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REDACTIONEEL
OVER DE IDEOLOGIE
VAN DE VERZORGINGSSTAAT

Mike van Roosmalen

In dit nummer van de Vrijbrief wordt aandacht
besteed aan de beweging van Jan Schaeffer in Ne-
derland, een beweging die zich laat omschrijven als
een niet-ideologische aanval op de bestaande ver-
zorgingsstaat. In België blijkt uit de electorale re-
sultaten dat de aanval deels apolitiek en absur-
distisch gekleurd is (ROSSEM) en deels gevoed,
wordt door Vlaams-nationalistische en xenqfpbe
sentimenten (Vlaams Blok)< De vergelijking dringt
zich op met de onlangs gehouden verkiezingen in
Zweden en het .onverklaarbare' resultaat van de
Ny Democrati. ,
De beweging van Jan Schaeffer speelt in op het ar-
gument dat veel overheidstaken niet efficiënt wor-,
den uitgevoerd; als verklaring hiervoor voert
Schaeffer aan dat de overheid te ver van de burger
afstaat. Deze pragmatische benadering van de
overheidsproblematiek lijkt aan te slaan; De Ne-
derlandse politieke cultuur kenmerkt zich immers
door zakelijkheid en een ,het werkt niet'-argument
heeft veel impact als het gaat om de bewerkstelli-
ging van veranderingen, zeker als door Schaeffer
enthousiasmerend over nieuwe oplossingen wordt
gesproken. Het moet anders want het bestaande
werkt niet, de idee van de verzorgende staat kan
beter worden uitgevoerd.
Het libertarisme als ideologie verdedigt zo conse-
quent mogelijk de individuele vrijheid. Op ideolo-
gische gronden is het libertarisme onverenigbaar
met de idee van de verzorgingsstaat. Niet omdat de
verzorgingsstaat niet zou werken maar omdat de
verzorgingsstaat de vrijheid van het individu aan-
tast. Het libertarische ,het is niet juist'-argument
brengt weinig mensen in vervoering; de ideologi-
sche aanval op de verzorgingsstaat wordt door wei-
nigen ondersteund.
Het lijkt erop dat de venijnige opmerkingen en
scheldpartijen aan het adres van de gevestigde pol-
tiek door het Vlaams Vlok en van Rossem meer in-
druk maken op de kiezer. Op nihilistische wijze ri-
diculiseren, zondebokken aanwijzen en andere tac-
tische spelletjes doen de .fundamenten' van de ver- <
zorgingsstaat eventjes schudden^ van daadwerke-
lijke afbouw is geen sprake. . : )
Ik denk dat een ideologische aanval op de verzor-
gingsstaat geen kans :van slagen heeft-omdat de
verzorgingsstaat niet in ideologische termen wordt , >

verdedigd. De heersende politici nemen de moeite
niet om de verzorgingsstaat op fundamentele gron-
den te verdedigen oïw.ël zijn zich niet bewust van
de grondslagen in hun denken. De kwestie is dan in
hoeverre er nog van denken sprake is. Het komt
mij voor dat politici niet denken doch slechts me-
ningen verkondigen.
De verzorgingsstaat i wordt verdedigd door menin-
gen en haar verdedigers zijn zich in de nieestë ge-
vallen niet bewust van haar ideologische grondsla-i
gen. " • ' . ' , , . ' " ' . . . " : ' ' i : ' . ' ' " ' , ^ . ; ' ; . „ ' .V ' ' ' " . / " . '''''"'.''••'•
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DE BEVRIJDING VAN DE EUROPESE WEGEN

John Hibbs
Vertaling: Mike van Roosmalen.

Professor John Hibbs is hoofd van de faculteit
Vervoerswetenschappen aan de Birmingham Poly-
technic in Engeland. izïjn publicaties voor het In-
stitute For Economie Affairs en voor het Adam
Smith Institute zijn van doorslaggevende betekenis
geweest voor de privatisering van het engelse bus-
en touringcarvervöer.

Het argument om te komen tot de viaststelling van
commerciële prijzen voor het gebruik van overvol-
le wégen komt voort uit het ineffectiviteit van het
huidige betalingssysteem. Het normale systeem om
d.m.v. belastingen te betalen functioneert slecht
als instrument om de wegen als schaars goed te
rantsoeneren en beperkt bovendien de keuze-
vrijheid. Deze keuze-vrijheid zal nog verder wor-
den ingeperkt als wordt gekozen voor alternatieven
die steunen op administratief-bureaucratische
rantsoènef ingsmethoden.

De verkeersproblematiek wordt vaak in verband
gebracht met de existentiële schaarste van land dat
voor bepaalde doeleinden wordt gebruikt. Deze
schaarste heeft voornamelijk betrekking op het ste-
delijke gebruik van land. In toenemende mate be-
treft het ook het gebruik voor het mter-urbane ver-
keer. Er is sprake van existentiële schaarste orndat
land een productie-factor is dat gekenmerkt wordt
door een begrensd aanbod. De stedelijke situatie
vloeit onvermijdelijk voort uit de aard van steden
en binnensteden; zij voldoen immers in sociale en
economische behoeften omdat ze de nabijheid bie-
den van diegenen waarmee we om gaan en zaken
mee doen. Deze behoeften creëeren als het ware
een middelpuntzoekende gemeenschappelijke
kracht. Overal waar een goed functionerende
markt is voor land voor stedelijk gebruik komen de
verschillende belangen tot een trade off van kosten

. en baten. Een dergelijke markt voor land dat voor
verkeersdoeleinden wordt gebruikt ontbreekt vol-
ledig, en daarmee ook de prikkel om tot een zuini-
ger gebruik te komen.

Indien een dergelijke markt zou bestaan, kunnen
we een actieve rol van ondernemers verwachten.
Om neo-Oostenrijkse termen te gebruiken: arbiters
zouden de relatie tussen verkopers en kopers ver-
zorgen; speculanten zouden winst proberen te ma-
ken door de marktontwikkelingen in te schatten;

en vernieuwers trachten te profiteren door nieuw
en substituerend aanbod te verzorgen. Het is over-
duidelijk dat een markt zoals boven geschetst met
kan en zal bestaan. De reden hiervoor wordt voor
een deel veroorzaakt door de situatie waarbij in al-
le concurrerende behoeften nooit kan worden
voorzien - .investeer in land,' adviseerde Mark
Twain' de hoogste Autoriteit heeft mij verzekerd
dat er geen land wordt bijgemaakt,' - en dit gege-
ven werkt als een beperking van alle marktactivitei-
ten. Dus elke poging om een marktproces te stap
ten, b.v. door het verlenen van eigendomsrechten
op wegen aan de eigenaren Van belendende perce-
len, loopt vast in existentiële moeilijkheden. Uit
betekent dat naar een compromis gezocht moet
worden voor de oplossing van het schaarste-
probleem. !

Wég-gebruik en de marginale prijs van nul.

Een feit is dat de gemiddelde weggebruiker, hetzij •
een privé-persoon hetzij een onderneming, de we-
gen beschouwt als een gratis goed. Dit is omdat de
wegen, om in economische termen te spreken, mar-
ginaal geprijsd zijn tegen nul gulden. Elke extra Ki-
lometer weg die gebruikt wordt voegt niets to&aan
de kosten voor de weggebruiker en beïnvloedt -op ,
geen enkele wijze de beslissingen omtrent d?Be-
treffende reis. Een marginale prijs van nul voorzie
in geen enkele prikkel om op het gebruik van nei
schaarse goed te bezuinigen i /

Tevens moet de aandacht worden gevestigd orrhet
verschijnsel dat het achteraf in rekening brengen,
zoals bij telefoonkosten, in het geval er spraKei
van een prijs per eenheid, voor een deel het oezu
nigende effect teniet doet van deze wijze v
kosten-doorberekening. . ,«aaree-
Van groter belang is het fenomeen van Pe;*Truik
nomen' kosten die gepaard gaan met net &
van de eigen auto. Een groot deel van.f.e^ald)
kosten worden in Groot-Brittannie vooruitbetaal
zoals de aanschafprijs, de motorrijtuigenbeias^^
de jaarlijkse Verzekeringspremie; zelis m• ^
van een volle tank worden niet als varlf.^aan-
schouwd. De autobezitter wordt op deze wu „ ^
gespoord een maximale bevrediging te i«_,. Q •
zijn investering; de auto levert immers f» *,,•;..
bijdrage aan dé vrijheid.



Het bovenstaande houdt niet in dat de zgn. externe
kosten van het autogebruik genegeerd moeten wor-
den. In zoverre deze kosten betrekking hebben op
het milieu zal worden aangenomen dat ze kunnen
en moeten worden geïnternaliseerd d.m.v. passen-
de belasting- en prijsmechanismen, alhoewel het
kartel-vormende gedrag van de aanbieders op deze
markt dergelijke oplossingen niet vergemakkelij-
ken. De externe kosten die samenhangen met ver-
keersopstoppingen zijn het meest van belang voor
de individuele vrijheid. Hierbij kan worden opge-
merkt dat een prijssysteem dat leidt tot vrij en ,file-
loos' autoverkeer ook bijdraagt tot een verminde-
ring van de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen
(denk aan de brandstofverspilling van stilstaand en
langzaamrijdend autoverkeer).

i l ' • : • i . • ' ' ; • ' ' • ' ' ' • • • • , - i :

Aangezien een doeltreffende prijsmechanisme ont-
breekt, bevindt elke ontwikkelde economie zich in
de huidige situatie, een situatie die in toenemende
mate ook voorkomt in de' minder ontwikkelde eco-
nomieën; een hoogst imperfect; mar kt die wordt
onderworpen aan de verstoringen t^giV. een margir-
nale prijs Van nul voor een schaars goed, In bijna
elk land treffen we juist die oplossing voor het
schaarste-probléem die aantoonbaar de slechtste
is. De huidige belasting-gerelateerde voorziening
van ruimte voor wegen veroorzaakt niet alleen se-
rieuze ineffecientiès in de allocatie-sfeer; het legt
strenge en onlogische beperkingen op aan individu-
en en ondernemingen bij het nemen van rationale
beslissingen over de aanwending van de hun ter be-
schikking staande middelen. De mogelijkheid om
goed geïnformeerde keuzes te maken is een basis-
vereiste voor individuele vrijheid.

Toch is er een oplossing.
Deze werd in detail gepresenteerd in een rapport
van de Britse regering, een rapport dat lange tijd is
genegeerd maar dat langzamerhand meer erken-
ning geniet, Dit zogeheten Smeed-rapport onder^
zocht de principes en technieken die beschikbaar
zijn voor het stellen van een prijs voor het wegge-
bruik. Ter aanbeveling stelt het rapport een elek-
tronische betalingswijze voor zodat alle kosten van
de verkeersopstoppingen verhaald worden op alle
weggebruikers, hiermee tevens particulieren en be-
drijven informerend ' over de hoogte van deze
kosten. Professor Smeed was onvermurwbaar over
het voorstel de weggebruiker bewust te maken van
de kosten op het ontstaansmoment, om zó de situ-
atie zoals bij de telefoonkosten (waar de kosten
achteraf in rekening worden gebracht) te i vermij-
den. Het moge duidelijk zijn dat het weggebruik in
file-vrije uren niet in rekening wordt gebracht ter-
wijl het aantal i geactiveerde betalingspunten zal
toenemen bij toename van het verkeer, v

Langs heuristische wijze zal het actuele kostenni-
veau worden geïdentificeerd waarbij redelijk vrij
verkeer mogelijk is. '
Naast het bovenvermelde rapport zijn de laatste
tijd meerdere initiatieven genomen.;;Het stads-
bestuur van Cambridge b.v. overweegt .de intro-
ductie van een prijssysteem i voor haar overvolle
stadswegen en ook hier blijkt dat de moeilijkheden
die gepaard gaan met het bovengeschetste idee we-
liswaar groot zijn maar zeker niet onoplosbaar.
Ook het feit dat het Smeed-rapport, alhoewel>niet
overgenomen, niet van tafel is geveegdidoet ver-
moeden dat actie werkelijk mogelijk is.

De prijs j van de inter-urbarie snelwegen. •.•..:

Uitbreiding van het bovenvermelde principe tot het
inter-urbane verkeer heeft tot nu toe opvallend wei-
nig aandacht gehad j ondanks de absurde situatie
waarvan momenteel sprake is. Voor een econoom
is de Britse situaties met een marginale prijs van nul
even onaantrekkelijk'1 als f de straffende /extra-
belasting voor , commerciële i weggebruikers in
Duitsland. Net zoals Professor Smeed de weg heeft
voorbereid voor een prijssysteem in een stedelijke
kontext, ;• heeft een commissie onder leiding van
Professor Allais ongeveer tegelijkertijd gerappor-
teerd over toepassingen in een bredere kontext. In
de Verenigde Staten is vervolgens door Gabriel
Roth een geïntegreerd prijssysteem !voor weg-; en
treinverkeer uitgewerkt. Echter, ondanks het vele
serieuze werk dat is gedaan wordt de problematiek
van de verkeersopstoppingen nog steeds op een
verwarrende en ad-hoc wijze benaderd. . <

In Groot-Brittannie zijn stappen ondernomen om
te komen tot particulier gefinancierde snelwegen i in
die gebieden waar het file-probleem het ergst is (zo-
als b.v. tussen Birmingham en Manchester). Het
doel van dit initiatief is waarschijnlijk risico^
verschuiving van de overheid naar een particuliere
onderneming; kosten en opbrengsten van deze on-
derneming zijn zeker • gezien de goed in te schatten
vraag naar Verkeersrüimte. Dit'is echter geen
mafktoplossing. De locatie wordt immers nog
steeds .door de overheid aangewezen; (zónder
markt-vóoruitzichten) terwijl de gebruikers van de
nieuwe snelweg nog steeds een marginale prijs van
nul betalen. Het resultaat kan alleen maar een hy-
bride systeem'zijn dat onbillijk wórdt gevonden.

Het alternatief, dat lange tijd voor ondenkbaar is
gehouden, voorziet in privé-ondernemingen-die die
snelwegen identificeren waar vraag en' aanbod niet
op elkaar zijn afgestemd en hierop hun eigen
marktoplössingen toepassen. Eind jaren zestig,
tóen dé1 Britse regering onder druk stond om •' de



snelwegverbinding tussen Londen en het zuid-
westelijke schiereiland te completeren, werd mel-
ding gemaakt van zakenmensen uit Devon en
Gornwall die bereid waren deel te nemen in een on-
derneming die bereid zou zijn deze ,landbrug' te
construeren, net zoals hun voorouders hadden in-
geschreven voor de Great Western Railway. (de le-
zer wordt eraan herinnerd dat voor de beleggers in
veel spoorweg- en kanaalprojecten in dé achttiende
en negentiende eeuw het commerciële voordeel pp
lange termijn zwaarder woog dat het korte termijn
rendement op geïnvesteerd vermogen).

Alleen waarlijk geprivatiseerde snelwegen kunnen
een belangrijke rol spelen als tussenstap naar: het
herstel van de markt voor wegen. Bovendien zullen
dergelijke investeringen .naar verwachting leiden
tot technologische vernieuwingen, daar waar grote
mogelijkheden voor de ondernemer openstaan. Op
een snelweg in particuliere handen - in prive-bezit
maar open voor iedereen die bereid is te betalen
voor haar voordelen - kunnen we automatische wa-
gencontrole verwachten, een techniek die trouwens
al beschikbaar is.; Bij de snelweg-ingang geeft, de
chauffeur als het ware de auto over aan een elekr
tronisch systeem dat het rij-proces zal besturen'met
als rresultaat tegelijkertijd hoge snelheden en; ge^
waarborgde veiligheid. '
Eén dergelijke investering kan gemakkelijk worden
opgenomen in een meer algehele hervorming van
hét systeem. De onderliggende kwestie hier is dat,
als de marktoplossing de' keuze-vrijheid maximale
seert, de infrastructuur van het vervoer op een Eu-
ropees niveau wordt aangepakt. Alleen dan kan de
recente poging van de Duitse regering belasting te
gaan heffen óp het gebruik van de autóbahnen:ver-
vangen worden dpor een meet rationele methode
van'prijsstelling voorweggebruik tijdens de file.
Onze bedoeling is de gevolgen voor de vrijheid van
prijsstellingsmethpden te beschouwen. Op voor-
hand dient .gesteld te ; worden dat geen enkel
systeem dat 'gebruik maakt van het gecomputeri-
seerd aflezen van electronische nummerplaten te
tolereren is, afgezien van de vraag of het politiek
verkoopbaar is, ïn Hong Kong werd recentelijk
met een dergelijk systeem geëxperimenteerd. In de
behoeften aan auto-herkenning en aan prijsstelling
op de plaats van verkoop wordt voorzien door een.
systeem met een zogenaamdeHslimme' kaart, zoals
wordt gebruikt bij hetkopen van tijd van het tele-
foonsysteem. Een dergelijke kaart kan worden ge-
plaatst in de auto in een kleine doos die van buite^
naf zichtbaar is.. Als een kaart aanwezig is zal er
een lampje gaan, branden. De kaart zal worden
geactiveerd als de auto een controle-punt passeert
in de vorm van b.v. een inductieklos, aangebracht
pnder het wegdek. In ieder geval zal tijdens.het

passeren een pieptoon hoorbaar zijn zodat de chaf-
feur weet dat er geld is uitgegeven. Indien de auto
gesignaleerd wordt in een prijsstellingszone zonder
dat het lampje brandt, is er sprake van een overtre-
ding die moet worden bestraft.

Prijsstelling: Problemen en Mogelijkheden.

Extra bepalingen zijn nodig voor die mensen die
incidentele reisjes maken vanuit het omliggende
platteland; een essentiële maatregel zou verlaging
van de motorrijtuigenbelasting betreffen tot: een
niveau dat voldoende is om de identificatie-kaart te
financieren. Een dergelijke maatregel begunstigt
de mensen die wonen in landelijke gebieden waar
de auto een belangrijk transportmiddel is. '
Indien men een prijs zet op het gebruik van over-
volle wegen zullen er acceptabele alternatieven
voorhanden dienen te zijn.

Dit is niet zo moeilijk als het lijkt. Alhoewel bussen
ook voor het weggebruik moeten betalen kunnen
bij busvervoer de kosten over meer mensen worden
verdeeld dan de 1.3 personen die gemiddeld in een
personenauto zitten. Daarenboven is een groot
voordeel verscholen in de mogelijkheid voor het
busvervoer om zich vrijelijk voort te bewegen zo-
dat hun marktpositie verbetert. Een betere bezet-
ting van de bussen leidt tot allerlei kostenbesparin-
gen zoals op brandstof en lonen en boyendien tot
een vermindering van investeringsuitgaven doordat
met minder bussen eenzelfde service-peil gehand-
haafd kan worden.

In een concurrerende markt zullen er naar ver-
wachting innovaties volgen die tot een ware renais-
sance van het openbaar vervoer zullen leiden, ben
dergelijk proces zal onder de meer dirigistische
systemen van continentaal Europa natuurlijk lang-
zamer verlopen. Goederentransport en -distributie
zullen gelijkelijk profiteren zodat het bedrijfsleven
niet hoeft uit te sluiten dat de baten de kosten van
het weggebruik meer dan goed zullen maken.
Dit hoeft nog niet het uiteindelijke resultaat te zijn.
De organisatie die verantwoordelijk is voor het in
rekening .brengen van het weggebruik zal een casn-
flaw van ; substantiële omvang ontvangen en in
staat zijn dit geld uit te lenen, te beleggen ol te in-
vesteren in verbeteringen van de infrastructuur in
de vorm van b.v. nieuwe spoor- of autowegen, wei
is daarom belangrijk dat een dergelijke orgamsaw
is vrijgesteld van toezicht door het ministerie van
Financiën; het succes van het in rekening brengei
van het weggebruik hangt immers af van de yerny
pothekeerde inkomsten. Het is van wezenliJK w
lang dat deze inkomsten beschouwd worden a
vergoeding voor onkosten en niet als belasting^ •



Ten slotte, de mate van succes van het systeem in
het herstellen van de markt voor stedelijk en voor
interurbaan transport zal afhangen van de afschaf-
fing van de subsidies en belastingvoordelen voor de,
producent. Dit is al gerealiseerd in Groot-
Brittannie maar wordt voortdurend bekritiseerd
door conservatieve krachten in gemeentelijke over-
heden en door paternalistische politici van.ljnks. In
de rest van Europa wordt het stedelijke transport
zwaar gesubsidieerd met als gevolg hoge kosten (en
hoge kwaliteitsbepalingen) die de markt ontoegan-
kelijk maken voor innoverende ondernemingen
van buitenaf. De ervaringen in Groot-Brittannie
tussen 1968 en 1985 hebben aangetoond hoe een
dergelijke,subsidiepolitiek het management desta-
biliseert én vernietigend en regressief uitwerkt voor
de keuzevrijheid. '

Conclusie en aanbevelingen.

1. Het huidige betalingssysteem voor weggebruik
door belastingheffing is een ineffectief instrument
voor de rantsoenering van dit schaarse goed en legt
onacceptabele restricties op aan de individuele vrij-
heid.
2. De typische weggebruiker beschouwt de weg als
een gratis goed; dit komt door de hoge vaste lasten
van het autogebruik en het onduidelijke verband
tussen de kosten van wegenbouw en belastingen.
De weggebruiker moet bewust worden gemaakt
van de werkelijke kosten van het auto- en wegge-
bruik en van de tarifering op moment van con-
sumptie.
3. Om een geprijsde weg te gebruiken moet een zo-
genaamde 7slimmef kaart worden gekocht waarvan
de eenheden elektronisch worden afgetrokken tij-
dens het passeren van controle-punten. De inko-
mende tolgelden stellen de plaatselijke organisatie
in staat de infrastructuur te verbeteren,
4. De regering moet particuliere ondernemingen
toestaan autowegen aan te leggen tussen stedelijke
ceritra, gefinancierd door aandelenuitgifte en niet
door inschrijving op de bouw van openbare wegen.
5. De prijsstelling van het weggebruik moet gekop-
peld worden aan rationalisatie van het Europese
vervoersbeleid en in het bijzonder aan de afschaf-
fing van de unfaire concurrentie door gesubsi-
dieerd spoor-en busvervoer. O
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Een voorbeeld: volgens een onderzoek waarvan
de resultaten in de Volkskrant van 14 december
jl. werden gepubliceerd vindt nog steeds het me-
rendeel van de Nederlanders dat de inkomens-
verschillen kleiner moeten zijn en dat b.v. men-
sen met kinderen en lage inkomens meer kinder-
bijslag moeten ontvangen. Dezelfde Nederlander
sjoemelt wel eens wat met de belastingen en
heeft de indruk dat zijn mede-burgers nog veel
meer aan belastingsoplichterij doen. De mening
dat solidariteit met de behoeftige medemens no-
dig is, de mening dat belastingen betaald moeten
worden om die medemens te ' helpen, deze opi-
nies zijn stevig geworteld'in het bewustzijn van
de Nederlandse1 burger. Diezelfde burger handelt.
vervolgens in strijd met zijn beleden geloof door
de belastingafdracht < te minimaliseren en het ge-1

bruik vari allerlei overheidsdiensten en subsidies
te maximaliseren.
De voorstanders van de verzorgingsstaat gaan
blijkbaar uit van'ethische normen waaraan moei-1

lijk kan worden voldaan. Zij erkennen impliciet
dat ze geen recht hebben op een deel van hun inko-
men zolang hun vermeende zwakke medebroeders1

onvervulde behoeften hebben. Welk deel van hun
inkomen weggekaapt mag worden1 is een moeilijk
vraag die aan 'dé politici 'wordt overgelaten. Som-
mige gaan zover door' ruiterlijk toe te geven dat
geld uitgeven ten behoeve van jezelf egoïstisch en
onethisch is aangezien het merendeel van de we-
reldbevolking geld nodig heeft en-daarmee indirect
een claim op jouw inkomen. '
Deze ideeën zullen weinig opgang maken indien ze
worden aangevoerd om de verzorgingsstaat te ver-
dedigen. Daarom Worden ze niet uitgesproken en
kunnen ze niet worden aangevallen; de ideologi-
sche grondslag van de verzorgingsstaat blijft in ne-
velen gehuld; de ethische normen die de verzor-
gingsstaat aan ons oplegt zijn'niet haalbaar en we-
zensvreemd. De ideologie van de verzorgingsstaat
bestaat slechts uit loze kreten en opgeblazen termi-
nologie waaraan de reèel handelende meris zich ab-
soluut niet stoort, doch die hij louter verbaal on-
dersteunt.
Het is de tragiek van het libertarisme dat haar actu-
ele ideologische tegenstander de confrontatie ver-
mijdt en niets anders is als een schimmig geheel van
inhoudsloze begrippen. fl



ACTUEEL
JAN SCHAEFER EN HET WORDEN
OTTO VRUHOF

Na twee maanden en een stroom artikelen in de
pers, is het stil geworden rond Jan Schaefer en zijn
Progressieve Beweging.
Wie kennis genomen heeft van de 9 Uitgangspun-
ten zoals hij deze geformuleerd heeft, herkende
veel van wat libertariërs aansprak. Met stilte heb-
ben wij betrekkelijk veel ervaring. Hoe zuiverder
wij onze standpunten formuleren, hoe stiller het
wordt. Althans wanneer wij met niet-libertariërs
spreken.
Dat het niet stil blijkt, ligt aan de onvermoeibaar-
heid, van. veel libertariërs om het steeds maar weer
opnieuw te proberen. Om nog maar eens te trach-
ten een discussie aan te zwengelen.
Een paar jaar geleden is het een grote poging daar-
toe in de samenleving, via een partijpolitieke dis-
cussie, niet gelukt. Andreas Kinnegin, een over-
tuigd libertariër, probeerde het via de Teldersstich-
ting, het wetenschappelijk bureau van de V.V.D.
Hij schreef daartoe ,Liberalisme: Een speurtocht,
naap de filosofische grondslagen', kortweg bekend
als de .Speurtocht'. Het was eeu bijna onverdund
libertarisch werkstuk. Kinnegin had ook veel in-
vloed binnen de Commissie Geurtsen die trachtte
de partijbeginselen te vernieuwen. Het lukte de,
Commissie zowel als de .Speurtocht' veel stof te
doen opwaaien. Het idee echter om waarlijk libera-
le beginselen terug te brengen in de VVD stuitte op
een .luidruchtige en bijna partij-brede afwijzing.
Een'betere schrijfwijze voor de partijafkorting zou,
daarom ,,VvD" zijn. De kleine ,v' om tenminste
de gedachte levend te houden aan het beginselgoed
waaruit de partij is ontstaan.
De stilte rond Schaefer is echter niet alleen veroor-
zaakt door een afwijzing van de .buitenwacht'.

• Schaefer was als .ambassadeur van de Sociale Ver-
nieuwing' , ontevreden geraakt over de manier
waarop deze in de praktijk gestalte kreeg. Als typi-
sche .doener' bracht hij Daarom zijn initiatief voor
de .Progressieve Beweging', al naar voren op een
tijdstip dat hij het nog druk had met zijn adviseurs-
werkzaamheden betreffende de Sociale Vernieu-
wing als voorzitter van de Interdepartementale
Projectgroep Sociale Vernieuwing. Hij'had op dat
moment geen tijd om een concrete organisatie op
te zetten, en wilde eerst eens zien of er voldoende
belangstelling uit de samenleving naar voren
kwam. Weinig is er tot nu toe naar buiten gekomen
over in hoeverre dit het geval i's. Kennelijk volgens
Schaefer voldoende, want met ingang van 1992

heeft hij zijn baan op het ministerie opgegeven om!

zich te kunnen wijden aan het praktisch gestalte ge-
ven van zijn geesteskind. Men is blij dat hij ver-
trekt uit het ministerie, want iemand die verklaart:
„Ik ben helemaal geen ambtenaar en ik zal het ook
nooit worden", en daarnaast telefoon en briefpa-
pier van zijn werkgever gebruikt om Nederland op
te schudden, maakt zich niet geliefd in het ambte-
lijk wereldje.

Wat spreekt ons aan in de uitgangspunten?
„Rechts en links in de politiek zijn verouderde ter-
men". Dat hebben we wel eens vaker gehoord, ook
uit niet-libertarische monden^ maar het is bemoedi-
gend dat iemand dit al aan het begin van zijn Uit-
gangspunten vermeld. „;De beweging respecteert
ieders persoonlijke overtuiging en vrijheid". Zeer
positief uit de mond van een eertijds prominente en
nog steeds bekende PvdA-er. t
Andere punten: „omschrijving functie-herziening
overheid", en: „zeggenschap over organisaties
weer in handen van de gebruikers".

Uit andere punten blijkt dat Schaefer nog op de
wip zit en het vertrouwen in de overheid niet hele-
maal kwijt is. Het lijkt wel of hij Bestuur met
Overheid verwart, een klassieke denkfout. Maar
uit zijn toelichting 'op de Uitgangspunten uit de
Volkskrant van 4 oktober jl. blijkt dat hij wel het
gevoel heeft dat er in zijn redenering een incon-
sistentie zit. . ,
Hem staat als oplossing een soort R°ncle"
Tafelstructuur voor zoals wij die uit de DDR Ken-
nen na de,Wende', als voorbereiding op een betere
samenlevingsvorm. Aan zo'n Ronde-Tafel hebben
ook niet-politieke organisaties invloed op ae
besluiten die de samenleving aangaan. Maar net is
eigenlijk een oplossing die vlees noch vis is. c
wordt getwijfeld aan de zin van de overheid, maar
deze wordt toch weer verondersteld een nuttige
functie te hebben. Uit zijn toelichting blijkt duide-
lijk dat hij een Ronde-Tafelstructuur niet uit tacu-
sche overwegingen voorstelt. Dus als voorberei-
ding op een situatie waarin er helemaal geen oye -
heid meer is; een tussenstadium dat noodzakeiijK»
om in voldoende mate anderen ertoe over te naic
de overheid vaarwel te zeggen. Dat blijkt wei
een overweging als „het gemeentebestuur is
overheid die het dichtst bij de burgers staat, v
meenten moeten dan ook een sterke positie en me
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beleidsvrijheid krijgen". Dit is dan kennelijk ge-
dacht als vervanging van de centrale overheid. Hij
begrijpt niet dat dit is door een achterdeur datgene
binnenhalen wat hij elders verwerpt. Uit recent on-
derzoek blijkt dat er een enorme kloof door de
burgers wordt ervaren juist tussen hen en de plaat-
selijke overheid. Zij twijfelt over hoe zich tegeno-
ver het fenomeen overheid op te stellen blijkt ook
uit .Uitgangspunt 5': „Om een beleid op hoofd-
punten te kunnen voeren is het nodig dé détails te
ontpolitiseren". Als libertariër zou ik hem willen
toeroepen: „Jan, waarom niet het beleid ook op
hoofdpunten ontpolitiseren?" Op een andere
plaats laat hij zien dat hij toch een goed begrip
heeft waar het om gaat: „Hoe de overheid er uit
moet zien, is een zaak van de kiezers. Niet van
ambtenaren en bestuurders". Hier hééft hij het
duidelijk over de overheid als Bestuurder en niet
als Gewèldsrnonopolist.
Schaefer beseft echter wel haarscherp wat het
hoofdprobleem is. Dit zorgt ervoor dat de ge-
wenste veranderingen naar een grotere zelfstandig-
heid van ieder individu geblokkeerd worden: de ge-
vestigde belangen die in organisatiestructuren vast-
liggen. Deze gevestigde belangen liggen bij politici
die weten dat zij in hun eigen functie meer1 inko-
men en macht hebben dan in een niet-politieke
functie, bij die ambtenaren die weten dat zij elders
moeilijk terecht kunnen, en in het algemeen bij al
diegenen die vanwege hun (gevorderde) leeftijd
geen belang meer denken te hebben bij een drasti-
sche samenlevingsverandering, al is deze nog zo
positief. Al deze lieden verdedigen zich met argu-
menten die echter aan de „ratio" of „het algemeen
belang" ontleend zijn. Schaefer zelf maakt korte
metten hiermee: „De uitvoering van het beleid kan
voor een groot deel worden overgedragen aan par-
ticuliere organisaties. Voor ex-ambtenaren dreigt
geen werkloosheid: ze kunnen bij deze organisaties
aan het werk". Ik weet wel: voor libertariërs is dit
op zich geen optimale redenering. Wie zal voor de-
ze overdracht zorgdragen? Mogen deze organisa-
ties niet zelf bepalen wie zij in dienst nemen? Toch
is zijn redenering een zeer grote stap op weg naar
de juiste positie ten opzichte van de huidige
opportunistisch-redenerende belangengroepen.
Voorzover Schaefer zich nog positief over de over-
heidsfunctie uitlaat, is hij vooral slachtoffer van
het Magisch Denken. Dit manifesteert zich vooral
in het gebruik van het werkwoord „worden" als
het erom gaat gewenste situaties te beschrijven.
Uitgangspunt 2: ,,... mensen die hulp nodig heb1

ben, worden ook geholpen. ( ) Mensen worden ge-
raadpleegd bij de voorbereiding van beleid". Wie
helpt deze mensen? Wie zorgt ervoor dat deze
raadpleging ook daadwerkelijk gebeurt? Zijn
tweeslachtigheid komt misschien wel het best tot

uitdrukking m zijn toelichting waar hij aangeeft:
„De taak van de overheid is niet in de eerste plaats
verzorgen, maar iedereen de kans geven zelfstandi
te zijn".
Velen zouden kunnen zeggen: „Waarom hier zo-
veel aandacht aan besteden? Tweeslachtige redene-
ringen van niet-libertariërs, die het licht dreigen te
gaan zien, hebben we al zo vaak gehoord of gele-
zen". Ja, maar niet van PvdA-ers die als 'doener'
bekend staan en actief in de weer gaan om aan hun
ideeën uitvoering te geven. En bovendien spreekt
dé stijl van Schaefer véél mensen aan, Zoals Wij-
nen eind oktober in de NRG schreef: „Schaefer
heeft van alle vier wat: Benjamin Franklins aanste-
kelijke democratische geestdrift^ Van der Gapel-
lèns (publicist van een bekend anti-stadhouderlijk
pamflet) klare taal, Tocquevilles gave des woords'
en Hopkins onstuimigheid en doenerschap. (Harry
Hopkins, assistent van Roösévelt, onstuimig pleit-
bezorger: van het democratisch dynamisme). '
De poging van Schaefer heeft pok een belangrijke
signaalwerking: als zelfs een bekend socialist, al-
thans PvdA-er, als Jan Schaefer zich uitlaat in ter-
men en sympathiseert met overwegingen die liber-
tariërs bekend en positief voorkomen, dan zal het
ook de meeste niet-libertariërs duidelijk worden
dat de waarde van de overheidsidee aan< een gron-
dige herziening toe is. Volgens een enquête van de
VARA mag het initiatief van Schaefer op een aan-
hang rekenen die voor niet-libertariërs verrassend
groot is.

Schaefer is zelf niet bang om radicale standpunten
in te nemen. Al is het maar in termen van de groep
waartoe hij op dat moment behoort. Nogmaals zo-
als Wijnen schreef: „Schaefer was een van de
eerste politici die hun ogen de kost gaven in het be-
drijfsleven toen dat in zijn partij nog tot vijandig,
verboden gebied was verklaard. En toen het nog
een taboe was om over de toenemende criminaliteit
op straat te spreken was hij dé eerste socialist die
riep om de terugkeer van de conducteur op de
tram. ( ) Die onderwerpen waren in zijn eigen
PvdA nóg onbespreekbaar, maar Schaefer was van
jongsaf een veel te onafhankelijk man om zich
door partijpolitieke inhibities te laten remmen".
Als we het hebben over een samenleving, dan kan
deze het niet zonder ordening stellen zonder spoe-
dig uiteen te vallen. Ik denk dat ik dan voor veel li-
bertariërs spreek. De meeste mensen verwachten
hun leven door te brengen in een samenleving, als
was het maar uit overwegingen van arbeidsverde-
ling.. Als libertariërs zijn We ervan overtuigd dat
déze ordening vrijwillig van karakter hoort te zijn.
Een ordening die dit niet is, kenmerkt zich door
onrechtmatigheid en ondoelmatigheid.
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RECENSIE
ECONOMICS ON TRIAL, Lies, Myths, and Reality

Mark Skousen Hub Jongen

„Elk jaar studeren meer dan een miljoen studenten
economie. Het is helaas zo dat deze toekomstige
zakenlieden, consumenten, investeerders en poli-
tieke leiders vaak een foutieve, zo niet gevaarlijke
opleiding krijgen" zegt Skousen in zijn inleiding.,
Veel van de onderwezen principes „zijn eenvoudig-
weg slechte economie - ze hebben geleid.tot enorme
inflatie, grote recessies, ernstige werkloosheid,
enorme begrotingstekorten, verspillende overheid-
suitgaven, hoge belastingen, onverantwoorde con-;
sumentenuitgaven, crashes van de aandelenmark-
ten, lage produktiviteit en een tekort aan besparin-
gen.

i \

Skousen toont dat de ongezonden principes, ook
nu nog, in de meeste universiteiten worden onder-
wezen en stelt daar een gezonden juiste theorie te-
genover. . , - i . i
Westerse politici en, bureaucraten staan zeer onder,
invloed van de theorieën van Keynes; Russische en
Chinese vooral onder invloed van Marx/Lenin.
We hoeven maar om ons heen te krijgen om te zien
dat beide systemen geleid hebben tot ernstige eco-
nomische problemen in onze maatschappij.

t ,

In de nu gebruikte boeken staat klinkklare onzin.
Skousen toont dat aan door te citeren uit de tien
studieboeken die thans het meest op universiteiten
worden gebruikt.

Het boek is niet bedoeld .als een vervangend studie-
boek. Het moet gezien worden als aanvullende lec-
tuur. Het is zo duidelijk geschreven dat het niet
noodzakelijk is om een opleiding in de economie
gehad te hebben om het te lezen. Ik vind het een
prachtig vervolg op het boek van Henry Hazlitt;
„ECONOMICS IN ONE LESSON" (een „must"
voor een ieder die een goed inzicht in de huidige
economie wil hebben).

De economie moet veel meer als een .dynamisch,
dan als een statisch proces worden gezien. In veel
beschouwingen wordt ten onrechte de factor
„tijd" over het hoofd gezien. ,
Men doet alsof het getal BNP, Bruto Nationaal
Produkt, alle activiteiten weergeeft. Skousen toont
echter aan dat de-overheid daardoor opzettelijk
50% van de echte activiteiten negeert. De theorie
achter BNP is vooral van Keynes.

In werkelijkheid worden goederen in stadia gepro-
duceerd, Eerst wordt staal gemaakt en pas later
gaat een ander iets met dat staal doen. Het be-
schouwen van de economie vanuit deze optie heeft
gelukkig weet wat meer aandacht gekregen sinds
Hayek de Nobelprijs voor economie ontving.

De economische leer van Keynes is fundamenteel
fout, en het is onbegrijpelijk dat zoveel economen
er zo lang achteraan blijven hollen. Regeringen
maken er maar al te graag gebruik van, en we zien
de gevolgen.

De kunst van economie is om niet alleen te rekenen
met wat men ziet, maar ook met wat men niet ziet.
En niet alleen het effect op één groep, maar het ef-
fect op alle groepen. E)it is ook uitstekend beschre-
ven in het hierboven genoemde boek van Hazlitt.

Skousen analyseert onder andere de oorzaak van
inflatoire recessies en voorspelt dat er nog meer
dan die recessies zuilen volgen. Hij volgt daarin
Murray Rothbard die daarover o.a. schreef in zijn
boek: AMERICA'S GREAT DEPRESSION.

De meeste tekstboeken leren nu nog dat de oorzaak
van de depressie niet de overheid is, maar het kapi-
talistisch systeem en dat de therapie niet de vrije
markt is maar overheidsactie. De feiten laten ech-
ter zien dat juist het tegengestelde waar is. Bijna al-
le economen geloven dat de tweede wereldoorlog
ons uit de recessie gehaald heeft. Dit is de bewering
dat oorlog goed voor de economie zou zijn. Het
blijkt niet moeilijk om aan te tonen, de cijfers wij-
zen dit uit, dat dit onzin is. Net als duidelijk is dat
de overheid het meest van oorlogen heeft geprofi-
teerd. • . ' ' . ' . . '

Tragisch is dat door allerlei overheidsmaatregelen
werkloosheid wordt veroorzaakt, terwijl het die-
zelfde oyerheid gelukt is een imago te scheppen dat
zij alles doet om voor werkgelegenheid te zorgen.
Zij „scheppen banen". Waarom komt niet ieder
reen die nadenkt tot de conclusie dat een overheid
helemaal geen banen kan scheppen? Mogelijk met
uitzondering van banen voor (onproduktief) werk
van die overheid zelf.

Vervolg op pagina 15
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GEWELD EN DWANG
Karel Beekman

In de libertarische literatuur worden de begrippen
geweld en dwang meestal op één lijn gesteld. Dat is
erg handig, want libertariërs kunnen zich op deze
manier presenteren als dappere strijders tegen iede-
re vorm van geweld, inclusief dwang. Maar is ge-
weld hetzelfde als dwang?
De libertariërs die hier vanuit gaan redeneren als
volgt. Achter dwang gaat altijd de dreiging van ge-
weld schuil. De sanctie op verzet tegen een dwang-
maatregel is immers geweld. Hier lijkt geen speld
tussen te krijgen. In theorie is er ook geen speld
tussen te krijgen. Wanneer we echter kijken hoe
dwang in de praktijk wordt uitgeoefend, zien we
dat er wel degelijk een groot verschil kan zijn tus-
sen geweld en dwang. Nême,n we als voorbeeld een
klassieke dwangmaatregel Van de overheid, be-
lastingheffing, en vergelijken we deze met een klas-
sieke dwangmaatregel van misdaadorganisaties,
afpersing. Volgens veel libertariërs is er geen enkel
wezenlijk verschil tussen deze twee vormen van
dwang.: Wie weigert toe te geven aan de afpersing
van een misdaadorganisatie, krijgt met geweld te
maken. Wie weigert belasting te betalen, idem di-
to. Zo is het toch?

Jawel, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk
een wezenlijk verschil is tussen deze twee vormen
van dwang. In het geval van belastingheffing is er
namelijk sprake ;van een aan rechtsregels gebon-r
den, niet-willekeurige en beperkte vorm van dwang
(althans in een rechtsstaat als Nederland). Anders
dan een misdaadorganisatie, kan de Nederlandse
overheid niet i van een willekeurig individu „zijn
geld of zijn leven" eisen. Belastingmaatregelen van
de regering zijn onderworpen aan de goedkeuring
van een democratisch gekozen parlement, zij heb-r
ben betrekking op alle mensen of groepen van
mensen;(niet op individuen), en zij zijn gebonden
aan de Tegels van zowel'Nederlandse alsjEEG-
wetgeving. Dit, blijkt bijvoorbeeld duidelijk ;uit het
feit dat de overheid vaak genoeg machteloos moet
toekijken hoe slimme belastingadviseurs erin asla-
gen mazen te vinden in het belastingnet. Kom daar
bij de maffia maar eens om! !

' ' * > i

Voor alle duidelijkheid: ik beweer niet dat be-
lastingheffing geen vorm van dwang is. Het is ze-
ker een vorm van dwang. Maar wel een heel ander
soort dwang dan de dwang uitgeoefend door mis-,
daadorganisaties. Het is een beperkte, aan (als het
goed zou zijn) duidelijke regels gebonden dwang.

Als deze regels door de overheid worden geschon-
den, hebben burgers zowel juridische als politieke
middelen om zich te verweren. Daarmee wil ik niet
beweren dat belastingheffing of andere vormen
van overheidsdwang wenselijk zouden zijn. Ik
tracht slechts duidelijk te maken dat het misleidend
is dat libertariërs geweld en (overheids)dwang aan
elkaar gelijk stellen. In tegenstelling tot over-
heidsdwang is dwang door misdadigers niet aan re-
gels gebonden, niet onderworpen aan democrati-
sche procedures. Dwang door misdadigers is vol-
komen willekeurig en kent geen objectieve beper-
kingen. Dit soort dwang verschilt inderdaad in
geen enkel opzicht van geweld.

Laten we eerlijk zijn: als belastingheffing werkelijk
hetzelfde zou zijn als geweld, is het dan niet
vreemd dat de meeste libertariërs braaf ieder jaar
hun belastingformuliertje invullen en zonder te-
genstribbelen een zak met geld aan de staat doen
toekomen? Zouden libertariërs ook zo reageren als
hen door een misdaadorganisatie geld werd afge-
perst? Ik denk het niet. Ik denk dat ze zich dan wel
degelijk zouden verzetten. Hieruit blijkt dat ook li-
bertariërs belastingheffing als een heel ander soort
dwang ervaren dan dwang of geweld uitgeoefend
door misdadigers'..,• ;

Waarom is het van belang om een onderscheid te
maken tussen (overheid)dwang en geweld? Liber-
tariërs beweren graag dat zij een maatschappij
voorstaan zonder dwang of geweld. Doordat ze
dwang echter gelijkstellen aan geweld, zien, ze pyer
het hoofd dat alle respectabele politieke groeperin-
gen of bewegingen in Nederland net,zo goed een
maatschappij willen zonder geweld. Wat liberta-
riërs dus onderscheidt van andere politieke groepe-
ringen is slechts het feit dat ze een maatschappij
voorstaan waarin geen sprake is van overheidsd-
wang. , i

Het zou eerlijker en veel duidelijker zijn alSiliberta-
riërs zich op deze wijze zouden definiëren c.q.ipro-
fileren; als ze zich niet zo op de borst zouden klop-
pen als zogenaamde strijders tegen het geweld (er
zijn meer dan genoeg niet-libertariërs die ook strij-
den tegen geweld), maar als strijders tegen over-
heidsdwang. Wellicht wordt het dan. vopr sommige
libertariërs eindelijk ook eens duidelijk waarom
anderen het niet met hen eens zijn. ; ' > ; •
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INDOCTRINATIE DOOR WOORDASSOCIATIE

door Henry Sturman

Waar zouden we zijn zonder taal? Bijna alle con-
tact tussen mensen verloopt via het uitspreken van
woorden. Verder gebruiken we taal als we de krant
lezen, een brief schrijven, tijdens het luisteren naar
de radio, tijdens het kijken naar TV, bij het lezen
van etiketten, tijdens het uitzoeken van bood-
schappen in de supermarkt, om informatie te lezen
van borden en aanplakbiljetten op straat, enz. Veel
mensen denken regelmatig in taal. Zonder taal
zouden we niet leven in de huidige technologisch
ontwikkelde samenleving en zouden we geen benul
hebben van de geschiedenis, omdat kennis niet ge-
communiceerd i zou kunnen worden; we zouden
moeilijk kunnen samenwerken en onze sociale ban-
den zouden van een beperkte vorm zijn.
Behalve als middel om kennis, gedachtes en gevoe-
lens uit te drukken en te communiceren kan de taal
ook gebruikt worden voor indoctrinatie. Taalge-
bruik is vaak gekleurd en kan'op misleidende ma-
nieren gebruikt worden. Een bepaald taalgebruik
kan mensen zodanig misleiden dat ze een mening
verkrijgen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd is op
gevoelens die zijn opgewekt door het taalgebruik
op zich i.p.v. op een in de woorden uitgedrukte re-
denatie. Dit noem ik indoctrinatie. Indoctrinatie is
in de taal vaak al impliciet aanwezig. Twee veel
voorkomende vormen van deze indoctrinatie zijn:
misleidende naamgeving en begrippen met een
dubbele betekenis. De indoctrinatie, vaak op het
vlak van politieke ideeën, vindt veelal plaats door
het opwekken van associaties tussen woorden,

i l ,

MISLEIDENDE NAAMGEVING.

Een bepaald begrip is vaak opgebouwd uit andere
woorden die op zichzelf al een betekenis hebben.
Doordat mensen het begrip associëren met de
woorden waaruit het opgebouwd is kan de mening
van mensen óver het begrip beïnvloed worden.
Soms klopt de betekenis die gesuggereerd wordt
door de aparte woorden niet met de betekenis van
het complete begrip. Als er ten onrechte iets moois
wordt gesuggereerd spreken we van een eufenisme.
Er kan ook ten onrechte iets slechts worden gesug-
gereerdj maar dat komt minder vaak voor. Ik geef
van dit laatste één voorbeeld:

De belastingen oplichten. :
Oplichting betekent een ander door middel van lie-
gen geld of iets anders afhandig maken. Met „de
belastingen oplichten" wordt bedoeld: minder be-

lasting; betalen dan volgens de wet verplicht (met of
zonder liegen). Er wordt ten onrechte gesuggereerd
dat iemand die belasting ontduikt iets van een an-
der heeft afgepakt.

Een aantal voorbeelden van eufemismen:

Socialist
Deze term verwijst naar het woord sociaal. Met so-
ciaal wordt bedoeld: aardig zijn tegen anderen.
Met socialist wordt bedoeld: iemand die voor hoge
belastingen, veel overheidsuitgaven en inkomens-
herverdeling is. Ten eerste wordt gesuggeeerd dat
een socialist een aardig iemand is en dat een niet-
socialist dit niet is. Maar dat hoeft niet het geval te
zijn. Een socialist kan best naar zijnitegenover zijn
omgeving, terwijl een kapitalist een vriendelijk
persoon kan zijn. Ten tweede wordt gesuggereerd
dat een socialist aardig is omdat hij ,een ander veel
uitkering en subsidie gunt, terwijl een kapitalist
onaardig is omdat zij dit niet doet. Maar je kan het
net zo goed andersom bekijken en zeggen dat een
kapitalist aardig is omdat ze een ander gunt om
weinig belasting te hoeven betalen en een socialist
onaardig is omdat hij dit niet doet.

Democratie
Afgaand op de oud-Griekse basis van het woord
betekent democratie letterlijk: het volk regeert. De
indruk wordt gewekt dat de leden van het volk vrij
zijn omdat ze zichzelf regeren. In werkelijkheid is
het volk niet homogeen en kan het volk dus niet als
geheel een beslissing over zichzelf nemen. Demp"
cratie betekent dat bij elke kwestie de meerderheid
van het volk of van de „volksvertegenwoordigers"
het regeringsbeleid bepaalt, terwijl de minderheid
niet voor dit beleid kiest. De term democratie leidt
de aandacht af van het feit dat in dit systeem conti-
nu een deel van het volk zich neer moet leggen bij
beslissingen van anderen i.p.v. dat ze zichzelf mo-
gen regeren. '

Dienstweigering
Als iemand militaire dienstplicht weigert en in
plaats daarvan vervangende dienstplicht gaat doen
wordt dit dienstweigering genoemd. Dit suggereert
dat de dienstplicht niet zo'n erge vrijheidsaan-
tasting is, omdat je hem zou kunnen weigeren.
Maaf in zekere zin mag je helemaal niet dienstwei-
geren, maar is de dienst verplicht terwijl je alleen
maar mag keizen tussen de militaire en de vervan-
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gende dienstplicht; Letterlijke dienstweigering zou
betekenen dat je zowel de militaire als de vervan-
gende dienstplicht weigert.

Vrije verkiezingen
Deze term kan worden geassocieerd met het woord
vrijheid. De suggestie wordt gewekt dat er in een
systeem van vrije verkiezingen vrijheid heerst.
Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er is geen reden dat
een parlement gebaseerd pp verkiezingen niet voor
wetten kan zorgen die de vrijheid van mensen op
allerlei manieren inperken. Met vrije verkiezingen
wordt wellicht gedoeld op het feit dat iedereen een
partij mag oprichten en meedoen. De term „open
verkiezingen" zou dan volgens mij beter zijn.

Het algemeen belang
Zeggen dat iets in het algemeen belang is, is de
oudste truuk die er bestaat om een bepaald politiek
beleid te verdedigen. Het suggereert dat het beleid
in ieders belang is of ten minste in het belang van
de meerderheid. Meestal betekent het algemeen be-
lang echter: de ene groep ten koste van de andere
groep. • '

Eerlijke inkomensverdeling
Hiermee wordt altijd bedoeld: een gelijke inko^
mensverdeling of een niet al te ongelijke inkomens-
verdeling. In dit begrip ligt een waardeoordeel op-
gesloten, namelijk dat gedwongen inkomensher-
verdeling met het oogpunt om inkomens gelijker te
maken eerlijk is en dus rechtvaardig.

Recht op gezondheidszorg
Het systeem dat uit dit idee volgt leidt er aan de ene
kant toe dat mensen recht op de gezondheidszorg
van de overheid hebben en aan de andere kant dat
mensen via belastingen verplicht zijn om de ge-
zondheidszorg van de overheid voor zichzelf en an-
deren te kopen. „Recht op gezondheidszorg" kan
dus net zo goed „betalingsplicht voor gezondheids-
zorg" worden genoemd en de gebruikte terminolo-
gie is misleidend omdat het alleen aandacht
schenkt aan het rechtsgedeelte van het systeem en
niet aan het plichtsgedeelte.

Broodje gezond . , , .
Een etenswaar aangeduid met deze naam zal door
velen als gezond voedsel gezien worden, nog voor-
dat ze weten wat de ingrediënten zijn.

Bij aankoop van een fles wijn van een tientje
krijgt u een glas gratis.
De suggestie is dat je een glas voor niets krijgt.
Maar dat is niet waar. Als je het glas wilt hebben
moet je er een tientje voor betalen (en dan krijg je
een fles wijn gratis).

BEGRIPPEN
MET EEN DUBBELE BETEKENIS

In het Nederlands zijn er veel woorden die twee of
meer betekenissen hebben. Moe kan bijvoorbeeld
slaperig betekenen of moeder j Zat betekent ge-
noeg, ergens' flauw van zijn, dronken, of de verle-
den tijd van zitten. Sommige begrippen wordeni
door mensen gebruikt om naar twee verschillende
dingen te verwijzen op een zodanige manier dat in-
doctrinatie kan optreden. Stel dat begrip X soms
wordt gebruik om a te betekenen en soms om b te
betekenen. Betekenis a .wordt geassocieerd met X
en X wordt geassocieerd met b. Indirect worden a
en b met elkaar geassocieerd. Mensen kunnen
misleid worden op drie manieren. Ten eerste kan er
de suggestie van gelijkheid optreden. Omdat a en b
met elkaar geassocieerd worden, kan men foutief
de conclusie trekken dat a en b hetzelfde zijn en op
die onlogica dan een mening baseren. Ten tweede
kan er de suggestie van een eigenschap optreden.
i , - , ; ' . , l ' i

Bijvoorbeeld: a is iets slechts, a wordt geassocieerd,
met b en dus denkt men dat b ook slecht is zonder
te bekijken wat b eigenlijk is. Ten derde is er door
de associatie tussen a en b de suggestie dat a en b
altijd samengaan. En dit kan ook weer tot een me-
ning leiden die niet op correcte redenatie geba-
seeerd is. Een aantal voorbeelden van begrippen
met een dubbele betekenis.

Rechts
a. fascistisch

' b. pro vrije markt.

Fascisme en vrije markt worden allebei door de
term rechts aangeduidt en worden daardoor met el-
kaar geassocieerd. Omdat fascisme door de
meesten als i slecht gezien wordt zullen velen auto-
matisch ook aanvoelen.dat vrije markt slecht is,,
zonder daarvoor een duidelijk argument te heb-
ben. Er is dus sprake van de suggestie van een ei-
genschap. Bovendien is hier sprake van de sug-
gestie van samengaan. Als men denkt dat het poli-
tieke spectrum alleen bestaat • uit de schaal
links/rechts, kan men er bewust of onbewust van1

uitgaan dat je moet kiezen tussen fascisme gecom-
bineerd met een vrije markt en niet-fascisme ge-
combineerd met een niet-vrije markt. Men wijst
dan de vrije markt af alleen maar op basis van. het
feit dat men het gevoel heeft dat vrije markt sa-
mengaat met fascisme.

Vrije markt
a. vrije ruil van goederen en diensten
b. vrijheid om goederen te produceren op een mi-
lieu vervuilende manier
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Omdat milieu vervuilende productie als slecht ge-
zien wotdt trekt men de conclusie dat de vrije
markt beperkt moet worden om het milieu te be-
schermen. ;Vervolgens!gooit men ruil en productie-
methode op één hoop i en denkt men onterecht dat,
het milieu argument aantoont dat niet alleen regels
vobr 'schone productie, maar ook nog regels voor
het beperken van ruil gelegitimeerd zijn.

Vrijheid
a. ieder mens is vrij om te doen en laten wat hij/zij
wil zolang hij/zij een ander geen schade berokkent
b. het recht van de sterkste

Iemand die vrijheid propageert als een rechtsorde
waarin iedereen over zichzelf mag beschikken
(maar een ander geen kwaad mag doen) wordt
vaak tegengeworpen dat sommige mensen als ze
worden vrijgelaten hun medemensen kwaad gaan
doen, omdat onder vrijheid het recht van de
sterkste zou gelden. De suggestie is dat het propa-
geren van het zelfbeschikkingsrecht tegelijkertijd
propagatie van het recht van de sterkste inhoudt.
Dit is onterecht vooral'als men inziet dat het pro-
pageren van zelfbeschikkingsrecht juist het propa-
geren is van een rechtsorde die mensen beschermd
tegen gewelddadige mensen en dus juist het omge-
keerde is van het streven naar het recht van de
sterkste.

Misdaad
a. een ander bestelen, oplichten, of op een andere
manier tegen iemand geweld beginnen
b. geweldloze vrijwillige ruil tussen mensen die in
strijd met de wet is, zoals drugs dealen.

Omdat bijvoorbeeld het dealen van drugs een mis-
daad wordt genoemd, kan men geneigd zijn het ge-
voel te krijgen dat dat een activiteit is die een ander
tegen zijn/haar wil kwaad doet net als bijvoor-
beeld diefstal. Dat is echter niet zo. Er is hier spra-
ke van de suggestie van gelijkheid.

Anarchie
a. een samenleving zonder staat
b. chaos

Mensen zullen denken dat de staat noodzakelijk is,
omdat ze denken dat anarchie automatisch chaos
inhoudt, alleen maar omdat de term anarchie ook
weieens in de zin van chaos gebruikt wordt, en niet
omdat ze ook kunnen beredeneren dat anarchie tot
chaos leidt. . ,, .

Uitbuiting :

a. Een ander met geweld arbeid of geld afhandig
maken.,
b. Een op vrijwilligheid gebaseerde ruil van arbeid
voor geld. ,

Men kan onterecht denken dat b ongeveer net
zoiets is als a. .

Solidair
a. een ander vrijwillig geld geven
b. arbeiders verplichten via belastingen en premies
mee te betalen aan sociale verzekeringsprogram^
ma's ; • • ' ,

Omdat men a goed vindt is en men geneigd is té;
denken dat b net zoiets is als a, zal men geneigd
zijn te concluderen dat b ook goed is.

Dwang
a. een ander met geweldsdreiging ergens toe dwin:
•gen. . • ' ' . . . . , ' ; , • • ••. < • ;
b. in omstandigheden het beste alternatief kiezen.

Een marxist kan zeggen dat arbeiders gedwongen
zijn om voor kapitalisten te werken om op deze
manier geld te krijgen om te overleven. Onterecht
wordt het gevoel bij mensen opgewekt dat het aan-
bieden van een baan net zoiets is als iemand met
geweldsdreiging ergens toe dwingen.

Ik heb met deze voorbeelden willen duidelijk rna-
ken hoe misleidend de taal kan werken. Wees hier
bewust, van en substitueer op associaties gebaseer-
d e emoties niet voor redenatie. ' • • " } •

En wees op Uw hoede voor mensen die beweren
dat ieder mens recht heeft Op een banaan. Je kan
immers geen recht hebben op iets dat krom is 0
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Vervplg van pagina 9
Door een vorm van samenwerking aan te gaan met
deze .Progressieve Beweging' kunnen libertariërs
voordeel aan twee kanten bereiken: enerzijds kun-
nen we meehelpen het gedachtengoed van de Bewe-
ging werkelijk consistent te maken en onze ervarin-
gen in te brengen met het overbrengen hiervan, an-
derzijds aansluiting te vinden bij een veel grotere
groep dan die tot nu toe door libertariërs bereikt is.
Het gaat er om deze boodschap in al zijn simpel-
heid op doeltreffende wijze bij Jan Schaefer en de
andere mensen van de Progressieve Beweging over
te brengen. Het is duidelijk dat het gedachtengoed
van de Progressieve Beweging nog in een ontwik-
kelingsfase verkeert. In een dergelijk stadium staat
men nog open voor ideeën die een waardevolle bij-
drage kunnen vormen.
Op dit moment zijn er werkgroepen van de „Pro-
gressieve Beweging" in voorbereiding. Er is het
voornemen om tot bijeenkomsten te komen
waarop belangstellenden kennis kunnen nemen
yan de voortgang van de werkzaamheden van de
Progressieve Beweging. Een verdere uitwerking
hiervan wachtte voorzover ik heb begrepen, op het
moment dat Schaefer meer tijd hiervoor kan vrij-
maken.
In een volgend artikel kom ik terug op de ontwik-
kelingen rond de Progressieve Beweging zoals deze
zich hebben voorgedaan sinds het schrijven van het
voorgaande.

Vervolg van pagina 10
Het boek behandelt opteer begrijpelijke wijze bij-
na alle belangrijke onderdelen en problemen in on-
ze economie: milieu, wegen, onderwijs,; privatise-
ring, enz. enz. ' .'. " '
Skousen dringt er steeds weer op aan om toch naar
de feiten te zoeken en niet af te gaan op meningen.
Hij toont daarbij keer op keer aan dat de vrije
markt de beste oplossing is die tevens voor het
grootste aantal mensen de grootste resultaten ople-
vert.
Hij introduceert de „Oostenrijkse School" van
economen: Menger, van Mises, Hayek, Rothbard,
Buchanan en anderen, en hij verwijst de lezer naarl
adressen waar hij meer goede informatie kan vin-r
den.

Het is een zeer aan te bevelen boek, dat velen niet
alleen met plezier zullen lezen, maar ook kunnen
gebruiken om hun argumentatie voor vrijheid
kracht bij te zetten.

Het boek (314 p. hardcover) is te bestellen ,bij
FREEDOM'S FORUM BOOKS, 1800 Martket
Street, San Francisco, CA 94102, U.S.A. en hè
kost $ 21,95.

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"

LUDWIQ VON MISES

Vervolg van pagina 11
Mensen die vóór belastingheffing zijn, krijgen
door libertariërs maar al te makkelijk het etiket op-
geplakt dat ze vóór geweld zijn. Zo zien die mensen
dat zelf echter niet, en zo is het ook niet. ,

Nogmaals, daarmee is niet gezegd dat overheidsd-
wang wenselijk is. Er zijn goede redenen om deze
vorm van dwang af te wijzen. Het idee dat de over-
heidsdwang (in een rechtsstaat) niet wezenlijk ver-
schilt van geweld, hoort daar echter niet bij. O
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TERRALIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Hub Jongen

ARISTOS
ARISTOS is een „Journal of ESTHETICS", een
nieuwsbrief die zich bezig houdt met „kunst" in de
meest uitgebreide zin.
Het blad is opgericht door Louis Torres in 1982, en
het gaat in haar beschouwingen uit van de estheti-
sche principes zoals die door Ayn Rand gedefi-
nieerd zijn in haar ROMANTIC MANIFESTO.
Dat wil niet zeggen dat het blad zich daartoe be-
perkt. Het neemt een onafhankelijke houding aan,
en zegt ook op welke punten ze het niet met Rand
eens is.

Ook zijn de artikelen niet alleen bedoeld voor Ob-
jectiyisten en/of libertariërs, maar voor een veel
breder publiek.
In tegenstelling tot veel modern zwevend pseudo-
wetenschappelijk commentaar op de kunst, begint
ARISTOS met een objectieve definitie van het on-
derwerp.

Het terrein dat behandeld wordt, is zeer breed. Het
omvat alle mogelijke soorten van kunst: schilde-
ren, schrijven, beeldhouwen, toneel^ film, muziek^
enz. Ayn Rand is een zeer groot filosoof; Zij heeft
op alle filosofische terreinen nieuwe inzichten ge-
bracht. Vooral doordat zij het belang inzag van de
samenhang van alle dingen.
David Kelley zei in „Truth and Toleration":
j.Zij begreep het belang van integratie, zij was een
zelfbewuste „systeem bouwer": Haar visie op de
werkelijkheid, de menselijke natuur en de maat-
schappij vormen een geïntegreerd geheel".
Van bijzonder belang betreffende Rand's visie op
de kunst is haar positie betreffende het belangrijke
metafysische punt: „Het primair zijn van het
bestaande", in tegenstelling tot „het primair zijn
van bewustzijn". (Primacy of existence vs. prima-
cy of consciousness). Kunst is geen kunst omdat de
een of andere „expert" dat beweert.

Het blad is zeer interessant en het doet'je na het le-
zen van één nummer beslist verlangen naar méér!
Het blad kost $ 25.- voor zes nummers.
Het kan besteld worden bij: ': :
ARISTOR, P.O. Box 1105,
Radio City Station, : < !

NEW YORK, NY 10101, U.S.A.

VRIJHEID VAN LIEFDADIGHEID
Door WRB PRESS, (P.O. Box 587, Cottondale,
Fl. 32431, U.S.A.) wordt voor $ 5.- een boekje van
een 25-tal bladzijden verspreid met titel: FREE-
DOM OF CHARITY.
Het is een aardig verhaaltje, vooral om het idee dat
er in wordt gebracht.
In een toekomst-fictief verhaal wordt de gedachte
gelanceerd dat we kunnen streven naar de „vrij-
heid van liefdadigheid", net zoals jaren geleden de
„vrijheid van religie", is bevochten» Net als de
scheiding van Kerk en Staat, zouden we ook de
scheiding van Staat en Liefdadigheid moeten heb-
ben.
Gedwongen liefdadigheid is een tegenspraak in
zichzelf. Het heeft in feite met echte liefdadigheid
of compassie niet te maken.
Natuurlijk keuren we liefdadigheid niet af. In te-
gendeel. De vraag is alleen maar of je het gedwon-
gen of vrijwillig doet. En of we de gewenste
toestand op dit gebied willen verwezenlijken door
het gebruik van OVERTUIGING of door het ge-
bruik van GEWELD.

TELEVISIE
Zolang het LIBERTARISME niet de mogelijkheid
heeft om via de televisie haar boodschap uit te dra-
gen zal de groei langzaam blijven.
Dit geldt wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten
worden daarom alle mogelijkheden om op riet net
te komen aangegrepen.
Dr. Ron Paul, de LP Presidentskandidaat in 1988,
en zijn vrienden zijn thans bezig met het maken
van een serie van 13 half uur durende programma's
die de aandacht zouden moeten trekken van de
Amerikaanse werkers, en hen helpen met het be-
grijpen van de huidige problemen en de oplossing
daarvan. De naam van de serie is „AT ISSUE",
(ter zake). De persoonlijke vrijheid en verantwoor-
delijkheid worden duidelijk belicht.
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LITERATUUR

In deze rubriek zal de Vrijbrief-lezer regelmatig op
de hoogte worden gesteld van aanbevelenswaardi-
ge literatuur op het gebied van o.a. economie, ge-
schiedenis, filosofie.

De vermelde boeken gelden als een goede introduc-
tie voor diegene die zich wil verdiepen in de den-
kwereld van het klassieke liberalisme. Als bron is
gebruikt: A Guide to Classical Liberal Scholars-
hip, uitgegeven door The ïnstitute for Humane
Studies at George Mason University.

Het grootste gedeelte van de boeken is verkrijgbaar
bij Laissez Faire Books en bij Liberty Press.
Maandelijks versturen deze op aanvraag een gratis
catelogus met informatie en recensies over recent
verschenen boeken.

Adressen:
- ïnstitute for Humane Studies
George Mason University
4400 University Drive
Eairfax, VA 22030-4444
U.S.A.
-! Laissez Faire Books
942 Howard St,
San Francisco, GA 94103
U.S.A,
- Liberty Fund, Inc.,
7440 North Shadeland Ave.
Indianapolis, IN 46250
U.S.A.

In de categorie ,De erfenis van het Klassiek Libera-
lisme' in deze Vrijbrief drie titels met vermelding
van jaar van verschijning en van de uitgever.

- The Society of Tomorrow door Gustave de Moli-
nari (1904; New York; Garland Press). De Molina-
ri was uitgever van het Journal des Economistes,
een gerenommeerd Frans liberaal periodiek. In dit
boek presenteert hij zijn visie op een samenleving
die gekenmerkt wordt door vrede, welvaart en vrij-
heid. Een belangwekkend geschrift over de relatie
tussen vrijheid, en vrije economie en vrede.

- On Classical Liberalism and Libertarianism door
Norman Barry (1987; New York: St. Martin's
Press). Een nuttig overzicht van het liberalisme,
aangevuld met recente gegevens.

- Western Liberalism: A History in Documents
from Locke to Groce, uitgegeven door E.K.
Bramsted en K.J. Melhuish (1978; New, York,
Longmans). Een waardevolle selectie van authen-
tieke bronnen van het liberale denken. Bevat verta-
lingen van Franse, Duitse en Italiaanse geschriften.

AGENDA

24u/dag THE BLACK BOARD
Libertarische data-base, Noorwegen, Bell
300/200 en CCITT 1200/2400,
tel. 09-47.255.55.61 (België 00 i.p.v. 09)

6 febr. Kring Rotterdam/Schiedam

18 febr. Kring Roosendaal

21 febr. Kring Den Haag/Leiden.

29 febr i Lowlands Seminar* Amsterdam
(Zie aankondiging op blz 19)

5 maart Kring Rotterdam/Schiedam :

10-15 ,
aug. ISIL-Wereldconventie,

Poprad, Tsjechoslbwakije

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

Jan Smid

Óp zaterdag 29 februari 1992 wordt in het Hotel Casa 400 te Amsterdam het Lowlands Seminar ge-
houden met als thema:

,POLITICS TODAY AND TOMORROW

FROM A LIBERTARIAN PERSPECTIVE'

De politieke situatie in de wereld is de laatste tijd radicaal gewijzigd.
De relatie tussen de grootmachten V.S. en de Sovjet-Unie is ingrijpend veranderd en dit kan gaan
leiden tot verregaande ontwapening.
Ook de interne ontwikkelingen in de Sovjet Unie en Voormalig Oost Europa laten een stap zien in
de richting van meer vrijheid.
In Nederland en België wordt steeds meer, ook door bekende politici, geroepen om privatisering en
terugdringing van de overheid.

Op het Lowlands Seminar zullen enkele politici en libertariërs hun visie en verwachtingen
presenteren omtrent de nieuwe politieke situatie en de mogelijkheden voor meer vrijheid in de
samenleving.

i-

Het seminar begint om 10.00 u. en wordt afgesloten met een receptie en vervolgens met een diner
dat tussen 19.00 en 22.00 uur zal plaatsvinden. Aan het diner zal ook worden deelgenomen door de
Europese vertegenwoordigers van de International Society for Individual Liberty/Libertarian
International. Tijdens het diner zullen ondermeer de diverse 'country reports' worden gepresenteerd.

Wie deel wil nemen kan zich telefonisch opgeven bij Walter van Hulten (tel. 010-426.27.24);
de prijs (excl. diner) per dagdeel is ƒ 15,- of 25,- voor hét gehele seminar.
De prijs van het diner is ƒ 40,--. Lunch is vopr eigen rekening,

PROGRAMMA:

• ,The Problem of a written Constjtution'
. door Chris Tame.

• ,Social Security: The State produces Social Insecurity; Freedom produces real Social Security!'
door Stefan Blankertz '-

• 'Reason is Resistance; Libertarian Aspects in the Philosophy of Thomas Aquino'
door Stefan Blankertz

• Vaientina Buxar, Roemeens econome en adviseuse Van de Vrije Partij, wordt ook verwacht en
zal spreken.over de situatie in Roemenië vóór en na de revolutie van 1989. '
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
Ir. L.H.M. Jongen

Terwijl ik u hier waarschuw dat na 'laag' vaak 'la-
ger' komt alvorens 'laagst', ziet u de Dow Jones
hoger gaan.

Wat is er aan de hand?
Allereerst vindt men dat bij lage rente de beurs om-
hoog kan. Dat vond men overigens niet zo, toen de
rente in de VS in stappen van 8 naar 4'/2 ging. Wel
toen deze van 4'/2 naar 3'/2% ging!?
Natuurlijk is het zo dat als u slechts 3!/2% rente op
uw $ deposito krijgt, u naar alternatieven gaat zoe-
ken: Vastgoed zit in het verdomhoekje, van goud
weet men niet dat dat nog bestaat, obligaties (lange
geven slechts 7%) en dus?! blijven aandelen over.

Dat zal wel, maar we praten nu wel over koers
winst verhoudingen van ca 24. Plat geschreven be-
tekent dat u 24 jaar dezelfde winst moet zien in een
bedrijf, wil het bedrijf uw aankoopkoers verdiend
hebben. Anders gesteld: Indien u uit dividend uw
aankoopkoers terugverdienen moet en het bedrijf
keert 50% van zijn winsten uit, duurt het 48 jaar!

OK, met aandelen gokt men op hogere koersen en
ooit hogere winsten, maar hogere koersen beteke-
nen nóg hogere koerswinstcijfers. De enige kantte-
kening die ik bij mijn verhaal kan verzinnen is dat
in het afgelopen jaar veel bedrijven gereorgani-
seerd hebben en daardoor eenmalige reorganisatie-
kosten hadden en dus een lagere winst. Normaal
halen die bedrijven dus hogere winsten in 1992 en
zouden daardoor de koers winst cijfers omlaag
kunnen. Wie weet?

Maar als ik nu een VS-obligatie met 7% kan kopen
(Nederland en België 8 !/2 %) dan heb ik uit de rente
in 14 jaar mijn geld terug plus garantie voor de
hoofdsom. In tegenstelling tot 48 jaar en géén ga-
rantie voor de aandelenkoersen. Door dat hoge
Dow Jones gedoe is het jammer dat echt koop-
waardige aandelen in Engeland en Europa m.i.
ook maar even op aankoop moeten wachten. Zou
de Dow Jones al omlaag gaan, dan doen we hier •
ook enigszins mee.
Dat weerhoudt me dus nu veel te kopen, maar ik
geloof wel dat zeker in Engeland 't economisch dal
bereikt/voorbij is. Oude favorieten komen dan
weer boven zoals TIP Europe (waar HAL een be-
langrijke deelneming in heeft genomen) waarvan u
nu in Nederland een converteerbare obligatie met
11% rendement kunt kopen, maar zoals ik hier-
voor al schreef: ik zou met aandelen in Europa ook
nog wat op een reactie uit de VS wachten.

Dan hebben we de afgelopen weken eindelijk wat
goudmijnprijsstijgingen gezien. En dat terwijl de
gouprijs constant bleef. Vaak lopen de goudmijn-
prijzen vooruit op de goudprijs. Zou dat nu weer
zo zijn? Het geeft in ieder geval aan dat meer men-
sen niet zo gelukkig zijn met lage rente en hoge
Dow Jones. Daarbij, lage rente is door de overhe-
den bedoeld om ruim geld in de ekonomie te krij-
gen. Wat weer inflatieangsten op kan leveren.

Die inflatie kan alleen maar aangewakkerd worden
wanneer Bush 'leuke dingen voor zijn herverkie-
zing'. Pardon, 'voor de mensen' gaat doen.

James Wattstraat 75
Amsterdam
020-66.511.71
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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
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.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

„De Vrijbrief is geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty,


