Guy noemt het: „Georganiseerde diefstal".
Het is natuurlijk goed dat er uit die kring ook op
wordt gewezen, maar het is niets nieuws.
Het door ons in VRIJBRIEF nr. 160 besproken
boekje van Guy Verhofstadt wordt door verschil-
lende partijen in België „een schande" genoemd,
Op zich kan dat een aanbeveling voor u zijn om het
eens te lezen!

Dat de overheid onbetrouwbaar is, hoorde ik in
verband met het ambtenarenoverleg op 19 juni op
de radio een vakbondsleider zegen: „De overheid
is een onbetrouwbare werkgever. Ze moet gedwon-
gen worden om te handelen als een gewone werkge-
ver, dan heb je zekerheid'
Het inzicht begint door te dringen!
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MONETAIR VRIJHEIpSNETWERK.
Het MVN is een internationale contact- en commu-
nicatie mogelijkheid voor mensen die zich interes-
seren voor andere dan de gangbare geld- en beta-
lingssystemen.
„We beschouwen het staatsgeldmonopolie als de
hoofdoorzaak van massa-werkloosheid, konjunk-
tuurschommelingen en vérverbreide betalingsmoe-
lijkheden (te veel schulden)".
De uitgever van de MVN - rondbrief neemt de po-
sitie in van decentralisering, anti-monopolisme en
experimenteervrijheid in het geld- en bankgebied.
In de Rondbrief staat vooral informatie over geld-
theorie, praktische experimenten, adressen, litera-
tuur en bijeenkomsten.
MVN rondbrief kost per stuk 5 DM (inkl. porto), 6
stuks 25 DM (inkl. porto). Contact: S. Schwenke,
Schönstedtstr. 9, D-1000 Berlin 44 DLD.
Postgiro Berlin 453424/106 of:
T. Megalli, P.O. box 380161, D-8000 München 38.
Postgiro München 374492-807.
(Bijdrage van Stefan van Glabbeek).

KRING ROOSENDAAL
In de juli-bijeenkomst, (waar deze keer hoofdzake-
lijk VVD'ers aanwezig waren, hield Peter Neeb,
(de eerste libertarische burgemeester van Neder--
land!) een inleding over „Sociale Vernieuwing".
Met Sociale Vernieuwing wordt de laatste tijd
vooral bedoeld dat veel overheidstaken naar een
niveau teruggebracht kunnen (moeten) worden,
dat dichter bij de „kiezer" ligt. Van het Rijk naar
de Provincie, en van de Provincie naar de Gemeen-
te. Duidelijk bleek dat politici eigenlijk alleen maar
praten over het verschuiven van taken naar een an-
dere instantie en niet over het afschaffen van die
taken.
Het idee om voor een verder beleid nu eens uit te
gaan van „nul", leek eerst niet reëel, maar na eni-
ge discussie vonden steeds meer deelnemers het be-
langrijk om dat eens verder uit te werken.
Ieder die actief in een partij werkt, zou kunnen
proberen omdat in zijn partij eens ter sprake te
brengen. Het libertarisch centrum wil daar graag
hulp bij verlenen.
Het idee van Guy Verhofstadt, dat een burger ook
hét recht moet hebben om „uit de staat te
stappen", en het recht moet hebben om voor zijn
eigen voorzieningen te zorgen, werd ook als „poli-
tiek niet haalbaar" beschouwd. Het leek echter in-
teressant genoeg, om er een volgende keer eens na-
der op in te gaan.

L.P. LIBERTARIAN PARTY.
De interne verkiezingsstrijd voor de Presidentskan-
didaat van de LP spitst zich toe op de confrontatie
tussen Andreé Marrou en Dick Boddie. Marrou wil

de bestaande mogelijkheid om van de overheid
„matching funds" te krijgen, wél gebruiken, Bod-
die is daar fel tegen.
,, 'Matching funds" zijn bedragen die aan Presi-
dentskandidaten door de overheid worden uitge-
keed, en die gelijk zijn aan de bedragen die deze
kandidaten in een bepaalde tijd voor hun verkie-
zingscampagne hebben uitgegeven. Alles natuur-
lijk nog volgens de nodige spelregels.
Het geld van deze matching funds. is door Ameri-
kanen vrijwillig betaald; het is een post die naast de
belastingen staat. Daarom meent Marrou dat het
wel verantwoord is, terwijl Boddie principieel zegt
dat het geld is dat van de overheid komt, en dat je
dat als libertariër dus niet hoort aan te nemen.
Omdat de L.P. het geld zo hard nodig heeft, p.a.
voor televisiezendtijd, is dit een belangrijke
kwestie. :
Mijn eigen mening is dat je consequent moet zijn
en dat geld niet moet aannemen. Bovendien, als je
het wel aanneemt, hoe kun je dan ooit aan nieuwe
mensen duidelijk maken wat je; principiële opvat-
tingen zijn? :
Een ander vreemd punt is dat je om deze qyer-
heidsfondsen te krijgen, een minmum bedrag zelf
moet uitgeven, en dat dat bedrag ver ligt boven wat
voor de L.P. mogelijk is. DUS :als net toch niet
haalbaar is, is de gehele kwestie dan niet meer dan
een theoretisch punt dat voor de echte verkiezingen
weinig zinvol is?
Het is zeer interessant om te volgen hoe dit verder
zal lopen.

Government is not reason; it is not
eloquence; hisforcelLikefire, it is a
dangerous servant and a fearful
master.

George Washington

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023-290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!'
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Vervolg van bh. 15
B. Zorg dan uw geduld niet te verliezen. Men
"maakt" niet iemand tot libertariër met een een-
voudig vragenlijstje als het onderhavige. Deze me-
thode is wel geschikt om uw gesprek "vruchtbaar-
der" te maken.

—Ook blijkt een aantal personen een zekere
"angst" te hebben om op deze manier te praten.
A. Men begint al bij de eerste stap met ontwijken-
de antwoorden.
B. Men wil niet verder praten omdat het zo
"Zwart-Wit" is!
C. Men maakt het ingewikkelder (ontwijkend) dan
nodig is, door te gaan praten over "geestelijk ge-
weld", "economisch geweld", politiek geweld",
"verbaal geweld" enz.
Allemaal begrippen die vallen onder de hierboven
gestelde definities of helemaal "geen geweld" zijn
als de juiste definitie wordt gehandhaafd.
D. Eén van de redenen voor deze houding kan zijn
dat men vreest dat er een groot deel van wat men
altijd als vaststaand heeft aangenomen, op de
tocht komt te staan. Dat is onveilig!
E. Probeer begrip voor deze angst op te brengen,
want het kan een belangrijke factor zijn. Ermee
spotten of het belachelijk maken zal u alleen maar
verder van begrip voor uw standpunt af brengen.

Het Libertarisch Centrum zou het op prijs stellen
om uw eventuele ervaringen, vragen, commentaar,
aanvullingen enz. op deze methodiek te mogen ver-
nemen en wenst u veel succes.

(1) Er zijn overigens Libertariërs die menen dat het
wél in één klap zou moeten gebeuren, b.v.b. Prof.
M. Rothbard.
(2) Uiteraard uiteindelijk alle subsidies afschaffen.

"Iheartily
accept the
motto, 'that
government is

best which govems least'"
—Henry David Thoreau

AGENDA
24 u/dag THE BLACK BOARD

Libertarische data-bar,, Noorwegen, Bell
300/200 en CCITT 1200/2400, tel.
09-47.255.55.61 (België 00 i.p.v. 09)

17 sept Kring Roosendaal

20 sept Kring Den Haag/Leiden

22-
29 sept Carpe Diem:

Cultuurreis Eiffel

28 sept Libertarian Alliance:
One Day Conference 'In Defence of
Ulster', Londen.

3 okt. Kring Rotterdam/Schiedam

6 okt. Carpe Diem:
VHeerenberg, Zeddam, Monferland

9-13 okt. Carpe Diem:
Vijfdaagse Cultuurwandeling in de Thie-
rarche.

15 okt. Kring Roosendaal
18 okt. Kring Den Haag/Leiden

2 nov. Libertarian Alliance:
One Day Conference 'On Children's
Rights', Londen (zie advertentie).

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

. £$ The ideal government of all reflecfive
**• wen, from Aristotle onward, is one

,'which Iets the individual alone-one
M'/j/cA barely escapes being no
government at all.

H.L.Mencken
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One Day Conference

ON CHILDREN'S RIGHTS
Date: Saiurday 2nd November 1991

Time: ll.OOam to6.15pm

Admission: £5.00 per person. By ticket only.

Venue: The Jubilee Room, The New Cavendish Club, 44 Great Cumberland Place, London W1H 8BS
(Nearesi tube: Marble Arch)

10.30am - ll.OOam Arrival - Tea and coffee will be scrved.
Introduction by Simon Mcllwaine, Conference Chairmaa

11 .OOam - Noon Professor David Glndstone "Childhood in History"

Noon - 12.30pm Discussion
Professor David Gladsione is Reader in the History of Social Policy at Brislol University. He has been Visiting Professor
in Human Service Studies al Corncll Universiiy since 1985 and has lectured extensively in the USA. He has aiso
contribuled lomany academie journals, including Social Policy and Adininisiraion, The Journal of Social Policy, The
Journal of Comparative Welfare, and The National Civic Review. His book History oflnstilutional Care From the
Mid-Nineteemh Centuty will be publishcd by Roulledge this year.

12.30pm - 1.30pm Lunch break

1.30pm - 2.30pm Dr. Bill Thompson "Social Workers, Children's Freedom, and Moral Panics"

2.30pm - 3.00pm Discussion

Dr. Bill Thompson is Lecturcr in Media Studies at ihe University of Reading, having taughi previously at the Universities
of Cambridge and Essex. He has written on various topics within the fields of criminology and the sociology of moral
panics and fundamentalism. He has delivered papers to academie conferences in Britain, France and America, as well as
to previous LA Conferences. The LA has published his paper Moral Crusades and Media Censorship.

3. OOpm - 3.15pm Tea Break

3.15pm - 4.15pm Teresa Gormun, MP "Empowering Children"

4.15pm - 4.45pm Discussion

Teresa Gorman is Conservaiive MP for Billericay. She was formerly a successful businesswoman and the founder of the
Associaiion for Small Businesses and the Self-Employed. She has written extensively for the national press, contribuled
to such books as The Case For Private Enlerprise, The Omega Papers, and Trespassing, and is the author of a rmmbcr ol
monographs, including Minimum Wagc Laws and Small Firms, The Enterprise Culture, Business Stilt Burdened,
C/i ickengate ,andWorriedtoDeaih.

4.45pm - 5.45pm lun Smedley " 'Youth Uiglits' and the Youth Indnstry in Britain and Europe"

5. 45pm -6.15pm Discussion
lan Smedley is former Chairman of Conservaiive Students and a graduate of Clare College, Cambridge. He is author ol a
number of pamphlels and has recently contributcd 10 The Journal of Accounting, Banking and Financial History.

6.15 pm Close of Conference

Plcase send me tickei(s) for ihe LA Conference, "On Children's Righis", on Saturday 2nd November,
ai £5.00 each

I enclose a cheque/postal order, payable 10 The Liberiarian Alliance, for:

Name:

Address:

Telephone number:.

l'lease return by First Cluss Mail to: Chris R. Tame, Secrelary, Libertarian Alliance,
l Russell Chambers, The Piazza, Covent Garden, London, WC2b BAA.
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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 j
vrijheid i n . , ' i
Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn i
eigendom. Elke samenwerking tussen individuen , j
is dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet mag ,
vrijwillige samenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

De Vrijbrief is' geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty.


