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REDACTIONEEL

ACTUEEL VERSUS KLASSIEK LIBERALISME

Mike van Roosmalen

In dit nummer vindt u het eerste deel van een reeks
artikelen over de geschiedenis van het klassiek libe-
ralisme in de twintigste eeuw zoals opgeschreven
door Ralph Raico. Het klassiek liberalisme in hét
algemeen, en haar meest radicale vorm (het liberta-
risme) in het bijzonder, heeft een ontwikkeling ge-
kend die duidelijk afwijkt van het liberalisme zoals
dat gepropageerd wordt door ondermeer de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in
Nederland. Deze liberale partij is in Nederland
voor een belangrijk deel medeTverantwoördelijk
voor de opbouw en vormgeving van de huidige ver-
zorgingsstaat in Nederland. Ik overdrijf niet als ik
stel dat de VVD een partij is die niet gekenmerkt
wordt door principieel ideologische discussies.
Mijn ervaring met de VVD en de liberale jongere-
norganisatie JOVD was op dit gebied tamelijk te-
leurstellend; ideologie was een non-issue, de partij
had blijkbaar belangrijker zaken op het oog, zoals
het' verwerven en behouden van regeringsmacht.
Deze regentenmentaliteit heeft bij veel kiezers ver-
warring gebracht; het groeipotentieel van begin ja-
ren tachtig is inmiddels teniet gedaan.

In 1988 is door de Teldersstichting, het weten-
schappelijk bureau van de VVD, een rapport uitge-
bracht getiteld: 'Liberalisme: een speurtocht naar
de filosofische grondslagen'. Laat ik voorop stel-
len dat ik als inmiddels afgehaakt VVD-liberaal dit
rapport niet zelf heb gelezen en dat ik m.b.t. het
volgende afga op een artikel van de Amsterdamse
politicoloog Robert J. van der Veen getiteld 'Hoe
minimaal is de waarborgstaat van de VVD!' uit de
Volkskrant van 8 februari j.1.

Van der Veen concludeert dat de VVD kampt met
een inconsistentie in haar grondslagen. Er blijken
namelijk twee varianten van het actuele VVD-
liberalisme in omloop: het 'linkse' egalitaire libera-
lisme (met John Rawls als zeer bekende exponent)
en het 'rechtse' anti-egalitaire liberalisme dat de
idee van de waarborgstaat voorstaat. De eerste va-
riant deed eind jaren zeventig opgang en werd ook
wel eens het sociaal-liberalisrrie genoemd.
De tweede variant is van recenter datum en wordt
in bovenvermeld rapport nader uitgewerkt.

Over hét egalitaire liberalisme en de ideeën van
Rawls kunt U in dit nummer al lezen (artikel van
Stefan van Glabbeek) i

Deze vorm van actueel liberalisme toont het beste
aan dat de verdediging van de individuele vrijheid
is vervangen door de verdediging yan andere waar-*
den, waarden die alleen kunnen worden gereali-
seerd ten koste van individuele,vrijheid (en daar-
mee gepaard gaande eigendomsrechten). ,
Vervolg op pagina 22
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HET KLASSIEKE LIBERALISME
IN DE TWINTIGSTE EEUW (1)

RalphRaico vertaling: Wimmy Albada

In 1974 kreeg F.A. Hayek, die toen aan de univer-
siteit van Salzburg verbonden was, de Nobelprijs
voor economie, de meest prestigieuze eer in dit be-
roep. In 1977 werd de prijs gewonnen door Milton
Friedman, terwijl zijn vriend en collega aan de uni-
versiteit van Chicago, George Stïgler, hem in 1982
ontving. In 1986 ging de prijs naar James Bucha
nan, van de George Mason universiteit, die docto-
raal student was geweest aan de universiteit van
Chicago.

Wat het liberalisme was.

De achttiende eeuw zag het begin van een beweging
die naderhand bekend werd als het liberalisme. (1)
Het liberalisme begon de maatschappij vrij te ma-
ken van het systeem van staatstoezicht en controle
dat tot die tijd. een kenmerk was geweest van de
westerse wereld vZijn aanval kon worden samenge-
vat in de beroemde slogan laissez-faire-laat de
mensen met rust, laat ze hun gang gaan, in hun
economische activiteiten, in hun godsdienstige
aangelegenheden, in hun gedachten en cultuur, in
het najagen van vervulling in hun eigen leven.

:
Veel grote denkers leverden hun bijdrage aan deze
beweging die de hele Noord-Atlantische gemeen-
schap omvatte. In wat de „pre-historie" van het li-
berahsme zou kunnen worden genoemd, in de
zestiende en de zeventiende eeuw, waren er bij-
voorbeeld de latere scholastieke schrijvers over
economie m Spanje, de voorstanders van religieuze
tolerantie in Holland en in Brits Noord-Amerika,
en m Enge and een groep waartoe John Milton, de

-H ' -n J0*11^0^6 behoorden. De belan-
Ian d„eze emanciperende filosofie

v n o r n ™ l T °,°r Rlchard 0vert(W> een van de
voornaamste Levelers, verwoordt:

Aan iMW {„H- -A • *
een indfviH? Tf •" ̂  natuur is door de natuur

SodtEÏS? £egeVen> Waarop door nie-
mïïd zÏÏ £ngtma--kt mag W0rden en dat nie-
daïr hifzlh^f f'6186"- n: ^ant iedereen heeft'18'6611611 over wat welge-

Wa Cn iets af te nemen'
atUUf zelf' en de

eweld

worden aangedaan. Mijn en dijn kan niet bestaan,
zonder dat dit geldt. Niemand heeft macht over
mijn rechten en vrijheden, en ik heb geen macht
over die van een ander ...(2)

Later in de achttiende eeuw had de beweging zich
enorm uitgebreid. Onder de namen en filosofische
scholen die een opvallende plaats innemen, zelfs in
dat in intellectueel opzicht hoogstaande tijdperk,
zijn Adam Smith, Jeremy Bentham en de Filosofi-
sche Radicalen, Thomas Paine, Voltaire, Turgot
de Fysiocraten, Condorcet, Wilhelm van-Hum-
bloldt, Thomas Jefferson, en James Madison.•.;.
Deze denkers waren het natuurlijk niet op elk punt
met elkaar eens: we hebben het over de algemene
tendens in hun denken. Ze waren ook niet geschei-
den en afgesloten van de algemene beweging van
de maatschappij in de een of andere ivoren toren
van academische abstractie. Want hun. .nieuwe
ideeën werden, in de eerste plaats, gestimuleerd en
gevormd door de nieuwe, vrijere vormen van_nei
sociale leven die ze tot stand zagen komen ra, nun
tijd.(3) En ze stonden, in de tweede plaats, met ai-
leen: liberale ideeën verspreidden zich overal onaer
de ontwikkelde en sociaal-bewuste universiteitsiec-
toren en literaire kringen, tijdschriften en kraniep,
massabewegingen voort; politieke partijen DCMU
ten zich te hervormen. •

Veel van de geschiedenis van de honderd jaartus-
sen 1780 en 1880 is de geschiedenis van hoe oe^
stellingen in meer of mindere mate werden^ve™
derd onder de invloed van liberale -ideeën-, wei. *
schaffen van de slavernij en het liJfelSend°™'te7d
vrijheid van arbeid, met alle beroepen Qpwg«£V:
voor kunde en talent; de rechtsstaat en de pep
kingen van de politiemacht; de bescherming van ̂
gendomsrechten tegen willekeurige mmen^no.
vrijheid van drukpers en godsdienst; de iqcs.
men erkenning van de gelijke rechten van^
wen; de onbelemmerde handel in en tussen^ ̂
dit waren sommige van de veranderingeaour _ .
bèralisme tot stand bracht. Waar zePlaat*.;° van
was het gevolg een toenemende ^rWeShan-
oorlqg, én hoop pp vrede gebaseerd op yra . ̂
del; een toegenomen gevoel van waardignei .̂
.hen die niet geboren waren met rnacftt .«££^
igës; het opengaan van een onverwacht?; w^ ̂
kansen voor iedereen; en, voor de eerste K



menselijke geschiedenis, een mate van welvaart, of
het uitzicht op welvaart, voor de grote meerderheid
van het volk. In de terminologie die door veel libe-
rale denkers werd gebruikt, bewoog de maatschap-
pij van een status-regime, gebaseerd op dwang,
naar een regime van het contract, gebaseerd Op
vrijwillige associatie. De moderne wereld werd ge-
boren.(4)

Een opvallend kenmerk van deze nieuwe wereld
was de stijgende levensstanddaard van de massa
van werkende mensen, die tevoren gedoemd waren
tot een leven van ellende en gebrek. Het is belang-
rijk te begrijpen dat een hoofddoel van de liberalen
het verbeteren van de materiele toestand van alle
klassen van de maatschappij was, vooral van de ar-
beiders in de landbouw en de industrie, die tenslot-
te de meerderheid vormden. De liberalen geloof-
den dat dit doel het best bereikt kon worden door
middel van economische vrijheid, die, naar hun
mening, een groei zoals nooit eerder was gezien
zou bewerkstelligen. Vrijheid van werk, de gestadi-
ge groei van kapitaal, effecientere vormen van in-
dustriële organisaties, een vrije handel, een goed-
kope regering, en een sociaal klimaat dat gunstig
stond tegenover vernieuwing - dit waren de ze-
kerste middelen om al de productieve leden van de
maatschappij te verrijken.

De opkomst van het collectivisme.

Gedurende de laatste tientallen jaren van de negen-
tiende eeuw echter, was de golf van het liberalisme
al begonnen zich terug te trekken^ Steeds meer
werd in kringen die gezien werden als dé voorhoede
van de denkers, gesproken van de ,,maatschappij",
niet zoals de liberalen dit opvatten - als het totaal
van relaties van individuen die vrijwillig met elkaar
omgingen tot wederzijds profijt - maar als een ge-
heel in en van zichzelf, superieur aan individuen,
en belichaamd in de Staat.

Deze doctrine wordt gewoonlijk aangeduid als het
„collectivisme". Het liberalisme, met zijn nadruk
op de beperking van de staatsmacht, werd meer en
meer beschouwd als ouderwets en afgedaan, zij het
vanuit verschillende standpunten. Sommige collec-
tivisten concentreerden hun aanval op het liberale
idee van de harmonieuze ontwikkeling van alle
productieve klassen door middel van een systeem
van privé-eigendom en een markt-eeonomie. Ter-
wijl ze zichzelf gewoonlijk socialisten of sociaal-
democraten noemden, vielen ze wat ze het „kapita-
lisme" noemden aan als de bron van vrijwel alle
kwaad in het moderne leven. Of ze het nu bewust
wilden of niet, ze steunden de uitbreiding van de
staatsmacht en de afname van het gebied van vrije
samenwerking tussen individuen.

Een andere groep collectivisten bevorderde in deze
tijd meer direct en bewust de macht van de Staat.
Dit waren de nationalisten én de imperialisten, die
een sterke regering wilden om hun land te leiden in
de „onvermijdelijke" strijd tegen andere landen
waarin zij de esseentie van het menselijk leven en
de geschiedenis zagen. Velen van hen zagen het
zelfs als een van de belangrijkste taken van de staat
om de „raciale zuiverheid" van de natie te bewa-
ren, niet slechts door „eugenetica", maar even
zeer door middel van apartheidswetten en discrimi-
nerende immigratiewetten. Vaak waren deze natio-
nalistische collectivisten ook anti-Semitisch, waar-
bij ze de Joden uitkozen als vertegenwoordigers
par excellence van wat ze in de moderne liberale en
individualistische maatschappij haatten.

De liberalen vechten terug-tevergeefs.

De liberalen sloten de gelederen en gingen in de
tegen-aanvah Onder de literaire producten van de-
ze hernieuwde aanval waren Herbert Spencer's THe
Man versus the State (1884); de latere essays van
William Graham Summer over de Forgottën Man
(1884) en tegen de Spaans-Amerikaanse oorlog
(1898); de verzameling uitgegeven door Thomas
Mackay, A Plea for Liberty (1891); en LaTyrannie
Socialiste (1893), door de onvermoeibare Franse
voorstander van de vrije markt, Yves Guyot. Het
standpunt dat deze latere liberalen verdedigden
werd waarschijnlijk het best uitgedrukt in
Spencer's „wet van gelijke vrijheid": „Iedereen
heeft de vrijheid om alles te doen wat hij wil, voor-
opgesteld dat hij niet de gelijke vrijheid van een an-
der aantast".(5) Vanaf nu werd het aanhangen van
dit principe het kenmerk van de meest resolute en
consistente Vorm van de liberale doctrine.
Maar de liberalen vormden een slinkehden groep.
In de Verenigde Staten en in Engeland werd hun
naam zelfs van hen afgenomen door de voorstan-
ders van een grotere staatsmacht. Toen Josöph
Schumpeter zijn monumentale History of Econo-
mie Analysis ging schrijven, vond hij dat hij tegen-
over de lezer duidelijk moest maken dat hij onder
,,economisch liberalisme" „Laissez faire" ver-
stond, of ,,de theorie van de beste manier om de
economische ontwikkelingen en het algemeen wel-
zijn te bevorderen is om de belemmeringen voor de
privé onderneming weg te nemen en deze met rust
te laten." ; > . : . : : - • - - ; ' ' " ^ : ": , . "'•'•••• • ; ' ' • • ,

De lezer wordt verzocht deze definitie góéd te ont-
houden want het woord hééft een andere - in feite
bijna tegengestelde - betekenis gekregen sinds on-
geveer 1900 en vooral sinds 1930: als een uiterst, zij
het onbedoeld, compliment hebben de vijanden
van het systeem van de pfivé-onderneming het wijs
gebonden zich haar label toe te eigenen,(6)



Om deze reden, wordt de doctrine die aangehangen
werd door de achttiende en negentiende eeuwse li-
beralen tegenwoordig gewoonlijk het klassieke li-
beralisme genoemd.

De eerste wereldoorlog, die zelf gedeeltelijk te dan-
ken was aan collectivistische tendensen, versnelde
het ineenvallen van het liberalisme. Overal ver-
schoof de macht van inidividuen en hun vrijwillige
associaties naar het onderdrukkende staatsappa-
raat. De'grote leiders van het laat-negentiende-
eeuwse liberalisme stierven uit; de enkele klassiek
liberalen die overleefden tot in de jaren na de oor-
log leken steeds meer geïsoleerde overblijfselen van
een voorbij gegane tijd te zijn. De tijdgeest werd
door de Italiaanse Fascistische leider, Benito Mus-
soline, sprekend voor ontelbare anderen, rechts en
links, samengevat toen hij van zijn filosofie zei:

Hij is tegengesteld aan het klassieke liberalisme,
dat ontstond als een reactie op het absolutisme en
zijn historische functie beëindigde toen de staat de
uitdrukking werd van het geweten en de wil van het
volk. Het Liberalisme ontkende de staat in de
naam van het individu; het Fascisme bevestigt de
rechten van de staat opnieuw daar zij de werkelijke
essentie van het individu uitdrukt... Het Libera-
lisme bloeide slechts een halve eeuw... Van 1870
tot 1914 begon een periode waarin zelfs de hoogste
priesters van de godsdienst (van het liberalisme)
moesten erkennen dat hun geloof in de schemering
verdween.., tegenwoordig moet het Liberale geloof
de deuren sluiten van haar uitgestorven tempels...
alle tegenwoordige politieke hoop is:
anti-Liberaal... (7)

Toen Mussolini deze regels in het begin van de der-
tiger jaren schreef, scheen het liberalisme inder-
daad zijn dieptepunt te hebben bereikt op het vlak
van de praktische politiek, verduisterd, niet slechts
door het Fascisme en het revolutionaire Marxisme,
maar, in de democratische landen, door het Fabi-
aans socialisme, de New Deal, en soortgelijke in-
terventionistische programma's. Maar, op het
hoogste gedachtenplan, stond het al op het punt
een vernieuwing te ondergaan.

Noten:
(1) Zie de bibliografie onder „The Heritage of
Classical Liberalism" in Torn G. Palmer, A Stu-
dent's Guide to Classical Liberal Scholarship, ge-
publiceerd door het Institute for Human Studies,

(2) Geciteerd in Theodore Calvin Peace, The Le-
veller Movement. A Study in the History and Poli-
tical Theory of the English Great Civil War (1916-

herdrukt Gloucester, Mass.: Peter Smith 1965),
141-142. De spelling is gemoderniseerd.

(3) Zoals Joyce Appleby heeft opgemerkt, ontdek-
ten meer en meer denkers „de onderliggende regels
van een vrije markt economie... en terwijl ze dit
deden stuiten ze op een mogelijkheid en een werke-
lijkheid. De werkelijkheid was dat individuen die
beslissingen namen ten aanzien van hun eigen per-
soon en eigendom de prijzen in de markt bepaal-
den. De mogelijkheid was dat het economisch rati-
onalisme van de deelnemers aan de markt de orde
in de economie tot stand bracht waarvoor vroeger
de autoriteiten zorgden." In idem. Economie
Thought and Ideology in Seventeenth-Cedntury
England (Princeton: Princeton University Press,
1978), 187-188.

(4) Zie voor een klassieke analyse van de aard van
het moderne liberalisme de lezing van Benjamin
Constant over „The Liberty of the Ancients Com-
pared with that of the Modems", in idem., Politi-
cal Writings, vertaald door Biancamaria Fontana
(Cambridge: Cambridge University Press, 1988),
309-328.

(5) Herbert Spencer, Social Staties '(1851; New
York: Augustus M. Kelley, 1969), 103. Dit was nog
altijd het principe van Spencer veertig jaar later.
hij herhaalt het in The Principle of Ethics (1892-
93; Indianapolis: Liberty Press, 1978), II, 62,

(6) Joseph Schumpeter, History of Economie Ana-
lysis, ed. Elizabeth Boody Schumpeter (New York:
Oxford University Press, 1954), 394.

(7) In Charles F. Delzell, ed. Mediteranean Fa-
scism, 1909-1945 (New York: Harper and Row,
1970), 94, 101^102. O



DE FUNDAMENTEN VAN HET LIBERTARISME
Stefan van Glabbeek

Het libertarisme is samen te vatten als het non-
agressie-beginsel. Dit beginsel zegt dat je niet mag
beginnen met het beschikken over een ander. In dit
artikel zal ik ingaan op de,vraag waarop dit begin-
sel kan worden gebaseerd.

De meeste libertariërs baseren dit beginsel op de fi-
losofie van het objectivisme, zoals dat ontwikkeld:
is door Ayn Rand. Volgens Ayn Rand staat het ob-
jectief vast dat het vrij zijn van agressie een natuur-
recht is, Ayn Rand heeft echter volgens mij nooit
waterdicht bewezen dat het non-agressie-beginsel
het beste past bij de menselijke natuur. Reden ge-
noeg om nog verder te filosoferen over de funda-
menten van het libertarisme.

In het objectivisme volgt het non-agressie-beginsel
uit de „egoïstische" ethiek. Deze ethiek zegt dat
het immoreel is om je op te offeren voor een ander
of om een ander op te offeren voor jezelf. Als iede-
reen deze ethiek aanhangt ontstaat er een libertari-
sche maatschappij. Maar waarom zou iemand, of
zelfs bijna iedereen deze moraliteit aanhangen?

Om op deze vraag verder in te gaan zal ik deze et-
hiek in tweeën splitsen:
1. Het is slecht om je op te offeren voor anderen.
2. Het is slecht om anderen op te offeren voor je-
zelf.

JE OPOFFEREN VOOR ANDEREN.

Om te weten of het goed of slecht is om je op te of-
feren voor anderen is het van belang om te weten
wat het nut van het leven is. Je kunt dan stellen dat
het rationeel is om handelingen goed te vinden die
in overeenstemming zijn met het nut van je leven,
en handelingen slecht te vinden die in strijd zijn
met het nut van je leven. Een interessante filosofie
over het nut van het leven wordt gegeven door Jean
Paul Sartre is zijn roman „Walging".

In de speurtocht naar het nut van het leven noemt
Sartre het dienen van God. Sartre was atheïst,
maar veronderstelt dat veel mensen in God geloven
omdat er een diepere bedoeling, een nut, van het
leven moet zijn, en dat is dan God. Maar als het
dienen van God het nut van je bestaan is, dan is het
toch vari belang om je af te vragen waarom het dan
zo belangrijk is om God te dienen. Dit roept de
vraag op maar het diepere nut van God.

Hierop zijn twee antwoorden gebruikelijk, name-
lijk dat God er óp zijn beurt is om de mensen té
dienem, of dat God een doel pp zichzelf is. Als God
er is voor de mensen, en alle mensen zijn er,weer
voor God, dan is er sprake van een vicieuze cirkel.
Er• Bestaat dan geeii UITEINDELIJK nut van het
bestaan, en daarmee van alle handelingen. Als God
daarentegen een doel op zich is, dan is God er voor
zichzelf. Maar in dat geyal is het aannemen van het
bestaan van een God als nut van je leven een over-
bodige denkstap. Je kunt dan net zo goed zeggen
dat je zelf een doel op zich bent, in plaats vari dat
je een God moet dienen die een doel op zich is. Dit
levert dus op zich geen reden op om het bestaan
van God te veronderstellen. ]

Humanisten zoals Comte dachten dat het nut van
een mens het dienen van andere mensen is. Maar.
als het nut van die anderen weer het dienen van
weer andere mensen is, dan is er weer sprake van
een vicieuze cirkel.
Er is dan geen UITEINDELIJK nut van al deze el-
kaar dienende mensen.

Ten slotte zou het nut van het leven nog kunnen
zijn dat alle mensen het algemeen belang dienen.
Maar het algemeen belang is niemand, zodat je dan
niemand dient en daarmee ook niet nuttig bent.

Sartre laat zijn hoofdpersoon Roquentin in „Wal-
ging" uiteindelijk tot de conclusie komen dat je al-
leen zelf nut kunt geven aan je eigen leven. Op zijn
speurtocht naar het nut van leven komt Roquentin
uiteindelijk pp zichzelf uit. Maar als je leven dan
slechts een doel op zich kan zijn, dan kun je daar
best wel trots op zijn.

Jezelf opofferen voor een ander gaat dan tegen het
nut van je leven in. Als iedereen zich zou opofferen
voor anderen, dan zou iedereen opgeofferd wor-
den zodat niemand daar baat bij zou hebben. Dat
wil natuurlijk niet zeggen dat het slecht is om |iets
voor een ander te doen. Die ander is immers ook
een doel op zich en je kunt er voor kiezen om het
welzijn van die ander ook als een van je eigen doe-
len te kiezen. Maar als je je daarbij opoffert dan is
dat, uitgaande van deze overwegingen, slecht.

Dit biedt een goede argumentatie voor het eerste
deel van de moraliteit van Ayn Rand, je niet op te
offeren voor anderen.



ANDEREN NIET OPOFFEREN VOOR JOU

Een voorbeeld van anderen voor je opofferen is
stelen. Een ander heeft dan minder, maar zelf heb
je meer. Om dicht bij de praktijk te blijven zal ik
ingaan op de vraag of het slecht is om te stelen, als
voorbeeld van gedwongen opoffering voor jouw.

De conservatieven vinden stelen slecht omdat de
wet dat zegt. Dit is echter reen reden om stelen
principieel slecht te vinden. Als de wet stelen legali-
seert dan vinden de conservatieven stelen ineens
niet meer slecht.

Ayn Rand vindt stelen slecht omdat ze uitgaat van
een symetrische situatie. Als je vindt dat je mag
stelen, dan ben je voor een maatschappij waarin je
ook bestolen kunt worden. Maar je kunt natuurlijk
best vinden dat jezelf als enige mag stelen. Lode-
wijs de XlVe leefde bijvoorbeeld van legale diefstal
(belastingheffing) maar vond waarschijnlijk dat hij
niet bestolen mocht worden. En de maatschappij
die bij deze gedachte past kan dus wel degelijk
bestaan.

Harry Browne schrijft in zijn boek „How I found
freedom in an unfree world" dat je moet stelen als
je denkt dat het goed voor je is, en niet moet stelen
als je denkt dat het slecht voor je is. Hij vindt het
onzin om niet te stelen omdat je denkt dat het niet
mag.
Er zijn verschillende redenen denkbaar om niet te
stelen:
1. Er is een pakkans, en daarmee een strafkans.
2. Je kan een slechte reputatie krijgen als je be-

kend staat als dief. Mensen vertrouwen je dan
niet meer en sluiten je uit van transacties.

3. Je hebt een negatief effect op je omgeving. Als
10 mensen op een eiland wonen en een persoon
berooft een ander zonder dat iemand hem of
haar verdenkt, en dergelijke dingen gebeuren
daarna vaker, dan wordt stelen op dit eiland een

, onderdeel van de overleving. De overleving van
iemand is dan meer afhankelijk van de kunst
van het stelen dan van de kunst om te produce-
ren. Bij gebrek aan productie zal er dan armoe-
de ontstaan. Voor grote samenlevingen is dit ef-

1 fect echter erg klein. Als ik bijvoorbeeld f 100,-
van je steel,' dan is de kans dat juist daardoor de
maatschappij zoveel slechter wordt dat dat mij
meer dan f100,- aan koopkracht kost, zeer ge-
ring. Het is niet waarschijnlijk dat Lodewijk de
XlVe uiteindelijk armer werd door zijn diefstal
van het volk.

4. Je kunt het niet mooi (onestetisch) vinden om te
stelen terwijl je naar een wereld streeft waarin
geen legale diefstal bestaat.

5. Je kunt medelijden hebben met het potentiële
slachtoffer van je handelingen.

6. Je kunt het niet mooi (onestetisch) vinden om
aan slavernij te doen. Een dief maakt immers
gebruik van vruchten van de arbeid van de
bestolene tegen diens wil in, en dat is slavernij.
Door aan slavernij te doen ondermijn je het idee
dat mensen recht hebben op de vruchten van
hun arbeid.

7. Je maakt je afhankelijk (van het verstand om te
produceren) van anderen.

Maar al met al kan iemand er toch rationeel voor
kiezen een ander te bestelen. Stelen hoeft niet in
strijd te zijn met het idee dat je leven een doel op
zich is. Door te stelen kun je dat doel ook dienen.
Het tweede deel van de moraliteit van Ayn Rand,
anderen niet óp te offeren voor jezelf, beschouw ik
daarom vooralsnog niet als een objectief gegeven.

Als de ethiek van Ayn Rand niet voor iedereen
hoeft te gelden, past het libertarisme dan wel het
beste bij de menselijke natuur?

DE MENS IS UNIEK

Een interessante visie op de menselijke natuur kan
worden gehaald uit de ideeën van Ludwig von Mi-
ses: namelijk dat de menselijke natuur is dat leaer
mens uniek is. Von Mises stelt dat ieder mens unies
is, en een unieke waardeschaal heeft. De een neen
liever brood dan soep, de ander heeft liever een ta-
fel dan een stoel, weer een ander wil liever wanae-
len dan slapen, etc. Het welzijn van de mensen is
daarom niet centraal te planen. Er is geen wet nw-
gelijk over wat mensen moeten doen of laten cue «u
Ie mensen optimaal gelukkig maakt (het zogc
naamde „social engineering"). Zo'n wet piani
voor sommigen wellicht de voorziening m hun D
hóeften, maar valt slecht uit voor vele anderen.j»
zo'n wet bijvoorbeeld stelt dat alle mensen moena
werken voor tafels, dan zijn de mensen die nev
voor een stoel zouden werken slecht at. wei u
planningskarakter van elke overheid is daaron
strijd met de unieke aard van de mens. ledere
wordt dan gedwongen in een leven dat vpori
mand optimaal is. Beter is het om daarom leoerc
zelf zijn of haar leven te laten plannen. Als «a*"
advies nodig heeft, dan zijn daar wel hulpverw
voor.

Dé agressie van de overheid (70<% verplichte be-
lastingen, dienstplicht, migranten depori
drugsvërboden) ïs dus niet te rechtvaardigen i
het geluk van de mensen dïe daarmee worden „&
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BERICHT VAN HET MILIEUFRONT
Karel Beekman

In voorgaande nummers van de Vrijbrief zijn acht
artikelen verschenen van mijn hand over de milieu-
beweging. Ik heb besloten om deze serie niet op een
systematische manier te vervolgen. Wel ben ik van
plan om in de toekomst in de Vrijbrief af en toe te
berichten over ontwikkelingen aan het milieufront -,
voorzover dit door redactie en lezers op prijs wordt
gesteld.

De reden waarom ik met de serie stop is simpel en
(voor mij) verheugend. In het najaar verschijnt er
een boek van mij over de milieuproblematiek bij
uitgeverij Balans in Amsterdam. Dit boek zal wor-
den gebaseerd op de artikelenserie in de Vrijbrief.
In de komende maanden ga ik me bezighouden met
verder onderzoek op het gebied van mileu. Ik kan
nu alvast verklappen dat er in het boek zeer veel
materiaal zal verschijnen dat nog niet in de Vrij-
brief heeft gestaan. Enkele resultaten van mijn on-
derzoek wil ik zo nu en dan wel met de lezers van
de Vrijbrief delen, maar voor het schrijven van een
systematische artikelenserie zie ik geen kans meer.

Wat valt er op het ogenblik te berichten over het
milieufront? Vooralsnog is er wenig nieuws onder
de ozonlaag. De milieuvoorspellingen in de massa-
media blijven onverminderd somber. Kritische be-
richtgeving moet je met een lantaarntje zoeken.
Soms verschijnt er hier en daar echter een berichtje
waar ik een klein beetje om moet lachen. Een voor-
beeld (uit de Volkskrant van 19 december 1991):

„De toplaag in het veengebieden bevat zoveel
chloorverbindingen dat de grond eigenlijk onmid-
dellijk zou moeten worden schoongemaakt. Maar
de verbindingen zijn er op natuurlijke wijze te-
rechtgekomen en niet het gevolg van vervuiling.
Dit stelt de onderzoeksorganisatie TNO in het...
decembernummer van het tijdschrift Toegepaste
Wetenschap. Ook in het Rijnwater, zo hebben de
onderzoekers aangetoond, is de helft van de
chloorverbindingen van natuurlijke oorsprong.
Medewerkers van het Instituut voor Milieuweten-
schappen hebben het afgelopen jaar de oorsprong
van chloorverbindingen in < bodem- en water-
monsters onderzocht. Bij analyse daarvan bleek
het gehalte soms onverklaarbaar hoog te zijn. Het
onderzoek komt voort uit de wens te weten wat de
natuurlijke achtergrond is van een groot aantal van
mileubederf verdachte stoffen. Van veel stoffen
dalen de concentraties langzaam, maar veelal is

niet precies bekend hoe ver een concentratie moet
afnemen. Bijna elke vervuilende stof komt wél er-
gens in de natuur voor zonder dat de mens er iets
mee van doen heeft. De chloorverbindingen beho-
ren tot de boosdoeners. Ze vormen een grqte groep
verbindingen die al in geringe hoeveelheden giftig
zijn, zoals bestrijdingsmiddelen in de landbouw en
dioxines. Het is bekend dat de natuur ook dit soort
stoffen maakt, maar dé omvang is onbekend. De
onderzoekers hebben zich gericht op het ontstaan
van chloorverbindingen in humus. Bekend is dat
bij drinkwaterbereiding humuszuren door het toe-
voege^ van chloor aan drinkwater schadelijke ver-
bindingen vormend Vooral in veengebieden waar
de bodem veel humus bevat, hebben de TNO-
pnderzoekers ... hoge chlporwaarden gevonden,
die niet afkomstig zijn van menselijke activiteit. In
de humus zetten, enzymen het chloor, dat als on-
schuldige zoutverbinding in de grond zit, pm tot de
schadelijke organische chloorverbindingen. Dat
was het sterkst in een Zweeds hoogveen waar 800
miligram chloorverbinding per kilogram grond is
gevonden. De zogenoemde achtergrondwaarde in
de Nederlandse wet Bodemsanering is 0,1 mili-
gram, dus zo'n achtduizend keer lager. (!) In het
Fochtelpër Veen in Drenthe werd een hoeveelheid
van ruim honderd maal de achtergrondwaarde ge-
vonden ".

Ook heel vermakelijk is een bericht in de Telegraaf
van een aantal jaren geleden (16 maart 1985) dat ik
nog in mijn archief ontdekte. Ook toen was het mi-
nisterie van VROM ons al driftig aan het wijs ma-
ken dat we tenonder gaan aan de zure regen.
VROM had de dagbladen verblijd met pagina-
grote advertenties waarop drie illustraties te zien
waren met de onderschriften: „Onze, Vennen
Gisteren", „Onze Vennen Vandaag" én „Onze
Vennen Morgen". In „Onze Vennen Gisteren"
dartelden een aantal vrolijke vogeltjes, en visjes
rond: de kuifeend, blauwe reiger, fuut, tafeleend,
•pad» baars, kikker, slak, salamander, bittervoorn,
geelgerande waterkever en enkele andere. In ,Onze
Vennen Vandaag" ontbraken een groot aantal van
onze geschubde en gevederde vrienden. En, u raadt
het al, in „Onze Vennen Morgen" was ons Aards
Paradijs vrijwel geheel in zure regen opgelost.

Niet iedereen was het echter met deze voorstelling
van zaken eens, zo blijkt uit het artikel. Dr. R.
Boddeke, hoofd afdeling Zeevisserij van het Rijks-



instituut voor Visserij Onderzoek in Umuiden,
noemde de hele pagina „boerenbedrog". Over
„Onze Vennen Gisteren" zegt Boddeke: „Ze had-
den er net zo goed een nijlpaard en een krokodil in
kunnen tekenen ... Niet één van al deze dieren kon
je vroeger in de vennen op de Veluwe of in Brabant
aantreffen. Het water in die plassen was van nature
zuur. Er was een tekort aan kalk en dat betekende
gebrek aan voedsel voor de flora en fauna ... In de
echte vennen kwamen praktisch alleen maar een-
celligè groenwieren voor." Daarentegen. blijken
een groot aantal van de dieren die in „Onze Ven-
nen Gisteren" zijn opgenomen en in „Onze
Vennen Morgen" zijn verdwenen, juist enorm in
aantal toegenomen! Dit geldt bijvoorbeeld voor de
bjauwe reiger, de tafeleend, de kuifeend, de fuut
en de blankvoorn. Boddeke stelt dat onze binnen-
wateren „veel visrijker" zijn geworden. „ ,Inhet
gunstigste geval zou je kunnen zeggen, dat er een
vergissing is gemaakt en dat de plaatjes „Onze
Vennen Gisteren" en „Onze Vennen Morgen" ver-
wisseld moeten worden. Maar dat past uiteraard
niet in de campagne'." Het artikel besloot als
volgt: „De bioloog ziet nog een andere tendens, die
de laatste tijd steeds meer in zwang aan het raken
is. „Waarheidsgetrouwe wetenschappelijke feiten
gaan steeds minder een rol spelen, wanneer het er-
om gaat politiek te bedrijven of het publiek te beïn-
vloeden. Er wordt met gegevens gesold. De waar-
heid wordt geweld aangedaan'."

In de Verenigde Staten is inmiddels ook sprake van
georganiseerd verzet tegen de milieu-onderdruk-
king. Zo is er een comité opgericht dat beoogt meer
evenwichtige milieu-informatie te verspreiden. Het
heet Committee for a Constructive Tomorrow of-
tewel CFACT. Naast de 'Board of Directors' heeft
men een indrukwekkende ,Board of Academie/
Scientific Advisors' bij elkaar weten te krijgen,
bestaande uit hoogleraren - waaronder Dixy Lee
Ray (auteur van Trashing the Planet), Elizabeth
Whelan (Toxic Terror) én de befaamde toxicoloog
Bruce Ames - deskundigen ujit het bedrijfsleven en
intellectuelen als Robert W. Poole, de president
van de Reason Foundation, u waarschijnlijk wel-
bekend. CFACT geeft een nieuwsbrief uit, getiteld
Citizen Outlook. Het adres is-
CFACT, P.O. Box 65722, Washington D.C. 20035

Tenslotte zou ik de lezers van de Vrijbrief graag
verzoeken om mij knipsels te sturen of op de hoog-
te te houden van milieukritische berichten (of na-
men van miliéücritici) ten behoeve van mijn verde-
re onderzoek. Mijn adres is:
Nieuwendammerdijk 499, 1023 BP Amsterdam.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

< Vervolg van pagina 8
CONCLUSIE

Als agressie niet kan worden gerechtvaardigd met
het menselijke geluk als doel, en het ook niet het
nut van de mensen is om de keizer, de staat, of wie
dan ook te dienen, dan blijft slechts anderen opof-
feren voor jezelf over als rationele agressie. Het is
dan in het belang van de meesten om het juk van de
overheid af <te schudden, en zich niet voor de staat
op te offeren. In plaats daarvan ontstaat er dan een '
massale behoefte aan verdediging tegen rationele
diefstal en vergelijkbare agressie. Deze massale be-
hoefte is dan te vertalen als een marktbehoefte.
Waar een enkeling of groep wil stelen heeft de rest
van de wereld een marktbehoefte aan verdediging
tegen die enkeling óf groep. De marktbehoefte aan
verdediging is daarom altijd groter dan de markt-
behoefte aan aanvallen. Meer mensen verzekeren
zich tegen diefstal, dan dat er mensen zijn die de
maffia betalen om iets voor hun te stelen.
In deze maatschappij is er dus een grotere behoefte
(wellicht via de verzekeringsmaatschappijen) aan
verdedigingsorganisaties dan aan aanvalsorgamsa-
ties. .. .
De maatschappij die dan ontstaat is een hbertan-
sche maatschappij volgens de definitie van Murray
Rothbard: een samenleving zonder legale vorm van
agressie. Mensen die stelen kunnen dan immers
worden opgepakt door verdedigingsorganisaties.

Rothbard veronderstelde echter een
moraliteit als basis voor die maatschappij.
dat is niet persé nodig. Een min of meer ^
sche maatschappij zonder libertarische moraliteit
is zo óók beschreven door Max Stirner m zijn DOEK
„De enige en zijn eigendom".

Zo'n maatschappij zal ontstaan als de meeste men-
sen begrijpen dat de politiek in strijd is mei «
unieke aard van elk mens. .. _
De vraag of mensen rationeel genoeg zijn v oor ee
libertarische maatschappij is de vraag of mens»
kunnen begrijpen dat centrale planning van nu
welzijn, hun welzijn niet KAN helpen omdat men
sen uniek zijn. , nnt.
In deze maatschappij zal dan een rechtsorde o»
staan met verdediging als doel, hetgeen hetzelW >
als een rechtsorde die uitgaat van een n°n^fesl
beginsel. Dit non-agressie beginsel past . aan
rechtsstelsel het beste bij de unieke aard van
mens, en het idee dat ieder mens een doei op

'Ik' vindt het daarom redelijk om het
beginsel, en daarmee het libertarisme, te
wen als een natuurrecht. *"
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ACTUEEL
SOMALISCHE XEER IS HET MEEST GESCHIKT
VOORSOMALIA

M.M, van Notten

Somalia werd 21 jaar lang geregeerd door dictator
Siyad Barre. Toen deze dictator op 27 januari 1991
manu militari werd verjaagd stonden er twee groe-
peringen klaar om de macht over te nemen. De
ene, onder leiding van Ali Mahdi, was voorstander
van de democratie en alle corruptie die daarmee ge-
paard gaat.
De andere groep, onder leiding van Farah Aydeed,
was eerder geporteerd voor de kritarchie. Kritar-
chie is grieks voor rechtsorde. ;
Ali Mahdi wist zich van alle regeermacht meester te
maken, maar de democratie kwam nooit van de
grond. Op 17 november besloot Mahdi zijn voor-
naamste kriticus, Aydeed, definitief het zwijgen op
te leggen. Maar zijn legertje werd binnen 24 uur
door Aydeed's militia verslagen. De burgeroorlog
die thans gaande is, is niet veel meer dan het na-
blussen van de brand die op 17 november uitbrak.
Een week voordat deze oorlog begon, publiceerde
Michiel van Notten, politicoloog en directeur van
hetr Institutum Europaeum te Brussel, het navol-
gende artikel in het engelstalige Somalische week-
blad HILIN WEEKLY GAZETTE.

In een voorgaande uitgave van de HILIN WEE-
KLY GAZETTE wezen zeven van de acht auteurs
het tribale systeem aan als de oorzaak van alle
kwaad. Alleen Madaxey sloeg de spijker op de
kop. Hij stelde dat de huidige wantoestand in So-
malia het gevolg is van de pogingen door de Soma-
lische regering een typisch Europees politiek
systeem in te voeren, een systeem dat niet past in de
Somalische politieke cultuur.
Duizenden jaren lang kende Somalia een uitste-
kend politiek systeem dat in het algemeen eerlijke
en effectieve regeringen voortbracht. Regeringen
die respect hadden voor de mensenrechten. De hui-
dige regering in Somalia daarentegen is ineffectief,
inefficiënt en cprrupt en schendt de mensenrech-
ten. Zij handelt in strijd met alle traditioneel-
politieke waarden van Somalia.
Deze waarden zijn gecodificeerd in de verschillen-
de tribale Xeer's. De Xeer's zijn tegen elke moder-
ne regering die de mensenrechten niet respecteert
en zich mengt met de tribale jurisdictie. De Somali-
sche opvatting van deze rechten verschilt van de
Europese. De Xeer stelt dat de regering niet is vrij-
gesteld van toepassing van de mensenrechten.

bewerkt door: Mike van Roosmalen

Volgens de gangbare Europese politieke gebruiken
echter mag een parlementaire meerderheid de rege-
ring vrijstellen indien dit noodzakelijk wordt
geacht. ,
De Europese parlementen staan hun regeringen toe
om b.v. geweld te gebruiken tegen burgers ten ein-
de wegen aan te leggen, electriciteit ,op ie wekken
en in onderwijs te voorzien. Het is onvermijdelijk
dat dergelijke regeringsactivitéiten bronnen voor
corruptie vormen en dat ze gewoonlijk twee keer
zoveel kosten dan indien ondernomen door parti-
culier initiatief.
De Europese naties zijn zo welvarend dat een der-
gelijke verspilling geen ruïnerende werking heeft.
Maar voor eert startende economie zijn dergelijke
schendingen van de mensenrechten (inclusief de ei-
gendomsrechten) fataal.
Wat de Somalische politici meteen hadden moeten
doen na de val van Siad Barre was het opstellen
van een autochtone verklaring van de rechten van
de mens. Volgens de Somalische politieke traditie
bestaat de enige taak van de regering uit het be-
schermen van deze rechten. Helaas besloot het
eerste post-dictatoriale regime té reger(en op basis
van de constitutie uit 1960, een document dat als
typisch Europees gekenmerkt, kan worden. Deze
constitutie beschermt niet de rechten van de natie
maar van die belangengroepen die gespecialiseerd
zijn in corruptie en zich delen van de buitenlandse
ontwikkelingshulp toeëigenen.
De voorstanders van de 1960-con[stitutie stellen dat
het de interim-regering democratisch maakt. Maar
wie heeft beweerd dat het Somalische volk demo-
cratie wil? Met uitzondering van de periode 1960-
1969 heeft Somalia geen democratie gekend. Deze
periode wordt voornamelijk herinnerd als een van
massale corruptie.

Het traditionele Somalische politieke systeem
wordt vaak omschreven als landelijke democratie.
Maar de correcte naam is kritarchie omdat de lei-
ders niet uit politici maar, uit rechters (kriteis bete-
kent rechter) bestaan. Kritarchie kan het beste
worden gedefinieerd als een regering die de men-
senrechten respecteert. Dit in tegenstelling tot de-
mocratie dat de mensenrechten verdraaid en
schendt. Kritarchie is gebaseerd pp natuurlijke re-

Vervolg op pagina 16
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FORUM
DE WEG NAAR EEN VRIJE,
BESCHAAFDE SAMENLEVING

Motbf umi Kuze bewerkt door: Stefan van Glabbeek

Wat maakt een samenleving vrij, beschaafd, wel-
varend en vreedzaam? Wat zouden we moeten
doen en wat niet, om onze samenleving vrij en be-
schaafd te maken? Wat kunnen we doen om indivi-
duele vrijheid en beschaving te promoten? waarom
zijn het verstand en vrijheid zo belangrijk? Ratio-
neel denken leidt ons naar, en de geschiedenis sug-
gereert, de antwoorden op deze vragen.

DE BASIS VOOR EEN VRIJE SAMENLEVING

Wat maakt een samenleving vrij, beschaafd, wel-
varend en vreedzaam? Het antwoord is niet religie
en dwang, maar verstand en individuele vrijheid.
Dat heeft altijd de menselijke beschaving gecreëerd
en geleid. Het verstand, of rationeel denken, heeft
wetenschap voortgebracht en maakte technologi-
sche vooruitgang mogelij k. Wetenschap en techno-
logie hebben, op hun beurt, de mensen vrij ge-
maakt. Individuele vrijheid is fundamenteel voor
de creatieve en produktieve mensen om te zorgen
voor' wetenschappelijke en technische vooruitgang.
Daarom hangen het verstand en vrijheid met el-
kaar samen.
Rationele kritiek en vrije discussie zijn noodzake-
lijk voor de vooruitgang van wetenschappelijke
kennis en technologie. Gedurende de menselijke
geschiedenis maakten het verstand en de vrijheid
van creatieve en produktieve mensen uitvindingen
en technologische verbeteringen als ijzeren gereed-
schappen, de kunst van scheepsbouw en navigatie,
drukpers, motoren, elektriciteit, lucht- en ruimte-
vaart, elektronica, computers en robots. Deze
technologische verbeteringen hebben slaven be-
vrijd, ideeën van mensen doen verspreiden, en ma-
ken het voor mensen op uit elkaar gelegen plaatsen
mogelijk om met elkaar te communiceren.

In\ tegenstelling daartoe hebben religie en dwang,
inclusief communisme en alle soorten van socia-
lisme en totalitairisme gezorgd voor enorme pro-
blemen tussen en binnen samenlevingen, vele men-
sen gedood en het overleven van de menselijke
soort en alle andere levende dingen gedreigd. Bij-
geloven hebben niensen ervan weerhouden om de
realiteit onder ogen te zien,1 en daarmee de samen-
levingen in vooruitgang tegen gehouden.

Recente ineenstortingen van de comministische sa-
menleving van de Sovjetunie en Oost Europa laten
daar goede voorbeelden van zien.

Andere voorbeelden vormen de religieuze oorlogen
en conflicten tussen Joden en Islamieten. Joodse,
christelijke en Islamitische geloven zijn van de zelf-
de oorsprong en zijn identiek in hun wortels* maar
ze hebben vaak juist voor conflicten tussen de stro-
mingen gezorgd. De geschiedenis leert ons hoe be-
langrijk religieuze tolerantie en godsdienstvrijheid
voor de beschaving zijn, en voor een vrije, welvar
rende en vreedzame samenleving.

GOUDEN EEUW NEDERLAND

In het vijftiende eeuwse Nederland werd reforma-
tie en godsdienstvrijheid verkregen door de uitvin-
ding én ontwikkeling van de drukpers en de intel-
lectuele activiteiten Van humanisten als Dësidenus
Erasmus.

Vrijhandel werd in Nederland verkregen vanaf de
15e tot in de zeventiende eeuw. Het werd verkregen
door Nederlands excelente scheepsbouwkunst, na-
vigatie, kwaliteitscontrole op verwerkte vis, em-
ciënte landbouw, glasblazerij en suikerraffinade-
rij, samen met hun ideeën over moderne economi-
sche systemen, zoals het kredietensysteem, g«UKe
belastingen voor migranten en de „Mare
Liberum" van Hugo de Groot.

In de Gouden Eeuw bloeide wetenschap en kunst
iniNederland op. De telescoop werd het eerste uit-
gevonden in 1608 door Hans Lipperschey;in Mid-
delburg, hetgeen Galileo tot de heruitvindingen
van de telescoop en studies van het zonnestelsel
bracht. In de periode van 1590 tot 1609 vonden
Hans Jansen en zijn zoon Zacharias, en Lipper-
schey onafhankelijk van elkaar de microscoop uit.
Antonië van Leeuwenhoek maakte een simP^
één-lens microscoop^ en bestudeerde daarmee va»
allerlei kleine dingetjes die hij natekende. De eersic
achromatische lenzen werden bok geconstrueero i
Nederland aanhet 'einde van de 18e eeuw. Ar-
tiesten als Rembrandt ontwikkelden m Nedenau«
baroqueschilderijeriJ
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VRIJHEID IN JAPAN.

De Japanse tolerantie tegenover religies is erg
uniek. Verschillende godsdiensten zijn versmolten
en geharmoniseerd, waardoor men onpluriforme
vrijheid van godsdienst, ofwel vrijheid van de
vloek van religie verkrijgt.

Deze houding werd het eerste duidelijk uitgedragen
door Sotoku Taishi (Prins Shotoku), die een zoge-
naamde zeventien-artikelige grondwet schreef in
604. Hij versmolt en harmoniseerde Boeddhisme
met chianti en de traditionele confusiaanse ethiek.

In het Meiji-gebied zijn westerse ideeën over we-
tenschap, technologie en economie, en zelfs het
concept van individuele vrijheid geïntroduceerd
door vernieuwers en ondernemers als Yukichi Fu-
kuzawa die we de Franklin van Japan kunnen noe-
men, Eiichi Shibusawa, en Inazö Nitobe dié een
brug over de oceaan wilde vormen.

Recente ondernemers en vernieuwers zoals Yujiro
Iwai en Soichiro Honda propageerden individuele
vrijheid en laissez-faire kapitalisme.

Er is geen andere samenleving dan de moderne Ja-
panse, die zoveel voordeel; had aan het
economisch-politieke systeem van kapitalisme en
vrijhandel. De bevrijding van de markt heeft voor-
deel opgeleverd voor zowel consumenten als pro-
ducenten. De Japanse overheid, een groot deel van
de boeren en enkele intellectuelen willen de bevrij-
ding van de rijstmarkt tegenhouden. Zij beweren
dat zé het eens zijn met vrijhandel en een vrije eco-
nomie in het algemeen, maar het oneens zijn met
de liberalisatie van de rijstmarkt. Dat is bedrog.

De moderne Japanse samenleving verhoogde de le-
vensstandaard van mensen in veel landen door
haar investeringen in kapitaal. Japanners dragen
ook bij aan de technologische vooruitgang in veel
landen.

Maar, de Japanse markt is echter verre van geheel
vrij. Bureaucratische controle en protectionisme
heersen op elk gebied. Er heerst een socialistische
mentaliteit onder de mensen. Het idee van laissez-
faire kapitalisme en het concept van menselijk han-
delen zijn tot nu toe de vijanden van velen geweest.

Deze situatie loopt analoog met die van de weten-
schap en de technologie. Hoewel de technologiche
ontwikkeling in Japan opmerkelijk is geweest, be-
grijpen velen het' fundamentele concept van weten-
schap niet, terwijl pseudowetenschap en astrologie
zegevieren onder de mensen.

DE WEG NAAR EEN VRIJE EN BESCHAAF-
DE WERELD

We hebben niet meer voorbeelden nodig om ons te
realiseren dat voor een beschaafde samenleving
vooral ideeën over verstand en vrijheid en een ka-
pitalistische mentaliteit onder de bevolking van het
grootste belang is. Er zijn creatieve en produktieve
mensen in elke samenleving, en er zijn overal men-
sen die daar hun leven aan te danken hebben. Er
bestaan mensen die Van onze kennis van de werke-
lijkheid gebruik maken én waarde creëreny mensen
die produkten en diensten die anderen produceren
verhandelen, mensen die leven doordat anderen
voor hun zorgen, en mensen die alleen anderen be-
roven van de vruchten van hun arbeid dóór middel
van dwang. ••'••'", ••'•"••"•"••• • . ' ' : ; i ' ' • • • " • • " ' ' ' • -.:•'.•

We moeten de menselijke natuur diep bestuderen
op het gebied van genetica, biologie en praxeolo-
gie, We moéten creatieven en produktieve mensen
beschermen tegen geweld en dwang, en hun in vrij-
heid waarden laten creëren. Er móet een universeel
respect komen voor kennis en produktivitéit.
Het kapitalistische systeem van privébezit, vrije
markt en beperkte overheid is het enige praktische
systeem. De vrijheid om tegen overheidsinterventie
te protesteren is van groot belang; Daarom is het
belangrijk om de overheid te laten stoppen orige-
dekt, oneerlijk geld uitte geven. Verder is het van
belang om weerstand te bieden tegen belastinghef-
fing, want dat is de enige manier voor een individu
om de overheidsinterventie tegen te • gaan.
Belasting-betaling zou een „recht" moeten zijn in
plaats van een .jplicht". '

Religieuze tolerantie en godsdienstvrijheid zijn be-
langrijk voor mensen om vreedzaam samen te wer-
ken. Religie en geloof zijn hoogst persoonlijke en
innerlijke zaken; en we zouden met elkaar moéten
samenwerken ongeacht godsdienst. We zouden an-
deren niet moeten dwingen om ons credo te gelo-
ven of te accepteren. Legaliteit is ook belangrijk
voor mensen om vreedzaam samen te werken,
maar we zouden de overheid geen kunstmatige
wetten moeten laten maken, boven de natuurlijke.
Om deze dingen uit te voeren, zouden we scherpe
observatie van de werkelijkheid, rationeel redene-
ren en discussiëren en kritisch denken moeten
doorzetten. Dit is een lange en slingerende weg,
maar het is de enige weg naar een vrije, welvarende
en beschaafde wereld.

Motofumi Kuze is freelance wetenschapper en fi-
losoof in Japan. Tevens is hij vertegenwoordiger
van de Society for Individual International Liberty
in Japan. ' Q



SHOGÜN'S GHOST,
The Dark Side of Japanese Education

Ken Schoolland Hub Jongen

Ken Schoolland is een Amerikaanse professor in
Hawaii die twee jaar lang les gegeven heeft in Ja-
pan.

Van die tijd heeft hij mede gebruik gemaakt om de
Japanse schoolsystemen te bestuderen en te verge-
lijken met de Westerse, vooral Amerikaanse, me-
thodes. Van de mythe dat het in Japan allemaal zo-
veel beter is, blijkt dan niet veel over te blijven.

Schoolland is ook ,een actief libertariër. Hij heeft
verschillende keren als libertarisch kandidaat mee-
gedaan aan de Amerikaanse verkiezingen. Hij
geeft een wekelijks commentaar op de radio in Ha-
waii.

Als men niet direct in het onderwerp „opleiding en
opvoeding" geïnteresseerd is, zal men een boek als
SHOGUN's GHOST niet al te vlug aanschaffen.
Toch is dit boek zeker interessant en de moeite
waard.

Schoolland beschrijft, hoe hij in het onderwerp
geïnteresseerd raakte door het proces tegen een le-
raar die een scholier zodanig aframmelde, dat deze
aan de gevolgen overleed. De man kreeg een gevan-
genisstraf van maar dpe jaar, „omdat ook de
school,mede verantwoordelijk was".

Schoolland vertelt over de „slechtere" kanten van
het Japanse schoolsysteem, die in de westerse pers
bijna nooit belicht worden, en waardoor bij velen
een verkeerd beeld is ontstaan over Japan. Zo is
bijvoorbeeld discipline in de klas een mythe, en be-
drog is een dagelijks gebruik. Het „omkopen" van
leraren om te slagen, is een normale zaak.

Lichamelijke straffen zijn normaal en leiden nu tot
hevige discussies over de rechten van de student.

Niet alleen duurt het schooljaar twee maanden lan-,
ger dan in het westen, ook buiten de schooltijden
worden de studenten onder druk gezet door dui-
zende regels waaraan ze zicht zouden moeten hou-
den. Scholen lijken erg veel op gevangenissen.
Lichamelijke straffen worden toegepast onder het
mom dat het voor het bestwil van de student is.

Ook de wreedheden tussen de studenten onderling
worden aangetoond. Dit laatste is gedeeltelijk te
verklaren als een vorm van afreageren van de span-
ningen die door de school worden veroorzaakt.

Vernederingen door de leraren worden door de an-
dere studenten vaak voortgezet en versterkt.
Schoolland vertelt dat dat voor de betrokkene
soms heel erg is en in bepaalde gevallen zelfs tot
zelfmoord van de studenten kan leiden.
Toen een studente in april 1986 zelfmoord pleegde,
werd haar voorbeeld binnen drie weken gevolgd
door minstens 114 andere jongeren.

Van het sprookje van de homogene harmonieuze
Japanse maatschappij blijkt niet veel over. Het is
een maatschappij die conformiteit eist. Het blijkt
ook dat Japan erg intolerant is ten opzichte van
buitenlanders, bijvoorbeeld vluchtelingen.

Oorzaken van dit alles liggen duidelijk bü het eeu-
wenoude collectivistische „goningumi" (vijf-
familie-ssyteem) waarin elk lid van een groep ver-
antwoordelijk wordt gesteld voor de daden van de
andere leden. De geest van shogun dwaalt er nog
steeds rond. Shogun was de militaire bestuurder
die in Japan heerste voor de revolutie van 1867-68.

Het boek is niet bedoeld om op Japan te schelden
of er minachtend over te doen. Integendeel, de be-
doeling is eerder om aan de goedwillende leraren,
ouders en jeugd gegevens en een middel te ver-
schaffen om verbetering van die wantoestanden
aan te brengen. Schoolland noemt daarvoor OOK
enkele mogelijke alternatieven.
Ook verwijst hij naar meer literatuur op dit terrein.

SHOGUN'S GHOST, kan besteld worden bij
FREEDOM'S FORUM BOOKS, 1800 Market
Street, San Francisco, CA 94102, U.S.A.

P.S. Ken Schoolland is pok de auteur van het le-
zenswaardige boekje: THE ADVENTURES P£
JONATHAN GULLIVER" dat verkrijgbaar is DIJ
het DUTCH L1BERTARIAN BOOKCENTER,
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EEN RECHTVAARDIGHEIDSTHEORIE
Stefan van Glabbeek

Op bijeenkomsten van de kring Leiden wordt re-
gelmatig gestudeerd op theorieën van politieke of
economische wetenschappers. Er vindt dan discus-
sie plaats na aanleiding van een gelezen boek. Een
'van de bestudeerde werken is John Rawls' „A the-
ory of Justice" („een rechtvaardigheidstheorie")
In dit artikel vindt u een korte samenvatting van de
theorie van Rawls, en een samenvatting van de in
de discussie naar voren gekomen meningen over
deze theorie.

Doordat deze inkomensverschillen echter maken
dat getalenteerden veel zullen produceren, schept
dit mogelijkheden voor de allerarmste mens om
hier van mee te profiteren.

. Rawls denkt dat mensen in het voor-geboorte uni-
versum deze inkomensverschillen acceptabel zullen
vinden zolang ze bijdragen aan het belang van de
allerarmste.

RECHTVAARDIGHEID ALS EERLIJKHEID. KRING LEIDEN

Centraal in de theorie van Rawls staat het gegeven
dat het volgens hem oneerlijk is dat de ene mens
meer talenten heeft dan de andere mens. Volgens
Rawls is deze verdeling genetisch bepaald, en daar-
om willekeurig en niet eerlijk verdiend. Veel liber-
tariërs zullen het hier al niet met Rawls eens zijn,
en beweren dat ieder mens met dezelfde potentiële
mentale talenten wordt geboren. Zelf denk ik dat
Rawls voor een deel gelijk heeft; de mensen ver-
schillen immers ook allemaal in spierkracht en li-
chamelijke talenten. Of dit oneerlijk is, is eeri twee-
de. Ook de kwaliteit van opvoeding is redelijk wil-
lekeurig verdeeld. Redenen genoeg om verder niet
Rawls mee te denken.

In deze oneerlijke situatie wórden politieke ideeën
Vertekend. Mensen met veel talenten zullen vinden
dat ze recht hebben op veel inkomen, terwijl men-
sen met weinig talenten vinden dat juist zij récht
hebben op veel inkomen. Om nu objectief na te
kunnen denken óver politiek stelt Rawls een fictief
universum voor waar mensen vóór hun geboorte
samen het politieke klimaat kunnen bepalen, voor-
dat ze weten welke talenten ze gaan krijgen'. Men-
sen kunnen dan een systeem creëren dat de öneer-
lijkheid van de taleritenverdeling zoveel mogelijk
compenseert.

In deze situatie zullen de mensen volgens Rawls het
het érgste vinden om arm te zijn. Hoe armer men
zal worden, hoe erger dat is. Aangezien alle men-
sen dat risico lopen volgens Rawls, zullen zij kie-
ven voor een systeem dat het aangenaamste is voor
de allerarmste mens. Dit is volgens Rawls echter
niet een systeem met gelijke lonen, ongeacht
prestatie. Rawls houdt er namelijk rekening mee
dat geld motiverend werkt voor mensen met veel
talenten 6m te produceren. Mensen met veel talen
ten geld geven in verhouding tot hun productie
leidt tot inkomensverschillen. •'. -

Met de bespreking van de theorieën van Nozick
nog vers in het geheugen werd zijn voornaamste
kritiek op Rawls aangehaald. Rawls let in1 zijn the-
orie alleen maar op de uiteindelijke uitkomsten van
de welvaartsverdeling als kriterium voor rechtvaar-
digheid. Hij gaat er daarbij volkomen aan voorbij
dat de manier waarop die verdeling tot stand komt
ook een onderwerp is van rechtvaardigheidstheo-
rie.

Verder werd als kritiek genoemd dat het nogal
vreemd is dat mensen volgens Rawls alleen maar
geïnteresseerd zijn in het lot van de allerarmste, en
daarmee impliciet alleen maar zekerheid zouden
willen. Waarom zullen mensen niet net zoals Frie-
drich Nietsche alleen maar geïnteresseerd zijn in de
ontplooiingskansen van de meest getalenteerde
mensen, zodat je veel vrijheid krijgt als je „toeval-
lig" getalenteerd wordt?

Of waarom is Rawls niet juist geïnteresseerd in de
lange mensen, of de roodharigen? Bovendien is de
kans om de allerarmste te worden maar heel klein.

Waarom niet een risico nemen, en juist de midden-
groep belangrijk vinden. Al deze vragen laat Rawls
onbeantwoord. '

Een volgende kritiek op Rawls was de genetische
gedetermineerdheid van de situatie. Rawls houdt
op geen enkele wijze rekening met de vrije wil van
elk mens. Mensen kunnen er voor kiezenliun eigen
welvaart te creëren door productief te zijn: Veruit
voor de meeste mensen geldt dat ze productief ge-
noeg kunnenzijn om een marktwaarde te vertegen-
woordigen die hen in leven kan houden. Wanneer
je dan dé allerarmste wordt heb je dat wellicht aan
jezelf te wijten. Dat is toch geen rede om de belan-
grijkste persoon van de Wereld te worden.

Vervolg op pdgina 16
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Vervolg van pagina 11
gels, democratie op regels die door mensen zijn op-
gesteld. Kritarchie is daarom objectief, democratie
subjectief. In een kritarchie wordt het laatste
woprd bij een conflict altijd gesproken door ge-
rechtshoven die ..onafhankelijk en onpartijdig zijn.
In een democratie is het onvermijdelijk dat derge-
lijke hoven afhankelijk en partijdig zijn. Zij zijn
afhankelijk van de wetgevende en uitvoerende re-
geringsondeydelen, onderdelen die tevens de politie
en het leger controleren. Democratie is daarom au-
toritair tervyijr kritarchie daarentegen anti-
autoritair is en prö-libertarisch. In feite is demo-
cratie niets anders dan een gekozen collectieve dic-
tatuur.

De essentie van het Somalische politieke systeem
wordt gevormd door de mensenrechten en niet
door het clan-systeem. Het gebruik van clans om
deze rechten te beschermen is louter bijkomstig;
het zou. heel goed mogelijk zijn in Somalia de men-
senrechten te beschermen zonder clansysteem. Op
dit moment is dat precies wat Somalia nodig heeft.
Eigenlijk zijn er twee verschillende soorten kritar-
chie nodig. Eén soort dient te zijn gebaseerd op het
clan-systeem en is geschikt voor de landelijke ge-
bieden. De andere soort kent geen clans en past be-
ter in de stedelijke gebieden. De beste demarcatie-
lijn zou zijn dat de stedelijke autoriteiten niet inter-
veniëren in die activiteiten die volgens de traditie
gereserveerd zijn voor de stamhoofden. Deze triba-
le autoriteiten kunnen zich bezig blijven houden
met het oplossen van traditionele conflicten zoals
moord, doodslag, aanranding, roof en diefstal tus-
sen leden van dezelfde stam, ongeacht waar deze
misdaden hebben plaatsgevonden. Conflicten tus-
sen mensen die tot geen enkele stam behoren en
conflicten die gedekt worden door internationale
verdragen zullen moeten worden opgelost door de
stedelijke regering.

Het is gemakkelijk in te zien hoe de Somalische po-
litieke filosofie, waarbij de stedelijke en rurale re-
geringen naast elkaar bestaan, verschilt met die
van het huidige Europa. De Somalische traditie
verbiedt elk persoon of groep personen om de rege-
ring te monopoliseren, het volk te overheersen, en
om wetten en decreten te maken waaraan het gehe-
le volk moet .gehoorzamen., Het verbiedt het ge-
bruik van politieke .macht voor andere doeleinden
dan de bescherming van de universele onverander-
bare mensenrechten.

Kortom, iedereen die probeert te begrijpen wat er
is misgegaan in Somalia zou moeten weten dat
haar traditionele politieke waarden niet zijn gericht
op stammen, maar op mensenrechten.

Duizenden jaren van strikte erkenning van deze
rechten heeft geleid tot een levendige handel tussen
de stammen en tot het gebruik van intertribale hu-
welijken. Het gevolg was dat de stammen geleide-
lijk aan een natie gingen vormen met een gemeen-
schappelijke taal, poëzie, cultuur, religie en politie-
ke filosofie. Somalia zou er beter aan doen deze
traditie opnieuw te volgen na de val van Siyad Bar-
re's tirannie. Helaas negeren de leidende politici de
Somalische traditionele constitutie. Zij streven
naar democratie en creeëren hierbij anarchie. Q

Vervolg van pagina 15
Ook werd het opmerkelijk gevonden dat Rawls zo-
maar concludeert dat het oneerlijk is als iemand
met meer talenten meer verdient. Men kan net zo
goed vinden dat men meer moet verdienen naarma-
te men minder talenten heeft, of dat de op een na
meest getalenteerde recht heeft op alle welvaart.
Een fundamentele onderbouwing van deze stelling
ontbreekt volledig.

Tenslotte werd als kritiek genoemd dat het voor-
geboorte universum van Rawls nu eenmaal niet
bestaat, en dat het een beetje vreemd is om dat dan
toch als basis van je theorie te nemen. De objectivi-
teit komt dit universum ook al niet ten goede.
Want het zou toch waarschijnlijk zijn dat men in
dat fictieve universum onenigheid krijgt over wat
men wil Gaat men dan stemmen, of vechten? In
feite gebruikt Rawls dit universum alleen maar om
zijn eigen voorkeuren een objectief tintje te geven.

Concluderend kan worden gesteld dat de in de dis-
cussie participerende bezoekers van de kring Lei-
den de rechtvaardigheidstheorie van Rawls een
weinig onderbouwde theorie vinden, De popula""
teit van deze theorie ligt dan ook waarschijnlijK
niet aan de theorie op zich, maar aan de bruikbaar-
heid van deze theorie voor de westerse interventie
economieën. O
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REACTIE
VRIJHEID EN GELUK
Een antwoord aan Karel Beekman

Hub Jongen sr.

Onder deze titel stelde Karel Beekman in VRIJ-
BRIEF 164 het doel van het LIBERTARISME ter
discussie* :

Moet dat doel zijn „VRIJHEID", een maatschap-
pij waarin het initiëren van geweld dwang of frau-
de wordt uitgebannen, of moet het doel zijn „IN-
DIVIDUEEL GELUK".

De begrippen geluk en vrijheid liggen in verschil-
lende vlakken. GELUK is een zuiver persoonlijke
zaak. Ieder individu is uniek en zal andere voor-
waarden nodig hebben om gelukkig te zijn. Zelfs al
zijn er een aantal zaken die bij de overgrote meer-
derheid gedeeltelijk parallel kunnen lopen.

VRIJHEID in libertarische zin is echter een begrip
waar altijd „andere individuen" bij betrokken
zijn; minstens één ander. Het is een begrip dat be-
trekking heeft op de manier waarop mensen met el-
kaar samenleven.

Het doel van een individu kan zijn: zijn persoon-
lijk geluk. In samenwerking met anderen kan hij
echter beste hét gemeenschappelijke doel „vrij-
heid" nastreven, omdat hij dat als een voorwaarde
voor zijn geluk nodig heeft.
De groep mensen die samenwerken om die vrije
maatschappij te verwezenlijken, de libertariërs,
hebben dan als doel: VRIJHEID. Hoewel natuur-
lijk ook zij, als ultiem persoonlijk doel „geluk"
kunnen nastreven.

Vrijheid is een voorwaarde om het nastreven van
geluk van niemand in de weg te staan. Immers als
we van één persoon de vrijheid beperken, hem
dus dwingen iets te doen dat hij niet uit zichzelf
zou doen, of verhinderen iets te doen wat hij wel
wil doeh, beperken we hem in zijn keuze van hattr
delingen, die hij voor zijn geluk nodig heeft.

Als voorbeeld neemt Karel dan:
- Stel dat in een libertarische maatschappij geen so-
ciaal zekerheidsstelsel tot stand komt,
- Stel dat dat wel kan met „een zekere dwang",
bijv. „inkomstenbelasting",
- moeten we dan niet kiezen voor die dwang?

Enkele opmerkingen daarover:
Als we dwang accepteren voor de sociale zeker-
heid, komt meteen de vraag waarom dan niet voor
allerlei andere dingen die ik belangrijk vind? (we-
gen, onderwijs, recreatie, enz.) Welke grenzen zijn
te formuleren? ,
Door het gelukkiger maken van de één, maken we
een ander ongelukkiger door hem te beperken
en/of te belasten. ,

Een nog groter bezwaar is echter dat door te stellen
dat je in bepaalde gevallen voor die dwang zou
moeten kiezen, dat je dan het principe van „HET
DOEL HEILIGT DE MIDDELEN" gaat toepas-
sen. Ik hoef daar niet over uit te wijden want we
weten allemaal waartoe dat in de maatschappij
heeft geleid.
Dit doet me denken aan de libertarische groep van
VOLUNTARYISTS die er steeds sterk de nadruk
op legt dat we moeten zorgen dat de MIDDELEN
juist, eerlijk en rechtvaardig zijn; het DOEL zal
dan voor zichzelf zorgen.
Het doel heiligt de middelen NIET.

Een heel belangrijk (automatisch bijkomend)
voordeel van de VRIJHEID blijkt uit de praktij k.
Als we over de hele wereld de maatschappelijke
structuren bestuderen, dan komen we tot de con-
clusie dat er de meeste welvaart en welzijn is in de
landen met de grootste vrijheid.

Heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat ook de
„zekerheden" daar beter zijn, ook, al zijn ze niet
altijd door een overheid geregeld. Welvaart en wel-
zijn zijn bouwstenen die zeer aan het individueel
geluk kunnen bijdragen. Daarom proberen ook zo-
veel mensen naar die landen te migreren.

Geluk is een zaak voor ieder persoonlijk. Een
voorwaarde om zoveel mogelijk mensen hun per-
soonlijk geluk te laten nastreven is hen de kans te
geven op maximale keuzevrijheid.
Daarom is het goed dat het LIBERTARISME tot
doel stelt: VRIJHEID. Of nog sterker, het liberta-
risme is principieel het doel „vrijheid" (is het niet
initiëren van geweld), anders zou het geen LIBER-
TARISME zijn.
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

NEDERLANDSE BOEKEN
Het zal ook u wel bekend zijn dat de artikelen over
het MILIEU door KAREL BECKMAN die regel-!

matig in de VRIJBRIEF verschijnen, zeer positief
worden ontvangen. Een gedegen behandeling van
deze moeilijke materie vinden kennelijk veel men-
sen belangrijk. Daarom is het verheugend u te kun-
nen meedelen dat op basis van deze artikelen bin-
nen afzienbare tijd een boek zal verschijnen. Het
contract met de uitgeverij BALANS is al getekend
en de uitgave vindt plaats in mei of uiterlijk in dit
najaar.

Ook zal binnenkort de vertaling van het boek van
KEN SCHOOLLAND: The Adventures of JONA-
THAN GULLIBLE door de uitgeverij DE RODE
TOREN op de markt komen.
De vertaling die verzorgd is door Ton Haggenburg
en Riet Jongen is gereed. Het is nu nog maar een
kwestie van' drukken! '

Over beide boeken zult u meer vernemen in de
VRIJBRIEF.

LIBERTARIAN PARTY
Ron Paul, de vorige Presidentskandidaat van de
LP, (de huidige voor 1992 is André Marrou), stelt
zich verkiesbaar in de voorverkiezingen als kandi-
daat voor de Republikeinse Partij.
Dat geeft in Amerika nogal wat discussies. Ge-
vreesd'wordt dat dat nadelig kan zijn voor de LP.
Prof. Murray Rothbard ziet dat echter anders. Hij
vindt het juist aan te raden om Ron Paul zoveel
mogelijk bij deze kandidatuur te steunen. Dit zal
de libertarische ideeën alleen maar ten goede ko-
men.
Dus; zegt Rothbard, steun Ron zoveel mogelijk in
die voorverkiezingen; de LP heeft die immers zelf
niet nodig omdat ze al een kandidaat hebben.
(Marrou). En als de voorverkiezingen over zijn,
dan kun je mét volle kracht aan de. verkiezing voor
André Marrou'werken. Immers de kans dat Ron
Paul DE kandidaat voor de Republikeinen zal wor-
den is uiterst gering. <
Door beide wegen te bewandelen, verbreid je de li-
bertarische ideeën maximaal.'

In hoeverre dat „principieel" of „pragmatisch"'is,
laat ik aan de lezer over.

PUBLIKAÏTES
Het is van belang en ook opvallend dat er de laatste
tijd meer over het LIBERTARISME geschreven
gaat worden. Het is goed dat meer en meer mensen
er over horen en gaan nadenken „of er toch niet
wat in zit".
Eveneens is het goed dat meer libertariërs in „an-
dersdenkende" bladen publiceren; -
Zo vernamen we dat zelfs in het anarchistische tijd-
schrift DE AS (in nr. 96) artikelen verschenen van
ANDREAS KINNEGIN en van STEFAN VAN
GLABBEEK.
Stefan deelde ons verder mee dat er nog andere
nummers van DE AS voor libertariërs interessant
zijn, nl. met artikelen over Proudhon, Eigendom,
Stirner, De Menselijke Natuur en Anarchisme, en
over Kropotkin. Geïnteresseerden kunnen meer ge-
gevens krijgen bij:
DE AS, Postbus 43, '
2750 AA MOERKAPELLE.

LAISSEZ-FAIRE
Laissez-Faire is de titel van een nieuw kwartaalblad
dat wordt uitgegeven door de INTERNATIONAL
FREEDOM FOUNDATION, (suite 500, Chesham
House, 150 Regent Street, LONDON WIR 5FA).
De redactie wil regelmatig radicale critische be-
schouwingen leveren over de gebeurtenissen m de
wereld.
De ontwikkeling in Oost Europa krijgt ruime aan-
dacht. Zo staan er bij voorbeeld artikelen m over
Slovenië, Rusland en Lithouwen. .
De President van Lithouwen, Landsbergis heelt
van dezelfde IFF de „1991 FREEDOM AWAKU
ontvangen voor zijn bijdrage aan de vrijheid.
Professor David Marshland, die ook sprak op cte
ISIL Conventie in Denemarken, schrijft er een ar-
tikel in over het belang van het INDIVIDU als het
fundament voor VRIJHEID.

Bij de bespreking van het recente rapport van de
CLUB VAN ROME: „The First Global Revoiuu-
on", merkt de recensent op dat kennelijk veel men-
sen

, merkt de recensent op aat Kenneuj*. *•— •---,
sen vergeten zijn, dat de ideeën van deze »clul?
die in 1968 zo populair waren, helemaal onjuisi
zijn gebleken. Wel een rede om nu ook maar w«u
sceptischer te zijn. Het blad is meer dan de moeuc
waard. Het kost BP 15 voor een abonnement van
jaar.
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ATLAS SHRUGGED
Dit meesterwerk van Ayn Rand is nu ook óp „AU-
DIO TAPES" te koop. Totaal staat dit boek op 38
tapes die compleet $149.85 kosten. Ze zijn ver-
krijgbaar bij:
SECOND RENAISSANCE BOOKS,
110 Copperwood Way, P.O.B. 4625, OCEANSI-
DE, CA 92052. U.S.A. We vernamen dat in de
Blindenbibliotheek ook de Nederlandse vertaling
(WERELDSCHOK), reeds op tape staat.
Het is verheugend dat een dergelijk belangrijk
werk op die manier voor veel meer mensen bereik-
baar wordt. .

LIBERTARISCHE FILOSOFIE.
Zowel in de KRING ROTTERDAM als in de
KRING ROOSENDAAL is op enkele bijeen-
komsten intensief gediscussieerd over de filosofie
van het libertarisme en het verband met het objec-
tivisme. Duidelijk bleek bij aanwezigen dat er voor
de diepere achtergronden van deze filosofie veel
belangstelling was. ;
Daarom zal op onderdelen ervan nog wel eens wor-
den teruggekomen.
Henk Jelgerhuis zal het voortouw nemen om te
trachten een „libertarisch politiek programma'' op
te stellen. Geïnteresseerden kunnen meedoen.
Neem in dat geval kontakt op met het Secretariaat.
De bedoeling is om, in zoveel mogelijk landen tege-
lijk, een mailing te doen naar personen die in een
bepaald onderwerp geïnteresseerd zijn.
In die brief wordt dan het libertarische standpunt
aangestipt en aangeboden om desgewenst meer in-r
lichtingen te sturen. Tevens wórdt dan de pers inr
gelicht.
Dit proces kan een aantal keren herhaald worden
met steeds verschillende onderwerpen.
Als eerste onderwerp is gekozen een mailing over
„MIGRATIE".
Het (bekende) libertarische standpunt daarin is,
dat net als goederen, ook mensen het recht hebben
om zich vrij over de grenzen te verplaatsen.
Deze eerste mailing is gepland om uit te gaan op 8
óf 10 februari.
Qp de vergadering van de Europese vertegenwoor-
digers in Amsterdam op 29 februari kunnen dan
mogelijk dé eerste resultaten worden besproken.

STICKER:
Ik ontving de volgende sticker:

GOVERNMENT MONEY?
FEDERAL FUNDS?

There is no such thing. !

, •"'••'•'- : ; : " : : - " : : IT IS ALL ! , •'•"•.^x*.
Taxpayer's Money. i "

WAT KUNT U DOEN?
ACI1E GESCHENKABONNEMENT

Hub Jongen

Ayn Rand is vaak gevraagd: „WAT KAN IK DOEN om
tot een betere wereld te komen?"

Haar antwoord kwam meestal neer op het volgende:
De situatie in deze wereld is zo verwerpelijk omdat de basisT
ideeën, die de grondslag vormen voor de manier waarop de
mensen met elkaar omgaan, verkeerd, zelfs slecht zijn.

De heersende ideeën moeten wel leiden tot het uitbuiten en
profiteren van anderen. Het enige dat je kunt doen, en dat
ook op de lange duur gunstige effecten zal hebben, is zorgen
dat de GOEDE en OBJECTIEVE ideeën bekend worden;

Niemand kan in zijn eentje de wereld veranderen. Maar ie-
dereen kan er wel aan meewerken dat deze juiste ideeën ver-
spreid worden.

Elke keer als je de kans krijgt dat te doen, moet je hét met
beide handen aangrijpen. Zelfs alleen maar je reactie: „dat
je het met en verkeerde stelling niet eens bent", is al belang-
rijk.

„IDEEËN HEBBEN CONSEQUENTIES"; je weet nooit
waar je idee terecht komt. De kans bestaat dat het op een
vruchtbare bodem valt, en dat er wat mee gedaan wordt dat
de wereld helpt te verbeteren.

Deze gedachten hadden we in ons achterhoofd tóen we in
December een actie voerden om steun te krijgen bij het ver-
strekken van een aantal geschenkabonnementen.

(

Het doet ons genoegen dat velen daaar op hebben gerea-
geerd met een financiële bijdrage. Dank u wel. We zullen
zorgen dat een aantal abonnementen terecht komt bij uni-
versiteiten, scholen, bibliotheken, enz. En natuurlijk bij de
door u opgegeven adressen! ' , ,

De actie hoeft hiermee niet te stoppen.
i ' ' '

U KUNT NOG MEEDOEN. Het is DE methode om met
kleine bedragen grote kansen te scheppen voor grote RE-
SULTATEN.
En u hebt dan de overtuiging dat u iets positiefs hebt ge-
daan.

Elk bedrag is welkom. U kunt het contant betalen op een
bijeenkomst, of overmaken op één van de rekeningen ge-
noemd bij „ABONNEMENTEN" op pagina 2.
Als u het ons gemakkelijk wilt maken, zet er dan bij:
„GOEDE IDEEËN".

Reeds onze dank voor uW medewerking.

Hub Jongen.
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LITERATUUR AGENDA

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- 17 mrt.
kwefeld van het klassieke liberalisme. Als bron is
gebruikt: A Guide to Classical Liberal Scholars- 20 mrt.
hip, uitgegeven door The Institute for Humane
Studies at George .Mason University. 2 april

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)

Kring Roosendaal

Kring Den Haag/Leiden

Kring Rotterdam/Schiedam

Het grootste gedeelte van de boeken is verkrijgbaar
bij Laissez Faire Books en bij LibertyPress.
Maandelijks versturen deze op aanvraag een gratis
catèlogus met1 informatie en recensies over recent
verschenen boeken.

Adressen:
- Institute for Humane Studies
George Mason University
4400 University Drive
Fairfax, VA 22030-4444, U.S.A.
- Laissez Faire Books
942 Howard St.
San Francisco, CA 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.

11 april Libertarian Alliance:
One-day-seminar on Gay Rights, Londen.

17 april Kring Den Haag/Leiden

21 april Kring Roosendaal

11 juli Libertarian Alliance:
One-day-seminar on Europe, Federalism
and Freedom, Londen.

10-15
aug. ISIL-Wereldconventie,

Poprad, Tsjechoslowakije

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

„Ik heb zojuist iets bedacht waar de mensheid van
zal profiteren. Ik noem het .belastingen,". __
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I . S . I . L . W O R L D C O N F E R E N G E

Ausust Wth to 15th. 1992

The International Society for Individual Liberty organizes its
10th major international conference. ;

THEME: ' . . ' ' - • • • ' . . • • •• • . . . •>••.•• < • • : - . • • '.••:•, ,::.; : . ; . ' . . ' : '• ; > ; . : . :
"Tha Road Back From Serfdom". This conference will bring together top-level academies, government officials, and
intarested llbartarians from aroühd the world to discuss tha Idaas that wlll,bring peace, freedom and prosperlty tp Eastern
Europa and the world. ' . ' . ",. - .:. . • , ' ' . ' ' " : : ' . , ' . . ' : • ' . ' : • • . ' ; ' . "/. ;

Tha vital role played by intellectual thinktanks lika tha Reason Foundation, .the Cato Institute, the Adam Smith
Inslitute, and others will also feature prorninently in this avant.' ; ! : l '

SEEAKEBS; ." ' ' , ' ' : . • . ; • . : • ' , • , ' • • • " : • ' i . ; ' . . . , ' • • ,, ! : ' • ' . . ;-,; ; ' :..•(. •'• • : . ' , ' ' - : ; ; . • : ' ' ' ' : ' , ' ,
Numarous important politicians, economi'sts, philosophers and others will partlcipaté. Among tham: :, ;

' Vaclav Klaus, Finance Minister pf Czechoslovakia-^ Confirmed r
 M ^v

' Janusz Lewandowskl, Privatization Minister In Poland --Tentatlve ' !
* Bumper.Homberger, Future of Freedom Foundation— Confirmed ' .:••• , ; ; ; i ; L ;l
•Robert Poole, Jr. President Reason Foundation - Confirmed : : , v l ! ;
* Vlctor Davjdotf, President Free Market FoündatiPn (Russia) -- Confirmad i ;

'Leon Louw and Francas Kandall (Nobel Peace Prize nominees) executives of Free Market Foundation pf Southern
^ Africa and Groundswell-South Afrlca. - Confirmed ' : ; : ; : ' ! : :;
* Rlchard Ebellng, Future of Freedom Foundation, Von Mlses Institute--Confirmad ' '.',.'••
' Tom Grey, advisor to the Slovaklan Prime Minister -- Cpnflrmad ' j ; : i
* KenSchoolland, member ISILBoard of Dlrectors, former US International Trade Commisslon economist and former !
^ special advisor to the White House - Confirmed . ! : • ; ; > : :

UHOANI7flT|nfJ; . . . ; . | . . • . • / . • . • . . • • • • • . : . ; . . - . -'"^^ '•••''••', . ' '' ' v " ' ' ' ' : / . • : ! • ( . ' . .

The conference offer is comprised of twji separate parts. The flrst begins with a tour pf Prague on Sunday Aygust;;10. We ^
will spend the night in Prague and on Monday 11th we wlll fly a charter to Proprad In the Tatra Mountains Region and j
commence with the conference proper. , , , , . - • • • , : , . • • • ; ; ::

.„ During the conference two bus tours are planned. A half day In tha mpuntains, and a half day visiting Interesting
,ij cultural monuments near Proprad. . :.''' ' ' : ' . • ' . ' . ' . v , : j ; , . '••••'••
j| | Checkout Saturday moming the 15th. Participants of the Prague supplement have a charter fllght back Intp
jj | Prague leaving at 1 2 . • ' ; ! ;" : ' • ••••'. •'•'• ' : ' ' - ' ' " ' • ' : •

| In Prague: 2 star hotel / In Proprad: Student lodges, rooms with bath and toilet
^ Spécial accpmmodations (to 4-Star) upon request.

Convention Hall and Meeting Rooms within ona minute of hotel. '

ees- • . • '
gteamdJ?3nferenpK FU|( accommodation (5 nights, all meals, full program, leotures, slghtseeing; etc.) ................ US $490

atbLBIrdDlsgwntPrlff?;(f"ll payment befora February 92) ...................................... ... ........ •'• ........................... •-•••"••- "f *f°°
Bitrcnt; Sightseeing tour, meal, 2-Star hotel (doublé rpoms, breakfast & charter fllght to Proprad).. US 5125
i 10 percent overall discount for thff second pèrson In case of 'doublé resetvatlqns (snarlng rooms).

f l ^ p ' ' ' '

l SJBOEE;: ca/po Dient Liberty Travel, Louis Van Stekelenburg, Postbus 2214NL-5853 ZG Slebangewald. Netherlands
l TelePhone: (+49).2823.18460 or (+31) 80.580.673 '. Fax, (+49).2823.189.18 : > ;" ! : ; v

!|j ÖIHEBS; International Society for Individual Liberty, 1800 Market Street, San^FranciscWCalifomla, LjSA 94102
!jj i elephbna: (415)864-0952 Fax. (415)864-7506 v ; :- ;• ' ! ;;i "
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advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"

PROPRAD
Libertarische
Wereldconventie 1992

Louis van Stekelenburg

Proprad is een kleinere stad in het dal van de Pro-
prad rivier.
Het ligt aan de Noordkant van het Spisbekken in
het lagere gedeelte van het Tatragebergte, niet al te
vér van de Poolse vakantieplaats Zakopane.

Tijdens het culturele deel van de conventie
- bezoeken we een van de voorstadjes, Spisska

Sobota, een goed bewaard gebleven renaissance
stadje onder monumentenzorg.

- is er een excursie gepland naar een 15e eeuws
kasteel en een ander uitstapje voert naar het ge-
ologisch interessante natuurhistorische park
Pieniny.

- en komen we door Smerdzonka, vroeger be-
kend als kurort.

Na de conventie heeft Carpe Diem voor de liefheb-
bers een 5-daagse trektocht door de Tatra gepland.
Informatie: ,
bij Louis van Stekelenburg 080 - 55.99.56
of 080 - 58.06.73 (tussen 16.00 en ,19.30 uur). ,

vervolg van pagina 3
De anti-egalitaire liberalen zijn voorstanders van
de waarborgstaat, een staat die een minimaal soci-
aal vangnet moet bieden maar zich dient te onthou-
den van (verdere) herverdelende activiteiten. De
beperkte waarborgstaat wordt verdedigd op grond
van het utilitarstische argument dat een te ver
doorgeschoten verzorgingsstaat welvaartsgroei be-
lemmert en daarmee het profijt voor de "zwakke'
groepen in gevaar brengt. Kortom, een pragma-
tisch 'het werkt niet' argument waarbij geen gewag
wordt gemaakt van de inperking van de individuele
vrijheid die een verzorgingsstaat met zich mee-
brengt.
De klassiek liberalen vallen de verzorgingsstaat aan
met het vrijheidsargument en volgen hierin de lijn
die door de oorspronkelijke liberale filosofen is in-
gezet. Tevens wordt door vele klassiek-liberale we-
tenschappers aangetoond dat een uiterst minimale
staat naast meer vrijheid ook meer welvaart bete-
kent. Het welvaartsargument is weliswaar belang- j
rijk doch bijkomend. „Alhoewel ik je alles kan vertellen over ae
Helaas, op het gebruik yan het vrijheidsargument het leven zou ik echt niet kunnen uitleggen
valt geen VVD-coyfee meer te betrappen. nieuwe ziekenfondsstelsel werkt' .

zin van
noe
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
Ir. L.H.M. Jongen

De Dow Jones wil maar niet naar mij luisteren!

Net alsof deze zich iets van mij of u wenst aan te
trekken. De Dow Jones index is een mandje van
aandelen dat aangeeft hoe de hele beurs er uit ziet.
Die amerikaanse beurs staat nu op recordhoogte.
Maar let eens op de volgende punten:
D Aandelenfondsen, zoals Robeco, doen in Ame-

rika enorme zaken: dus koopt vooral „het pu-
bliek" en dat staat er om bekend, juist op het
verkeerde moment in de markt te gaan.

D VS bedrijven staan in de rij om aandelen uit te
gaan geven. Zij verkopen dus liever een stukje
van zichzelf, bij deze hoge koersen, dan geld te
lenen. Let wel terwijl de rente op die leningen al
heel laag is, namelijk 4%.

ü Als de ekonomie inderdaad aantrekt in de VS,
en daar ben ik het met de meeste Dow fanaten
wel mee eens, betekent dat automatisch hogere
rentes. De hoofdbubble waar nu de Dow Jones
op drijft is juist lagere rente. Kortom da basis
waarop aandelen gestegen zijn wordt straks
weggehaald. U mag dan met mij de conclusie
trekken.

Ü Waren de voorgaande punten observaties in de
markt, de fundamentele punten van overwaar-
dering zijn:

- veel te hoge koerswinstverhoudingen
- veel te hoge koers t.o.v. de boekwaarde
- veel te laag dividend rendement

Hoewel er geen enkele zekerheid bestaat, dat iets
wat (te) hoog staat niet hoger kan, wil ik er beleefd
doch dringend op wijzen dat in het verleden na elke
overwaardering een fikse daling kwam. Of die da-
ung nu inzet of vanaf een iets hoger punt, maakt
voor u geen verschil uit. Ik wijs nog even op mijn
eerdere schrijfsel, waarbij ik stelde dat „als u nog
40% kans op 10% stijging heeft (inmiddels is dat
gebeurd) ten opzichte van 60% kans op 20% da-
lfng, u zelf uw conclusies kunt trekken",

Nu die stijging heeft plaatsgevonden, wil ik; niet
dogmatisch etc. zijn, maar er wel op wijzen dat een
aaiing van méér dan 20% beslist mogelijk is!

In zo'n daling zal goud toch weer gaan glanzen.
Niet dat ik hier als een plaat met een barst wil klin-
ken, sorry, een CD-tje op repeat, maar de grafie-
ken wijzen duidelijk op een basisvorming. Anders
gesteld: de mogelijke verliezen in goud zijn maar
een fractie van als u nu in VS aandelen belegt.

De europese aandelenbeurzen zijn onder invloed
van de VS ook wat omhoog gegaan, maar lang niet
zo sterk. Blijkbaar zijn we in Europa iets gematig-
der. Daar komt bij dat in Europa de rente redelijk
hoog is gebleven. Voorlopig kan de rente hier
„misschien wel" iets omhoog, maar veel zal het dit
eerste half jaar niet zijn. Er zitten nog teveel loons-
verhogingen en inflatiestijgingen in de lucht.

Hoewel ik dus minder ongerust ben over de Euro-
pese aandelen zijn nu net die loonsverhogingen en
de VS dreiging niet bepaald de ingrediënten waar-
mee bedrijfswinsten, en dus aandelen, omhoog
gaan.
Voeg daarbij dat zodra de VS beurs zakt, Europa
dunnetjes meedoet én ook eens verwijzend naar de
titel van dit stukje: wanneer de VS beurs daalt zul-
len ongetwijfeld de stemmen voor meer protectio-
nisme toenemen. Dat betekent weer verslechtering
van de wereldhandel en daar wordt echt niemand
beter van. Dus ook geen aandelenverbetering op
termijn.

Nog even terug naar die hoge Europese rentes:
deposito's, obligaties en kort lopende hypotheken
zijn nu het devies. En let u er wel op dat deposito's
bijna zo'n 1% meer opleveren dan obligaties, zon-
der dat u aan- of, later, verkooplasten heeft. Zeker
als u voor een jaar geld vrij heeft zou ik niet twijfe-
len en gewoon een deposito afsluiten in plaats van
obligaties te kopen.

De beloofde dollarstijging heeft u inmiddels al
voor een groot deel gehad. Nu ƒ l .87 voor de dol-
lar is best veel. Dat we de / 2,~ zien in 1992 geloof
ik ook wel, maar die stijging naar ƒ 1.87 is wel snel
gegaan. Een reactie naar omlaag is dus normaal,
voordat we weer omhoog gaan.



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^amenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

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


