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REDACTIONEEL

DE WEG TERUG VAN DE SLAVERNIJ
Mike van Roosmalen

Op 23 maart
jl. is te Frei-
burg de eco-
noom Frie-
dricht Hayek
overleden. In
vele kranten
zijn n.a.v. zijn
dood artikelen
v e r s c h e n e n
waarin hij
werd geken-
schetst als een
der zeer grote
en invloedrijke
economen van de twintigste eeuw, filosoof van de
vrije markt, maar ook als iemand die decennia lang
in de schaduw heeft gestaan van zijn intellectuele
tegenstrever John Maynard Keynes.

Als econoom is Hayek jarenlang ondergewaar-
deerd, zoniet genegeerd. In het curriculum van het
reguliere economische onderwijs is en was nauwe-
lijks plaats voor Hayekiaanse economie (en voor
de gehele Oostenrijkse school) terwijl het Keynesi-
aanse' denken bovenmatig veel aandacht kreeg en
nog krijgt toebedeeld.

Waarom dit zo is? Het is slechts gissen naar de mo-
tieven van de economische intelligentsia in Neder-
land. In ieder geval werd Hayek lange tijd als een
reactionair denker beschouwd en was daarmee ver-
oordeeld tot de vergetelhoek. Zelf heb ik uit de
mond van een universitair docent (zelf gepromo-
veerd op Keynes) mogen vernemen dat het steeds
moeilijker werd Hayek te negeren maar dat zijn
theoriën dermate moeilijk waren dat deze de stu-
denten beter bespaard konden blijven'.

Toch is er ook in Nederland een ommekeer te
bespeuren. In de academische wereld wordt Hayek
meer en meer serieus genomen; er zijn reeds publi-
caties verschenen en ook in promotie-onderzoek
duikt de naam Hayek veelvuldiger op dan voor-
heen.

Is Hayek de econoom bezig aan een' indrukwek-
kende come-back, als politiek filosoof was zijn
roem definitief gevestigd met de verschijning van

zijn boek ,The Road to Serfdom', de Wet naar de
Slavernij, in 1944. In dit boek maakte hij korte
metten met de idee van centrale economische plan-
ning en veroordeelde hij het constructivistische
denken dat hieraan ten grondslag ligt. Het boek
had én heeft vooral veel invloed gehad in voorma-
lig communistisch Europa. De vertaler en clan-
destien uitgever van het werk in 1976 in Tsje-
choslowakije, Torrias Jezek, is de huidige minister
van Privatisering aldaar. Jezek's vriend Vaclav
Klaus, de Tsjechische minister van Financiën, is
ook sterk beïnvloed door Hayek's ideeën en vatte
Hayek's invloed als volgt samen:; „Een van de
meest belangrijke lessen die te leren is uit Hayek's
werk is dat alle rechten, zowel economische als po-
litieke, intrinsiek met elkaar verbonden zijn".
Hayek's invloed in Oost-Eüropa is relatief groot;
hij fungeert als de gids die Oóst-Ëuropa voert l^ngs
de weg terug van de slavernij:"'';

Dé weg terug van de slavernij is ook hét thema van
de ISIL-Worldconvention die deze zomer in Tsje-
choslowakije wordt gehouden. Een gepast eerbe-
toon aan deze grote denker die als een van de meest;
invloedrijke de traditie van het vrijheidsdenken
heeft verdedigd en verrijkt. Q
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KINDERARBEID
EN DE BRITSE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

(Verschenen in de Libertarian Familist, voorjaar 1992)
Lawrence W. Reed Vertaling: Wimmy Albada

Iedereen is het er over eens dat er in de 100 jaren
tussen 1750 en 1850 diepgaande economische ver-
anderingen hebben plaats gevonden in Groot Brit-
tanië. Dit was de eeuw van de Industriële Revolu-
tie, compleet met een stortvloed van technische
vernieuwingen, een uitgebreide toename van de in-
dustriële productie, een renaissance van de wereld-
handel, en een .snelle groei van de stedelijke bevol-
king.

Waar de historici en andere waarnemers het onder-
ling niet over eens zijn is de interpretatie van deze
grote veranderingen. Waren zij „goed" of
„slecht"! Betekenden zij verbeteringen voor de
burgers, of brachten deze gebeurtenissen een ach-
teruitgang mee? Waarschijnlijk is er geen ander
onderwerp op dit gebied dat meer intellectuele op-
winding heeft veroorzaakt dan dat van de kinde-
rarbeid. De vijanden van de vrijheid - Van het kapi-
talisme - hebben deze zaak met succes als een on-
weerlegbare aanklacht tegen het kapitalisme, zoals
het in het 19e eeuwse Brittanie ontstond, gepo-
neerd.

Het is zeker dat de vele rapporten over de slechte
werkomstandigheden en de lange uren vaii zware
arbeid hartverscheurende lectuur is. William Coo-
ke Taylor schreef in die tijd over de toenmalige
hervormers die, terwijl ze de kinderen in de fabrie-
ken aan het werk zagen, bij zichzelf dachten „Hoe-
veel vrolijker zou het huppelen van de vrije lede-
maten op de heuvels zijn geweest; het uitzicht op
de groene weide bezaaid met boterbloemen en ma-
deliefjes; het zingen van de vogels en het zoemen
van de bijen: (1)

Van de historici die de kinderarbeid in het in-
dustriële Brittanie hebben geïnterpreteerd als een
misdaad van het kapitalisme, zijn er geen meer
prominent geweest dan J.L. en Barbara Ham-
mond. Hun vele werken, waaronder Lord Schaf-
tesbury (1923), The Village Labourer (1911), The
nZ^-bourer (1917)' en The Skilled Labourer
hlhKJ"^grp°pteSfhaalaaiwzen als „gezag-
hebbend" betreffende dit onderwerp.

De Hammonds verdeelden de fabriekskinderen in
twee klassen: „leerlingen" en „vrije-arbeid'kinde-

ren". Het is een enorm belangrijk onderscheid,
hoewel een van de schrijvers zelf dit helemaal niet
heeft gezien. Nadat ze dit onderscheid hadden ge-
maakt gingen de Hammonds verder deze tweeklas-
sen te behandelen alsof er helemaal geen verschil
tussen bestond. Als een gevolg daarvan is er jaren-
lang een stortvloed van valse en misleidende con-
clusies over het kapitalisme en de kinderarbeid uit-
gestort. ; ; . . . '

Kans of Onderdrukking?
„Vrije-arbeid kinderen" waren zij die thuis woon-
den maar gedurende de dag op aandringen van hun
ouders of verzorgers in de fabrieken werkten, Ue
Engelse historicus E. P. Thompson, gaf , hoeweimj
over het algemeen critisch tegenover hét fabrieKs-
systeem stond, heel terecht toe dat ,>het helemaal
waar is dat de ouders niet slechts de inkomsten van
hun kinderen nodig hadden, maar dat ze van nen
verwachtten dat ze gingen werken". (2)

Professor Ludwig von Mises, de grote 0°stenr4
se econoom, zei het juist toen hij opmerkte aai Y
algehele deplorabele toestand die de eeuwen voor
de industriële revolutie had beheerst, en .necjj
productiviteitsniveau dat hiervan de oor?aa *,.;; d '
families er toe brachten die nieuwe kansen ; 01 «r -

huisvrouwen uit de kinderkamers en
en de kinderen uit hun spel haalden. Deze kindere
waren behoeftig en leden honger. Hun enige
ding was de fabriek. Die redde hen, m de owtj ...
tekenis van het woord, van de hongerdood. \

Zelfstandige fabriekseigenaren konden ^
arbeid" kinderen niet met geweld onder^rpc , _
konden hen niet dwingen te werken onaei ^
waarden die hun ouders niet acceptabel^
De massale uittocht van het socialistische cw
naar het in toenemende mate kapitalisten ,^ ^
dustrialiseerde Brittani in de eerste ne» ^ jn,
19e eeuw suggereert sterk dat de men» yoll.
dustriele orde een aantrekkelijk alten» u ̂
den. En er bestaan geen geloofwaardige & ^
die aantonen dat ouders in deze vroeg e *
sche dagen minder zorgzaam voor hu" * . tjjden.
den zijn dan die van de vóór-kapitalist»



De situatie was echter heel anders voor „leerlin-
gen", en nader onderzoek brengt aan het licht dat
het deze kinderen waren waar de critici hun aan-
dacht op richtten wanneer ze spraken van het
„kwaad" van de Industriële Revo:utie.
Het blijkt dat deze jongeren onder directe autoriteit
en toezicht stonden; niet van hun ouders in een
markt van vrije arbeid, maar van regeringsambte-
naren.

Velen waren wezen; enkelen waren slachtoffers
van ouders die hen verwaarloosden of van ouders
die door ziekte of gebrek aan vaardigheden niet ge-
noeg inkomen konden verdienen om voor een ge-
zin te zorgen. Allen waren toevertrouwd aan de
zorg van „gemeentelijke autoriteiten". De Ham-
monds schreven ,,... de eerste fabrieken werden ge-
bouwd aan sjtromend water, en in de nodige arbeid
werd voorzien door wagens vol verpauperde kinde-
ren uit de werkhuizen in de grote steden te importe-
ren. " ' , . ' . . - . . . '••-.'.. • • " . : . ' • ."•;
Londen was een belangrijke bron, want sinds het
aannemen van de wet van Han'way in 1767 was de
kinderbevolking in de werkhuizen enorm toegeno-
men, en de gemeentelijke autoriteiten wilden graag
de last van hun onderhoud kwijt,...
Voor de gemeentelijke autoriteiten, opgezadeld
met grote massa's ongewenste kinderen, waren de
nieuwe katoenfabrieken in Lancashire, Derby en
Notts een godsgeschenk. (4)

De Hammonds gaan verder de verschrikkingen van
deze fabrieken weer te geven met beschrijvingen
zoals de volgende: „volgepakt met overwerkte kin-
deren", „broeinesten voor vlektyphus", „mono-
toon ploeteren in een hel van menselijke wreed-
heid", en zo voort. Bladzijde na bladzijde gaat in
de geschriften van de Hammonds - zowel als in die
van vele andere anti-kapitalistische historici - op
déze manier in op de toestand van deze gemeente-
lijke leerlingen. Hoewel ze toevertrouwd waren
aan het toezicht van een regeringsautoriteit,; wor-
den deze kinderen gewoonlijk voorgesteld als de
slachtoffers van de ,,kapitalistische orde".

De historicus Robert Hessen is een waarnemer die
dit historiografische vergrijp heeft opgemerkt en er
bij anderen op heeft aangedrongen de fout te er-
kennen. De gemeentelijke leerlingen werden, zo
schrijft hij „door de gemeentelijke autoriteiten,
een onderdeel van de regering, practisch de slaver-
nij ingestuurd: het waren in de steek gelaten of ver-
weesde verpauperde kinderen die wettelijk onder
toezicht van dé ambtenaren van de armenwet in de
gemeente stonden, én die door deze ambtenaren
werden verplicht tot een lange tijd van onbetaald
leerlingwezen in ruil voor het kale overleven. (5)

Hessen wijst er op dat inderdaad de eerste wet in
Brittanie, die betrekking had pp fabriekskinderen,
aangenomen werd om juist deze gemeentelijke
leerlingen te beschermen, en niet de „vrije-arbeid"
kinderen. ; . :

Rol van de Staat.

Het is niet ongebruikelijk geweest voor historici,
met inbegrip van velen die in de 19e eeuw leefden
en schreven, om het ploeteren van de „leerlingen"
weer te geven zonder zich ooit te realiseren dat ze
in feite bezig waren de regering aan te klagen, en
niet de economische orde van vrije uitwisseling die
we het kapitalisme noemen. In 1857 publiceerde
Alfred Kydd een twee delig werk The History of
the Factpry Movement geheten. Hij spreekt over
„levende wezens gegrepen in de ijzeren greep van
een machine in snelle beweging, en rondgeslingerd
door de lucht met verpletterende beenderen, en
bloed dat rijkelijk over de vloer vloeit, vanwege fy-
sieke uitputting". Dan verklaart Kydd in een uit-
erst onthullende stellingname, waarin hij verwijst
naar; de „eigenaars'' van de kinderen dat „De fa-
brieksleerlingen bij ppbpd zijn verkocht als „ge-
volg Van een faillissement"". (6) ,

Een arts, Phijlip Gaskell genaamd, deed uitgebrei-
de waarnemingen van de fysieke conditie van de
fabrieksbevplking in de jaren 1830. Hij publiceer-
de zijn resultaten in 1836 in een boek met deititel
Artisans and Machinery. De oppervlakkige lezer
zou het feit kunnen missen dat hij, in zijn onthul-
lingen over de afgrijselijke toestand voor de kinde-
ren verwees naar de gemeentelijke leerlingen: „Dat
flagrant misrnanagement bestond in talloze geval-
len, daarover kan geen twijfel bestaan; en dat deze
onbeschermde schepselen die zo geheel aan de
maclit van de fabrikant waren overgeleverd, ver-
werkt waren, vaak slecht gevoed, en nog erger be-
handeld. Men hoeft er niet verbaasd over te zijn
dat deze duidelijke misdaden de aandacht trokken,
en er eindelijk toe leidden dat de „Leerlingen
Wet" werd aangenomen, een wet die tot doel had
deze zaken te regelen". (7)

De Leerlingen Wet,die Gaskell noemde werd in
1802 aangenomen, de eerste van de hoog-geprezen
fabriekswetgeving, precies dezelfde, waarvan Hes-
sen benadrukte dat hij gericht was op het misbruik
door de gemeente ambtenaren. Blijft overeind dat
het kapitalisme niet een systeem van dwang is. Het
ontbreken van fysieke dwang is, in feite, wat het
onderscheidt van de pre-kapitalistische; feodale tij-
den. Toen het feodalisme regeerde Werden man-
nen, vrouwen e^i kinderen inderdaad bij opbod
„verkocht", en lange uren gedwongen te werken



aan zware handenarbeid, en gedwongen te ploete-
ren onder om het even welke condities en tegen
welke betaling hun meesters goeddachten. Dit was
het systeem van de slavernij, en het betreurens-
waardige systeem van het gemeentelijke leerlingwe-
zen was een overblijfsel uit Engelands feodale ver-
leden:

De opkomst van het kapitalisme werd aangewak-
kerd door de wens van de Engelsen om af te komen
van dringende economische regelingen. De vrije
arbeider verving de slaaf steeds meer naarmate het
kapitalisme bloeide. Het is een grof f e en meest on-
gelukkige vervorming van de geschiedenis voor een
ieder om vol te houden dat het kapitalisme of de
industrialisatie schuldig was aan het lijden van de
„leerlingen". j
Hoewel het onjuist is om het kapitalisme schuldig
te achten aan de zonden van het gemeentelijk leer-
lingwezen, is het ook onjuist aan te nemen dat de
vrije-arbeid kinderen onder ideale voorwaarden
werkten in die vroege dagen van de Industriële Re-
volutie, bemeten'naar hedendaagse maatstaven
was hun toestand werkelijk slecht. Kapitalistische
verworvenheden zoals airconditioning en een hoog
productieniveau zouden deze in de loop van de tijd
echter aanzienlijk verbeteren. Het bewijs ten
gunste van het kapitalisme dringt zich dus overtui-
gend op: Van 1750 tot 1850, toen de bevolking van
Groot-Brittanië bijna verdrievoudigde, was de enig
mogelijke keus van hen die op zoek naar banen het
land binnen stroomden om voor private kapita-
listen te Werken.

Het Sadler Rapport
, t

Een discussie over de kinderarbeid in Brittanië zou
onvolledig zijn zonder'te verwijzen naar het Sadler
Rapport, Geschreven door een parlementslid in
1832 en vol verhalen over ruwheid, vernederingen,
en onderdrukking van de fabrieksarbeiders van al-
le leeftijden en rangen, werd het de bijbel voor ver-
ontwaardigde hervormers tot diep in de twintigste
eeuw.

De Hammonds beschrijven het als „een van de be-
langrijkste, bronnen van onze kennis van de
toestand van het fabrieksleven in die tijd. Zijn
bladzijden stellen de lezer in levendige 'dialoog-
vorm het soort leven voor dat geleden werd door
de slachtoffers van het nieuwe systeem.". (8)

Twee andere historici, B.L. Hutchins en A. Harri-
son beschrijven het, als „een van de meest waarde-

T61?86," Va? bewiJs*natériaal over de
toestanden die we hebben". (9)

'

W.H. Hutt onthult in zijn essay „The Factory
System of the Early Nineteenth Century" dat de
zaken hoe slecht ze ook waren, ze nooit bij benade-
ring zo slecht waren als het Sadler Rapport wil
doen geloven.

Sadler was, naar het bleek, aan het ageren voor het
aannemen van de Tien Uren Wet en terwijl hij hier-
mee bezig was gebruikte hij elke goedkope politie-
ke truc in het boek, waaronder de vervalsing van
bewijsstukken. (10).
Het rapport was onderdeel van deze tactiek.

Hutt haalt R.H. Greg (schrijver van The Factory
Question, 1837) aan die Sadler er van beschuldigde
aan de wereld „zo'n hoeveelheid ex-parte stellin"
g&n, en grove vervalsingen en laster" té geven, „...
als waarschijnlijk nooit tevoren hun weg in een
openbaar document hebben gevonden". (11)

Deze zienswijze wordt gedeeld door niemand min-
der dan de anti-kapitalist Friedrich Engels, partner
van Karl Marx. In zijn boek The Condition of the
Working Classes in England, zegt Engels het vol-
gende van het Sadler Rapport: „Dit is een erg par-
tijdig document, dat in zijn geheel werd opgesteld
door vijanden van het fabriekssysteem om puur
politieke redenen. Sadler werd misleid door zijn
gepassioneerde sympathieën tot het uiten van stel-
lingen van een hoogst misleidend en foutief karak-
ter. Hij stelde aan getuigen vragen op zo'n manier
dat hij antwoorden ontlokte die, hoewel juist, toen
gegeven werden in een dusdanige vorm dat ze een
volkomen valse indruk achter lieten". (12)

Zoals al is uitgelegd was de eerste fabriekswetge-
ving een uiting van medelijden met de m slayern j
verkerende „leerlingen". Achtereenvolgende wet-
ten tussen 1819 en 1846 legden echter steeds gro er
beperkingen op aan het in dienst hebben van ynje-
areid kinderen. Waren ze nodig om het zogenaam
de „kwaad van de industrialisatie te corrigeren.

Het bewijsmateriaal suggereert duidelijk dat. df
eventuele zegeningen die de wetgeving karLbeppe .
gebracht door de kinderen te beletten aan het w
te gaan (of door de prijs om hen in dienst te^en
te verhogen) marginaal waren, en w^arscmji'^
overschaduwd werden door het kwaad dat ae «
ten in feite veroorzaakten. !

Gaskelï gaf korte tijd nadat een ervan was^ng
nomen toe dat „deze er de. oorzaak van w' ^.
masSa's kinderen ontslagen werden, m a a r ^ ^
alleen het kwaad dat hij had moeten genezen ^
vergroot; en dat hij dus ingetroKKen
worden". (13)



Hutt gelooft dat „wat betreft de kinderarbeid de
gevolgen (van de beperkende wetten) verder gingen
dan alleen maar het verlies van werk; ze verloren
hun training, en als gevolg daarvan, hun vaardig-
heden als volwassenen". (14)

De werkvoorwaarden en de sanitaire voorzienin-
gen waren het beste, zoals de Fabriekscommissie in
1833 heeft vast gelegd in de grotere en nieuwere fa-
brieken. De eigenaren van deze grotere vestigin-
gen, die gemakkelijker en frequenter door inspec-
teurs aan onderzoek werden onderworpen, kozen
er steeds meer voor om kinderen uit hun werk te
ontslaan in plaats van onderworpen te zijn aan uit-
gebreide, willekeurige, en voortdurend verande-
rende regels over hoe ze de fabriek zouden moeten
leiden als er kinderen in dienst waren. Het resultaat
van deze wetgevende tussenkomst was dat deze
ontslagen kinderen, waarvan de meeste moesten
werken om te overleven, gedwongen werden banen
te zoeken in kleiner, ouder en verder af gelegen
plaatsen waar de sanitaire voorzieningen, de ver-
lichting en de veiligheid aanmerkelijk minder wa-
ren. (15) Zij die geen nieuwe banen konden vinden
werden teruggeworpen tot de toestand van hun lot-
genoten honderd jaar eerder, dat wil zeggen tot on-
regelmatige en afmattende landarbeid, of slechter
nog - in de woorden van Mises -" maakten het land
onveilig als vagebonden, bedelaars, landlopers, ro-
vers, en prostituees". (16) ;

Het is dus zo dat de kinderarbeid ontdaan werd
van zijn slechtste bijverschijnselen niet door de
toestemming van de wetgever, maar door, het
steeds verder voortschrijden van een steeds pro-
ductiever kapitalistisch systeem. De kinderarbeid
was vrijwel verdwenen toen, voor het eerst in de
geschiedenis, de productiviteit van de ouders op de
markt van de vrije arbeid steeg tot de hoogte dat
het economisch gezien niet meer nodig was voor
kinderen te werken teneinde te overleven. De be-
vrijders en weldoeners van kinderen waren niet de
wetgevers of fabrieksinspecteurs, maar de fabriek-
seigenaren en financiers. Hun inspanningen en in-
vesteringen in machines leidden tot een stijging van
de werkelijke lonen, tot een groeiende overvloed
aan goederen tegen lagere prijzen, en tot een on-
vergelijkbare verbetering in de algemene le-
vensstandaard.
Van alle interpretaties van de industriële geschiede-
nis, is het moeilijker een te vinden die meer pervers
is dan die welke het lijden van de kinderen toe-
schrijft aan het kapitalisme en zijn Industriële Re-
volutie. De populaire kritiek op de kinderarbeid in
het industriële Brittanië is ongeoorloofde, valse
propaganda. De Hammonds en anderen zouden
hun activiteiten moeten hebben gericht op de rege-

ring, niet op de kapitalisten, als de bron van de
. slechte toestand van de kinderen. Het is een ver-

warring die onnodig een zware tol heeft geëist van
de zaak voor de vrijheid van vrije markten. Op dit
punt is het de hoogste tijd voor vrienden van het
kapitalisme om in het ideologisch en historiogra-
fisch offensief te gaan.

Mr. Reed is voorzitter van The Mackinac Center,
een vrije markt instelling, in Midland, Michigan.
Een eerdere versie van dit essay verscheen in Ideas
on Liberty: Essays in Honor of Paul L. Poirot, uit-
gegeven door de Foundation of Economie Educati-
on.
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HET KLASSIEKE LIBERALISME
IN DE TWINTIGSTE EEUW (2)

RalphRaico vertaling; Wimmy Albada

De kracht van ideeën: Ludwig von Mises.

Niets is vaker onderschat,dan de kracht van ideeën,
zoals John Maynard Keynes, zelf de schepper van
een invloedrijk antiliberaal doctrine in de jaren
1930, getuigde:

De ideeën van economen en politieke filosofen,
zijn, zowel wanneer ze gelijk hebben als wanneer
ze ongelijk hebben, krachtiger dan gewoonlijk
wordt begrepen. De wereld wordt, inderdaad, door
weinig anders geregeerd.... de macht van gevestig-
de belangen wordt op grote schaal overschat, ver-
geleken met het langzaam binnenkruipen van
ideeën... vroeger of later, zijn het de ideeën, niet de
gevestigde belangen, die belangrijk zijn voor goed
of kwaad. (8) . ,

Het zal moeilijk zijn een betere studie te vinden
van de uitspraak van Keynes dan het werk van de
man die aan het begin staat van de opleving van het
klassieke liberalisme in de twintigste eeuw (en die
in feite een knappe criticus was van dé inflatie-
politiek van Keynes), de Oostenrijks-Amerikaanse
econoom en sociaal filosoof Ludwig von Mises.

Vanaf de jaren 1920 was Mises de leider van de
Oostenrijkse economische school, die benadrukt
dat de economische wetenschap gebaseerd is op de
logica van de individuele handeling. (9) In 1922 pu-
bliceerde Mises „Socialism", (10) een meesterlijke
kritiek op alle toen gangbare vormen van socialisti-
sche1 doctrine. Vele 'jaren later schreef zijn
vriend;de leerling F.A. Hayek over het effect dat
het boek had op sommige pientere jonge denkers
van die tijd: l

Toen „Socialism" voor het eerst verscheen in
1922, was zijn invloed diepgaand. Het veranderde
geleidelijk maar fundamenteel het standpunt van
veel van de jonge idealisten'die na de eerste wereld-
oorlog naar hun universitaire studies terugkeerden.
Ik kan het weten, want ik was een van hen...

Het socialisme beloofde onze hoop op een meer ra-
tionele, rechtvaardiger wereld te vervullen. En toen
kwam dit boek. Onze hoop werd de grond in ge-
boord. „Socialism" leerde ons dat we voor verbe-
tering in de verkeerde richting gekeken hadden.

Een aantal van mijn tijdgenoten, die later heel be-
kend werden maar die elkaar toen nog niet kenden,
ondergingen dezelfde ervaring: Wilhelm Roepkein
Duitsland en Lionel Robbins in Engeland zijn
slechts twee voorbeelden. „Socialism" schokte on-
ze generatie... (11)
Uiteindelijk werd Mises, door hen die het best in
staat waren te oordelen, niet alleen in Europa;
maar ook in de Verenigde Staten, Latijns Ameri-
ka, en elders over de hele wereld, beschouwd als de
grote intellectuele woordvoerder voor het klassieke
liberalisme in de middelste decaden van de twin-
tigste eeuw. (12) ,.
De werken vam Mises waren bronnen voor studie
op het gebied van geld en krediet, de methodologie
van de economie, sociale filosofie, en andere on-
derwerpen. ,Human Action" (1949) is zijn mag-
num opus, en wordt door velen beschouwd als de
belangrijkste algemene vehandeling over economie
in deze eeuw. Maar zijn beroemdste bijdrage stond
vermoedelijk in „Socialism": de demonstratie dat
rationele economische berekeningen -de efficiënte
verdeling van de productiefactoren over alle ver-
schillende manieren waarop ze gebruikt kunnen
worden - onmogelijk is in een systeem waar privé-
eigendom is uitgebannen, dat wil zeggen onder net
socialisme. Hiermee ging het klassieke liberalisme
opnieuw in het offensief als de doctrine die, strrj-
dend voor privé-eigendom en het marktsysteem,
vocht voor de enige realiseerbare weg van een oe-
hoorlijk leven voor iedereen. Er werd getoond aai
het socialisme niets anders was dan een hicntspic
geling. Dat Mises' argumenten nog steeds van BK
passing zijn kan opgemaakt worden uit de vernam
op de voorpaginas vanuit Boedapest, Warscnd ,
Peking en Moskou.

Er komen nieuwe centra naar voren:
New York, Londen, en Chicago.

De invloed van de ideeën van Mises werd verspre^
via zijn geroemde seminarie aan de umv.erir, r be.
Wenen, bijgewoond door studenten die ̂  ,0,
roemdheden op het gebied van de economie^... ,
logie, filosofie, en geschiedenis werden,^^
mogen van Mises om zijn studenten te in ̂ ^
was bijna legendarisch. Henry Simons,;.een ^
grondleggers van de economische schooi v . ̂
cago, schreef zelfs dat, ,;te oordelen naar



dragen van zijn vele onderscheiden studenten en
proteges Mises „de grootste levende leraar in de
economie" was. (13)
Nadat Mises Wenen verlaten had om aan de Nazis
te ontsnappen, ging hij in 1940 i aar New York,
waar het tweede Mises-seminarie, aan de universi-
teit van New York, een nieuwe generatie leergierige
studenten aantrok. Hieronder bevonden zich Mur-
ray Rothbard, Israël Kirzner, en Hans Sennholz,
die verder gingen met het ontwikkelen van de
leerstellingen van de Oostenrijkse school, en op
hun beurt, hun eigen studenten vormden, Hayek
was intussen verhuisd naar de London School of
Economics. Hier had zich een groep vrije-markt
economen verzameld rond Edwin Cannah en Sir
Arnold Plant, waar Lionel (later Lord) Robbins,
W.H. Hutt, en Ronald Coarse bij hoorden. De
economen van de LST voerden vastbesloten strijd
tegen de verstikkende socialistische orthodoxie in
de Britse academische kringen, waarbij ze het klas-
siek liberale idee in leven hielpen houden tot in de
periode na de tweede wereldoorlog. In Duitsland
leidde Wilhelm Roepke, die, zoals we hebben ge-
zien, beslissend door Mises was beïnvloed, tot 1933
een groep liberale academici; na de oorlog was de
invloed van Roepke op de minister van economi-
sche zaken, Ludwig Erhard, de geestelijke vader
van het „economisch wonder" van de vijftiger en
zestiger jaren, de belangrijkste op theoretisch ge-
bied. (14)

In 1944 publiceerde Hayek een boekje dat een sen-
satie werd, The Road tö Serfdom. (vertaald als De
Weg naar de Slavernij): Daarin waarschuwde hij
dat de tendens naar economische planning door de
regering, die toen zo populair was onder intellectu-
elen, de democratische landen er geleidelijk toe zou
brengen dezelfde methoden van totalitaire controle
in te voeren waartegen de oorlog ogenschijnlijk
was gevochten. Dezelfde argumentatie werd door
Mises op historisch vlak en uitgebreider ontwik-
keld in zijn „Omnipotent Government", dat in
hetzelfde jaar verscheen. Maar het leidt geen twij-
fel dat heide uiteenzetting van Hayek was die de
aandacht van het publiek kreeg, én zelfs leidde tot
de bekering van enigen van hen aan wie The Road
to Serfdom was opgedragen: „de Socialisten van
alle Partijen".

In 1950 ging Hayek naar de universiteit van Chica-
go. Benoemd tot professor aan de Commitee on
Social Thought, bracht hij snel nauwe persoonlijke
contacten tot stand, zowel met prominente leden
van de andere faculteiten in de sociale wetenschap^-
pen, alsook met leden van de zaken- en rechtsscho^
len, speciaal met Milton Fiedman, George Stigler,
en Aaron Directer. Vanaf de jaren 30 hadden de

economen van Chicago, geleid door Frank Knight,
een uitgesproken vrije-markt oriëntatie ontwik-
keld. Hoewel ze vaak van de Oostenrijkse school
verschilde wat betreft de methodologie, steunden
en versterkten ze toch de conclusies waartoe de
Oostenrijkers waren gekomen betreffende het be-
lang van privé eigendom en markten. Een sterk
punt van de Amerikaanse school was dat ze, op het
ene gebied na het andere, aantoonden dat de inter-
ventionistische programma's van de regering
mislukten. Jonge economen die in Chicago gestu-
deerd hadden gingen les geven aan UCLA, de uni-
versiteit van Virginia, de universiteit van Ro-
chester, en elders, waarbij ze een alternatief boden
voor de wijsheid van Keynes die toen gebruikelijk
was en voor het interventionisme in de professie.

Amerikaanse Wortels in „the Old Right".

Er waren andere bronnen voor de wedergeboorte
van de klassiek liberale beweging in de Verenigde
Staten in de periode van de jaren 30, 40 en 50, van
buiten de economische professie. Er ontstond een
opmerkelijke school van politieke denkers die ook
begaafde publicisten waren, waarnaar soms ver-
wezen wordt als „the Old Right". Hierbij hoorden
Albert Jay Nock, John T. Flynn, Felix Morley,
Frank Chodorov, Garet Garrett; de beroemde ge-
leerde H.L. Mencken, wiens interesse echter vooral
literair was, was verbonden met deze groep. Het
belangrijkste punt waarover ze zich zorgen maak-
ten was het gevaar dat de beperkte constitutionele
regering, zoals de Amerikanen altijd hadden ge-
wenst, bedreigde vanuit de grote uitbreiding van de
staatsmacht; tot stand gekomen door de „New
Deal", en vooral door de betrokkenheid van de
Amerikanen bij de oorlog in de twintigste eeuw.

Sommige van deze schrijvers kwamen tot een die-
pere analyse van de groei van het statisme, vooral
in Albert Jay Nock's „Öur Enemy, the State" en
in het journalistieke werk van Frank Chodorov,
vriend en leerling van Nock. (15) John T. Flynn in
„As Whe Go Marching" en Garet Garrett in „The
Revolution Was" (beide gepubliceerd in 1944) on-
derzochten kritisch de gevolgen van een eindeloze
oorlog en oorlogsvoorbereiding voor de traditione-
le Amerikaanse vrijheden, daarbij het ontstaan
van machtige klassen van de bevolking opmer-
kend, die nu afhankelijk waren van de militaire
machine. Samen met enkele vrienden stichtte Felix
Morley, voormalig president van Haverford Colle-
ge en redacteur van de Washington Post, een
nieuwsbrief, ,,Hurnan Events" genaarild, die als
doen had te analyseren hóe het New Deal „globa-
lisme" de Amerikaanse republiek geleidelijk maar
radicaal veranderde.



Hoewel al deze schrijvers de klassiek liberale prin-
cipes aanhingen, leidde de nadruk die ze legden op
de Amerikaanse traditie- er soms toe dat ze inge-
deeld werden bij de „conservatieven". (Albert Jay
Nock nam waar dat terwijl hij in de jaren 1920 ge-
zien werd als een vlammende radicaal, hij na het
begin van de New Deal werd gebrandmerkt als een
„reactionair" terwijl hij over het algemeen stug
aan dezelfde principes vast hield). (16) Zo ontstond
er een terminologische verwarring tussen conserva-
tisme en klassiek liberalisme die zo nu en dan te-
genwoordig nog bovenkomt.

Een aantal vrouwelijke schrijvers, die stuk voor
stuk zeer onafhankelijk waren en een sterk karak-
ter toonden, echte „stugge individualisten" in hun
eigen leven, brachten de klassiek liberale waarden
over in hun werk. Rose Wilder Lane's „The Disco-
very of Freedom" en Isabel Patterson's ..The God
of the Machine" (beide gepubliceerd in 1943) hiel-
den vol dat het individualisme de onvermijdelijke
grondslag was van het dynamisme en de creativiteit
die het kenmerk waren geweest van de Westerse, en
vooral de Amerikaanse beschaving. Veel meer in-
vloed zou de Russissche emigrante Ayn Rand heb-
ben. Het anticollectivjstische novelle „Anthem"
(voor het eerst uitgegeven in Londen in 1938) werd
in de V.S. uitgegeven door Leonard Read, die toen
directeur was van de Kamer van Koophandel van
Los Angeles. In de „Fountainhead" (1943), zette
Rand haar verering van het heroïsch individua-
lisme voort, met een meer uitgesproken politieke
boodschap die nu honderdduizenden bereikte.

In 1945 klaagde een redacteur in de „Christian
Century", terwijl hij de grote machtsverschuiving
van de maatschappij naar de staat waarnam die de
tweede wereldoorlog vergezelde:

„Het ouderwetse liberalisme, dat gebaseerd was op
een geloof in vrijwillige samenwerking in tegenstel-
ling tot gedwongen samenwerking, en het geloof in
de macht van het contract tegenover de macht van
de status, is zo goed als dood in onze tegenwoordi-
ge wereld;
En ook de ouderwetse liberalen".

Toch voelde de schrijver dat hij „vage bewegingen
en zenuwtrekjes" kon^waarnemen.

Terwijl kritische stemmen vroeger „werden ver-
drongen hi het schrille koor dat zong van de geluk-
kige gecollectiyiseerde maatschappij die zou ko-
men ', begonnen ze nu gehoord te worden
Mises en Hayek, Patterson, Nock, en Flynn zijn de
schrijvers die genoemd worden. (17) ,

De algemene onvruchtbaarheid van het ideologi-
sche klimaat in de periode vlak na de oorlog j zowel
als de krachten die al bezig waren dat te verande-
ren, zijn door Murray Rothbard, naderhand een
van de meest invloedrijke denkers van de bewe-
ging, beschreven in een memoire.

Rothbard was op een ongelukkige manier gewend
geraakt aan de monotone onderdanige verering
van het staatsinterventionisme en de centrale plan-
ning door iedere academisch respectabele bron.
Toen werd hij, als doctoraal student economie aan
de Columbia universiteit, plotseling erg plezierig
verrast:

Een jonge professor in de economie van de Brown
universiteit begon in de herfst van 1946 les te geven
in Columbia: George J. Stigler, die later een onder-
scheiden lid zou worden van de vrije markt gericht
„Chicago School". Lang, geestig, zelfverzekerd,
schreed Stigler de college-zaal binnen en begon de
links georiënteerde studenten te verwarren door
zijn eerste paar colleges te wijden aan een aanval
op de huurcontrole en een verwerping van de wet-
ten op het minimum loon.
Wanneer Stigler de collegezaal verliet werd hij om-
ringd door een geagiteerde kring van verbaasde en
in de war gebrachte studenten... Ik voelde me na-
tuurlijk erg prettig; hier was eindelijk een vrije
markt standpunt van intellectueel gehalte... Pro-
fessor Stigler beval ons een pamflet aan.... dat ge-
schreven was door hem zelf samen met een andere
jonge vrije markt econoom, Milton Friedman,
„Roofs or Ceilings?" en dat gepubliceerd was
door een organisatie „The Foundation for Econo-
mie Education" geheten.... omdat (zoals Stigler
uitlegde) „niemand anders het wilde publiceren .
(18)

Zo waren er, in tegenstelling tot de wereld van de
praktische politiek, op het intellectele vlak, veran-
deringen op til. Een tiental jaren later werd het ge-
makkelijker de verandering te onderscheiden cue
gesignaleerd was door die werken van de vroege
veertiger jaren. Een geleerde in de geschiedenis van
de ideeën van de twintigste eeuw, aan de Harvaru
universiteit schreef in 1954:

De publicatie van Hayek's The Road to S«*|om
was een belangrijke gebeurtenis in de inte^°^r
geschiedenis var de Verenigde Staten... hij nw
keerde het ibegia van die langzame heroriëntatie
van het sentiment - in academische kringen en u
der het grotere publiek - naar een meer P°jg"L.
waardering van het kapitalistische systeem cue'
kenmerk is geweest van het laatste tiental jareu.

Vervolg op PW"" u
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ECONOMIE
HET KAPITALISTISCH STELSEL
Gübert de Bruycker

Een schets van de hoofdtrekken volgens dewelke'
de kapitalistische produktie functioneert maakt'
duidelijk dat alleen de behartiging van het eigenbe-
lang in volkomen vrijheid een harmonische samen-
leving en maximale welvaart garandeert, Dit houdt;
evenwel in dat het door economische handelingen
en vrijwillige giften, verworden bezit NIET door
geweld worden ontvreemd of afgenomen worden. .

Voor zover deze dreiging manifest is, zal er een net
van elkaar beconcurrerende beschermingsorgani-
saties op de markt verschijnen waarbij men zich al
dan niet kan laten aansluiten om zijn belangen -
voor zover men dit zelf niet wenst te doen - te ver- '•
dedigen tegen al degenen die inbreuk maken op het
vrij heidsbeginsel. ,

In een vrije-markteconomie is er geen publieke of
overheidsinstantie belast met de planning en regu-
lering van de produktie. Integendeel: elk individu
bepaalt voor zichzelf'welke behoeften het zal be-
vredigen uit ZIJN inkomen; inkomen door hem
rechtmatig verworven, in ruil voor de door hem
aangeboden diensten.

Zolang we leven in een wereld van schaarse midde-
len en goederen zullen nooit alle behoeften bevre-
digd kunnen worden en dringt zich de noodzaak op
tot keuze en rangorde tussen de behoeften. Zonder
gebruik van dwang of geweld kan daar enkel voor
gezorgd worden door het vrije-prijsmechanisme:
elk goed heeft een prijs die dóór de wisselwerking
van vraag en aanbod in functie van subjectieve
waardering zolang verhoogd wordt totdat slechts
een beperkt aantal vragers naar het desbetreffend
goed (of dienst) overblijft. Zij die een bepaald
goed dringend nodig:hebben, zullen bereid zijn er
de hoogste prijs voor te betalen, zodat door deze
wijze van beperking, de dringendste behoeften het
eerst voldaan worden; wat economisch efficiënt en
juridisch rechtvaardig is, want ieder individu heeft
er belang bij zich van een zo groot mogelijk inko-
men te verzekeren* op geweldloze wijze, wat de
ganse samenleving ten goede komt.

De prijzen zijn dragers van informatie en signalen
om de onbeperkte behoeften te beperken tot een
omvang die overeenkomt met wat objectief lever-
baar is. Prijzen zijn tevens de uiting van de.sübr

jectief geëvalueerde dringendheid van de behoeften
in verhouding tot de. voorhanden zijnde voorraad
goederen, want de prijs die elk individu voor een
bepaald goed wil betalen • is op zijn beurt bepaald
door de prijzen van de andere goederen: een prijs-
wijzinging van een enkel goed bv. zal invloed uit-
oefenen op de bereidwilligheid om voor anderen
goederen een prijs te betalen, omdat het uit een-
zelfde inkomen moet betaald worden en men der-
halve, wat men meer uitgeeft aan het ene goed> niet
voor een ander kan besteden.

Deze produktie en verdeling van goederen (en
diensten) naar subjectieve voorkeur en dringend-
heid veronderstelt op zijn beurt dat de onderne-
mers vrij zijn in het aanwenden van de hun toebe-
horende produktiefaktoren en het sluiten van vrije
Iponsovereenkomsten met het oog op het realiseren
Yan een zo groot mogelijke winst: bewijs van hun
juiste anticipatie van de marktevolutie. De onder-
nemer die goederen produceert met de best relatie-
ve prijs maakt de grootste winst. Dit zou niét zo
zijn indien de prijs van elk geproduceerd goed
rechtstreeks de prijs bepaalde van de drie produk-
tiefaktoren gebruikt voor de voortbrenging ervan.

Dit zou immers betekenen dat een hoge prijs van
het goed een evenredig hoge prijs van de faktoren
tot gevolg heeft, en de ondernemerswinst die uit
het verschil tussen beide voortvloeit, zou derhalve
niet veranderen. Maar in de vrije-markt economie
is niet hetgeen een bepaalde produktiefaktor voort-
brengt dat bepaalt wat de desbetreffende faktor zal
toegerekend worden^ maar de opbrengst die van de
beschikking over een bepaalde produktiefaktor af-
hangt: de geringste dienst die een eenheid van een
bepaalde produktiefaktor voortbrengt in samen-
hang met de andere rationeel aangewende eenhe-
den. ' • ':V ' . . ' . : ' : \ ' . / • ; ' • ; ' ','•

Door een zo produktief mogelijke bestemming te
geven aan de produktiefakteren^ zullen die op hun
beurt baat hebben bij winstmaximalisering. Welis-
waar oefent het feit dat een ondernemer een pro-
duktievere aanwending voor een bepaalde faktor
vindt geen invloed uit op de prijs ervan; maar on-
rechtstreeks wel omdat van elke faktor slechts een
bepaalde hoeveelheid aanwezig is, zodat een verbe-
tering van de bestemming van een eenheid tot ge-
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volg heeft, dat de minst voordelige aanwending tot
hiertoe wegvalt, zodat de geringste bestemming
waarvoor dergelijke eenheid kan aangewend wor-
den in waarde verhoogt en de faktor een hogere
vergoeding (loon, rente, interest) kan bedingen.
Daardoor zal in een kapitalistische maatschappij
de welvaart en economische groei elkeen tengoede
komen.

In het kapitalistisch stelsel krijgt elke faktor de
waarde die zou ontbreken wanneer een eenheid er-
van zou Ontbreken. Zou een van de faktoren een te
grote vergoeding krijgen, dan zou een andere fak-
tor te weinig ontvangen. Maar het produktieproces
kan op verschillende manieren georganiseerd wor-;
den, waarbij de produktiefaktoren in een andere
onderlinge daaraan meewerken; de faktoren kum
nen m.a.w. elkaar vervangen. Dus zal een prijsstij-
ging van de ene faktor, er toe leiden dat de prbduk-
tie derwijze georganiseerd wordt dat er minder een-
heden van deze ene en een grote aantal van de an-
dere faktor zal ingeschakeld worden. Dit komt tot;
uiting i.g>y. werkloosheid als gevolg van te hoge lo-
nen of het braak liggen van kapitaal bij een te hoge
rente. • / • ; : ; • • : / : ; . V: ; • . ' • . . , • , : , - : ' . ;': : ; : ; , .

Dergelijke storingen worden door prijssignalen
aangekondigd zodat het pfqdüfctiestelsel zich in de
noodzakelijke .richting kan heroriënteren op een
spontane en vrije manier; d.w.Z; dat de bewegeHjk-
heid van de produktiefaktoren niet mag ; belem-
merd worden. M.a.w., zonder vrijheid, geen wel-
vaart, geen waardigheid en geen kapitalisme.
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VERSLAG ISIL CONVENTIE (3)
Scandinavië - het derde weg voorbeeld voor Oost Europa?
Otto Brons-Petersen Bewerkt door Jaap van der Starre

Het model van de Scandinavische verzorgingsstaat
is een economisch model, hoewel er ook andere
aspecten zijn.
Het idee van socialistische economische planning
op grote schaal wordt steeds minder belangrijk, ze-
ker na de recente ineenstorting in Oost-Europa,
maar socialisme op meer bescheiden schaal is nog
niet verdwenen. In tegendeel, het idee van een der-
de weg tussen socialisme en kapitalisme heeft voor
sommigen haar attractie nog niet verloren. En het
schijnbare succes van een derde-weg-socialisme in
Scandinavië schijnt een mogelijkheid hiertoe te ge-
ven. Zelfs Libertariërs hebben het er soms moeilijk
mee uit te leggen waarom Scandinavië het er zo
goed vanaf brengt. Daarom beginnen we twee vra-
gen hierover te onderzoeken.
1. Zijn de Scandinavische landen echt meer socia-
listisch dan andere westerse landen? 2. Doen,de
Scandinavische landen het eigenlijk wel zo goed?
Door deze twee vragen te beantwoorden en een
beetje kijkend naar wat de economische theorie
hierover te zeggen heeft moet het heel duidelijk
worden dat er geen steun te vinden is voor een der-
de weg tussen socialisme en kapitalisme.
Overheidsuitgaven en belastingen vergeleken met
de waarde van productie zoals gemeten door het
bruto nationaal product zijn veel hoger in Scandi-
navië dan in de rest van de westerse wereld.
Sociale overheidsuitgaven bedragen ong.

60% van BNP in Zweden,
60% van BNP in Denemarken en
50% van BNP in Noorwegen

Vergelijk dit met gemiddeld
40% van BNP in de OECD landen en
45 % van BNP in de EG landen.

De belastingniveau's zijn natuurlijk ongeveer ge-
lijk aan de uitgavenniveau's; dus men ziet dat in
Scandinavië meer dan de helft van wat wordt ge-,
produceerd, wordt geconfisceerd door de staat als
belastingen en ook weer wordt uitgegeven. Hier
wordt natuurlijk naar gerefereerd als men zegt dat
Scandinavische landen socialistischer zijn dan an-
dere westerse landen. Maar belastingen en over-
heidsuitgaven zijn erg onvoldoende methoden van
overheidsingrijpen. Er zijn andere factoren die ook
belangrijk zijn. 1. Wat de staat in eigendom heeft.-
Volgens Marx is staatseigendom van de produktie-
middelen hét handelsmerk van een socialistische

economie. Een interessant aspect van de Scandina-
vische economieën is dat staatseigendom heel klein
is vergeleken met andere westerse landen, maar na-
tuurlijk hoger geconcentreerd op speciale gebie-
den, zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale ver-
zekering, pensioenen, openbaar vervoer, wegen en
andere infrastructuur, crèches, kinderopvang,
elektronische media, theaters, telecommunicatie.
Deze gebieden worden, geheel door de staat
bestuurd. Grotendeels worden deze diensten gratis
aangeboden. Natuurlijk, in andere westerse landen
zijn deze gebieden ook onderhevig aan overheid-
singrijpen, maar niet op die schaal als in Scandina-
vië. Daarom zijn de overheidsuitgaven hoger in
Scandinavië dan elders. Maar buiten bovenge-
noemde gebieden is bijna geen overheidseigendom.
Er hebben geen nationalisaties plaats gevonden zo-
als in de tweede .wereldoorlog gebeurde in andere
West-Europese landen, zoals in Frankrijk en Enge-
land, waar later weer privatisering heeft plaats ge-
vonden. Ook worden er minder subsidies gegeven
dan in de meeste andere landen, behalve dan de
landbouwsector. Het huidige niveau van subsidies
is echter in Noorwegen erg hoog. Een ander soort
overheidsingrijpen waar geen geld bij omgaat is re-
gelgeving, waarbij de overheid ingrijpt in de vopr-
waarden op basis waarvan uitwisseling van goede-
ren en diensten plaats vindt, zoals regulering van
prijzen, hoeveelheden en kwaliteiten. Ik hoefin dit
gezelschap natuurlijk niet uit te leggen hoe dit
soort ingrijpen kan leiden tot tekorten, wacht-
lijsten en reacties op zwarte markten, net zoals in
Oost-Europa waar alles gereguleerd is. Het plaatje
wat regulering betreft is dus wat gemengd. Sommi-
ge markten zijn zwaar gereguleerd, zoals huis-
vesting, financiële markten, arbeidsmarkten, ver-
voer, winkelopeningstijden, energie. Alle drie lan-
den hebben loon- én prijs-beheersing gekend. In
Noorwegen wordt regulering gebruikt voor een po-
litiek van regionale hulp. Belastingen worden veel-
al gezien als regulering, omdat ze grote invloed
hebben op de handel en omdat belasting cürect ge-
koppeld is aan handelstransacties en dit heeft nega-
tieve invloed op de mogelijke winstmogelijkheden
van zulke transacties. Omdat de inkomstenbe-
lasting erg hoog is, zijn ook de negatievei effecten
hiervan groot. Het hoogste percentage van loonbej

lasting, als daarbij de consumptiebelasting wordt
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opgeteld, bedraagt ongeveer 75%, wat natuurlijk
hoger is dan elders. Maar op één gebied is de regu-
lering veel minder, nl. invoerrechten op buiten-
landse producten. De secretaris van de OECD
schrijft: „Het is verhelderend om de lage invoer-
rechten van de Scandinavische landen die hun
markten veel meer hebben geopend voor internati-
onale handel dan anderen, te vergelijken met
Oostenrijk en Nieuw Zeeland. De aanzienlijk ho-
gere groei van de productiviteit in fabricage werd
steeds gespecialiseerder en minder kwetsbaar voor
schokken". Concluderend, alle aspecten van over-
heidsingrijpen in aanmerking genomen, is het niet
juist om te zeggen dat de Scandinavische landen in
het algemeen meer socialistisch zijn dan andere
westerse landen. In sommige aspecten zijn ze het
duidelijk, maar in de andere aspecten zijn ze het
niet, zoals nationalisatje van industrieëen en pro-
tectionisme. Laten we nu terug gaan naar datgene
waar de invloed van overheidsingrijpen in het alge^
meen het grootst is. Er wordt vaak beweerd dat de
Scandinavische landen erg rijk zijn. Dat geeft de
grootste aantrekkingskracht aan de Scandinavi-
sche verzorgingsstaat. Inderdaad als men alleen
kijkt naar de waarde van produktie per hoofd lij -r.
ken de cijfers indrukwekkend. De produktie per
hoofd van de bevolking is i ! ;

$21000.- in Denemarken
$ 22000.-in Noorwegen
$ 22000.-in Zweden , , ; (

Het westerse gemiddelde is
$ 17000.-,

waarmee de Scandinavische produktie 25% hoger
is dan het gemiddelde. Deze cijfers geven echter
een vals beeld van de werkelijkheid. Als je een be-
ter beeld wil hebben moet er rekening mee gehou-
den worden dat de koopkracht van de dollar lager
is in de Scandinavische landen door de hoge con^
sumptiebelasting. Als hiermee rekening gehouden
wordt en we zgn. gelijk koopkracht-valuta-koersen
gebruiken, ofwel ppp valuta koersen, veranderen
de zaken;snel. De Deense ppp valuta brengt ons
7% onder het gemiddelde in plaats van 24% boven
het gemiddeld van de westerse wereld. De Noorse
ppp valuta brengt ons op 12% boven het gemiddel-
de i.p.v. 30% boven het gemiddelde en in Zweden
leidt het tot 1% boven het gemiddelde. Als we dan
nu nog in aanmerking nemen dat werkgelegenheid
in de formele economie veel hoger is omdat meer
vrouwen aan het arbeidsproces deelnemen, wordt
het beeld, nog minder indrukwekkend. Bovendien
worden in de cijfers zowel overheids- als privé-
consumptie omvat. Als je ten,slotte wil kijken naar
wat consumenten zelf kunnen uitgeven en het .over-
heidsaandeel wil uitsluiten, dan is privé-
consumptie

20.% lager in Denemarken dan het gemiddel-
de van de westerse landen,

7.% lager in Noorwegen en
14.%. lager in Zweden.

Als je deze niveau's van produktie en inkomen be-
oordeelt moet je aan nog meer denken, aan andere
factoren. Bijv. de Scandinavische landen zijn ont-
snapt aan de twee wereldoorlogen zonder veel
schade. Dit was het dan wat betreft de rijkdom van
de Scandinavische landen. Een opvallend feit is dat
20 jaar geleden de relatieve inkomensniveau's in
Scandinavië hoger waren dan nu. Als men ppp va-
luta koeren gebruikt was het BNP per hoofd in De-
nemarken in 1970 1.% lager (i.p.v. -7.% nu) dan
het gemiddelde in de OECD en in Zweden 10.%
hoger (i.p.v. +l.%nu).
Het is opmerkelijk dat overheidsuitgaven en be-
lastingen toen juist boven het gemiddelde OECD
niveau begonnen te klimmen. Met andere woorden
de periode van snelle uitbreiding van overheidsuit-
gaven is gepaard gegaan met lagere economische
groei, met als gevolg een lagere relatieve
internationale inkomenspositie van de Scandinavi-
sche landen. Groei is inderdaad zeer laag geweest.
De overheidssector buiten beschouwing genomen
is de groei zelfs nog lager. BNP groeide minder dan
20% in Denemarken en Noorwegen in de jaren
tachtig, terwijl het; OECD gemiddelde meer dan
30% groeide. Dit verschil is ook in de zeventiger
jaren te constateren. Echter in de zestiger jaren was
de Zweedse groei zowat gelijk aan het OECD ge-
middelde, terwijl ook de Deense groei veel minder
achterbleef. In de periode van de eerste wereldoor-
log tot de vijftiger jaren waren de Deense en de
Zweedse economische groei veel hoger, internatio-
naal gezien. Zweden had een van de hoogste groei-
cijfers ter wereld tot het een verzorgingsstaat werd
in de zestiger en zeventiger jaren. Wat Noorwegen
betreft, dit had een grotere groei in de zeventiger
en gelijke groei in de tachtiger jaren, maar dit is al-
leen te danken aan de grote olievondsten en pro-
duktie sinds het uitbreken van de oliecrisis. Afge-
zien van de olie had Noorwegen Ook lage economi-
sche groei. Dus de opbouwperiode van de verzor-
gingsstaat werd vergezeld met lage groei. Deze er-
varing wordt niet beperkt door Scandinavië maar
is ook te zien in andere landen* Daar zie je overal
waar hoge overheidsuitgaven zijn lage economi-
sche groei. Wat andere cijfers betreft is inflatie m
de Scandinavische landen veel hoger geweest i dan
in andere landen tijdens de laatste twee decennia-
Echter in één opzicht lijken de cijfers vrij goed
waardoor misschien vele mensen door het Scandi-
navische model worden aangetrokken en dat is dat
de werkloosheid aanzienlijk lager is geweest dan m
de meeste andere westerse landen,;hoewel Dene-
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marken een ongunstige uitzondering is met een
werkloosheid van 10%. Noorwegen en Zweden
hebben 3% en 5%. Als men deze cijfers echter na-
der bekijkt moet men concluderen dat er veel ver-
borgen werkloosheid is. De regering gaf veel geld
uit om alleen maar banen beschikbaar te houden.
Als je de verborgen werkloosheid boven tafel pro-
beert te krijgen veranderen de cijfers aanzienlijk.

De Zweedse econoom Ingmar Stol heeft geschat
dat de Zweedse werkloosheid dicht bij die-van'afr-
dere westerse landen ligt. De werkloosheidscijfer
zijn dus eigenlijk niet indrukwekkend. Bovendien
begonnen de cijfers de laatste tijd aanzienlijk te
stijgen in Zweden en Noorwegen. Tot zover het al-
gemene beeld. Laten we nu kijken naar die secto-
ren waar overheidsingrijpen zeer groot is. Omdat
deze sectoren eigenlijk socialistisch worden gere-
geerd ontmoeten ze natuurlijk dezelfde problemen.

In Denemarken hebben we huishuur regulering. Dit
betekent dat de huurprijzen onder het marktniveau
worden vastgelegd, wat tot chronische tekorten
heeft geleid in huurwoningen en waardoor particu-
liere nieuwbouw is voorkomen, net zoals in elk an-
der land met huishuurregulering. Om de politieke
dynamiek van interventionisme te illustreren:
Huurregulering werd ingesteld als een tijdelijke
maatregel tijdens de oorlog. Dus wat huurregule-
ring betreft is de oorlog nog steeds niet afgelopen.

Tekorten zijn ook te zien in ziekenhuizen waar
mensen op wachtlijsten staan voor gratis behande-
lingen. Daarom zijn nu particuliere ziekenhuizen
ontstaan die niet gratis behandelen. Aan de andere
kant zijn er overschotten ontstaan in landbouw-
producten, net als in andere landen, omdat de
overheid ingrijpt om prijzen vast te leggen boven
het marktniveau. Als laatste hebben we problemen
met de armoede-valstrik in Denemarken. Voor veel
mensen is het geld wat ze kunnen krijgen van de re-
gering bij werkloosheid meer als wat ze zelf zouden
kunnen verdienen; hierdoor ontstaat een mecha-
nisme wat automatisch werkloosheid genereert en
wat deze mensen voor altijd beperkt tot een zeer
laag inkomen en waardoor ze in een armoede-
valstrik terecht komen. Uiteindelijk kunnen we
concluderen dat het economische resultaat echt
niet indrukwekkend is in Scandinavië, vooral niet
in sectoren die worden gedomineerd door over-
heidsingrijpen. Mensen beginnen zich dit steeds
meer te realiseren en woorden als deregulatie, over-
heidsuitgaven en belastingherziening zijn sleutel-
woorden geworden tijdens de tachtiger jaren. Ech-
ter de praktijk is minder florissant dan deze woor-
den zouden doeri vermoeden, maar er zijn wel wat
interessante dingen, zoals de Scandinavische kapi-

taalmarkt die eerst zeer zwaar was gereguleerd en
nu radicaal is veranderd gedurende de tachtiger ja-
ren, toen de meeste reguleringen zijn opgegeven.

Ik wil nu nog iets zeggen over de voormalige socia-
listische landen in Oost-Europa. In deze landen
zullen de meeste veranderingen in komende jaren
plaats vinden. Sommige hebben geprobeerd het
Scandinavische model te verkopen in Oost-
Europa. Gelukkig zijn ze hier niet op in gegaan.

Het is belangrijk dat de mensen in Oost-Europa
niet dezelfde fouten zouden maken als in de
westerse wereld, door het belang van de vrije
markt te negeren. Misschien is het een soort na-
tuurlijk intuïtie dat een mengsel van twee extre-
men, kapitalisme en socialisme, een beter resultaat
zou opleveren dan elk op zich, maar deze intuitie is
natuurlijk fout. Ten tweede zouden derde-weg
maatregelen fatale uitwerkingen kunnen hebben,
zelfs als tijdelijke oplossing voordat men radicaal
overstapt naar een algemene vrije markt economie.

Dit zou waarschijnlijk tot resultaat hebben dat die
tijdelijke derde-weg maatregelen blijvertjes wor-
den of dat de problemen hiermee zouden kunnen
leiden tot juist nog meer interventie. Dit is ook het
lot geweest van pogingen om de economieën van
Latijns Amerika te hervormen, zoals Brazilië en
Argentinië tijdens de tachtiger jaren.' Het is na-
tuurlijk waar dat er geen makkelijke theorie
bestaat of een historische leidraad voor de hervor-
ming van een socialistische economie tot een vrije
markt economie. Maar er is iets wat erop wijst dat
een radicale weg de meeste kans op succes heeft,
nl. het Duitse „Wirtschaftswunder" van 1945 tot
1948.

Tot slot de fundamentele institutionele opzet is
buitengewoon belangrijk. De bevolkingen Van
Oost Europa hebben nu een unieke kans in dit op-
zicht omdat zij nu in de gelegenheid zijn om hun
maatschappij fundamenteel vorm te geven. Vol-
gens de public choice theoretici is de keuze van de
juiste grondwet de belangrijkste zorg voor welke
maatschappij dan ook, omdat staatsintervemio-
nisme, de opzwelling van Leviathan, fundamenteel
is in elke democratische maatschappij tenzij er
stricte grondwettelijke bescherming is. Als ik het
heb over grondwettelijke bescherming hoeft dat
niet te betekenen dat we een geschreven grondwet
hebben maar ik bedoel het stelsel dat de fundamen-
tele instituties van de maatschappij uitmaakt1. Deze
fundamentele instituties zouden natuurlijk moeten
zijn: eigendom en individuele vrijheid.

V , ' ' . - O
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RECENSIE
A THEORY OF SOCIALISM AND CAPITALISM

Hans-Hermann Hoppe Hub Jongen

Hans-Hermann Hoppe is in 1949 in West-
Duitsland geboren en na eerst aan Duitse Universi-
teiten onderwezen te hebben, is hij thans professor
aan de „Univerity of Nevada" in de Verenigde
Staten. ,

Hij heeft uitgebreide studies gedaan over de theo-
rieën van von Mises en hij heeft de geldigheid van
deze theorieën in boeken en andere publikaties uit-
gedragen.

In A THEORIE OF SOCIALISM AND CAPITA-
LISM beschrijft Hoppe waar het werkelijk om
gaat.
Hij laat niet alleen overduidelijk zien dat het socia-
lisme inferieur is wat betreft de welvaart die het be-
weert te brengen, maar ook dat het een immoreel
systeem is.

Hoppe begint met duidelijk te definiëren waarover
we het hebben. En terecht gaat het uit van het ,,ei-
gendoms recht". Immers, zoals Ayn Rand ook re-
gelmatig stelde: „Zonder eigendomsrecht zijn geen
andere rechten mogelijk."

Socialisme is een geïnstitutionaliseerde ingreep in
of agressie tegen privé-eigendom. Kapitalisme
daarentegen is een sociaal systeem gebaseerd op de
erkenning van privé-eigendom en op geweldloze,
contractuele overeenkomsten tussen mensen.

Het bestaande systeem in elk land is altijd een
mengsel van de twee.
Het boek laat zien dat de algemene graad van soci-
alisering in een land, oftewel de bemoeienis met het
privé eigendom, de mate van welvaart in dat land
bepaald.

Of het systeem in een land „socialisme" wordt ge-
noemd of niet, het blijft een feit dat elke interven-
tie, overal, klein of groot, hier of daar, een schade-
lijk effect teweegbrengt. Ook al ziet een oppervlak-
kige beschouwer dat niet doordat hij verblind
wordt door korte termijn voordelen voor een be-
paalde groep perspnen.
In westerse landen dweept men vooral met socia-
lisme in de stijl yan „sociaal-democratie" Het
wordt in het boek duidelijk dat dezelfde immorele
filofosie daaraan ten grondslag ligt.

Hoe komt het dan dat we toch overal op de wereld
die groeiende staatsmacht in verminderende per-
soonlijke vrijheid hebben zien ontstaan? Hoppe
geeft onder andere twee oorzaken. De eerste is dat
overheden er in geslaagd zijn om een image te creë-
ren waardoor „men" inderdaad denkt dat (alleen
de staat kan zorgen voor een welvarende en morele
maatschappij. Dit gebeurt doordat de staat specia-
le gunsten en of goederen verstrekt aan speciale be-
volkingsgroepen. Duidelijk blijkt hieruit dat
„mensen" corrupt zijn en de staat steunen, als ze
zelf ook maar iets (al is het weinig) van de buit krij-
gen.

Dit hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Maar om
hier een verandering in aan te brengen moet er
niets meer of minder gebeuren dan een verandering
in de algemene publieke opinie. Gedrag dat de
staat steunt moet veroordeeld worden omdat het
steun geven is aan georganiseerde misdaad. Het
zou uit zijn met het socialisme als de mensen op-
houden corrupt te zijn en geen steekpenningen
meer aannemen.

Het tweede punt dat bij deze ontwikkelingen een
rol speelt is dat veel mensen graag „macht" willen
hebben over anderen. En ze grijpen die kans als ze
daarvoor de gelegenheid zien via de staat. Maar
ook hier kan iets tegen gedaan worden als voldoen-
de mensen dat inzien.

We hebben gezien wat er in de Sovjet Unie gebeur-
de toen er voldoende mensen genoeg hadden van
alles wat het Kremlin verordende. U herinnert zien
ongetwijfeld de beelden van een Gorbatsjov me
doorging met ordes geven, en niemand luisterde,
of doorging met vergaderen en niemand kwam op-
dagen. Daaruit blijkt wel dat als de publieke opinie
verandert, en voldoende mensen zien de imnjoraw-
teit van het huidige systeem, er veel ten goede Kan
keren.

Het aantonen van de economische superioriteit van
het kapitalisme, de echte vrije markt, kan aan oe
hand van de resultaten. Maar dan komt vaak ae
rtnm *>_!,:.. i_i j_ i i - < _;;_ ,v,nar flat tOCIi

, dat het
superieur' .
Vervolg op pagina
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GRENZEN AAN DE VRIJHEID?
Karel Beekman

Volgens het libertarisme is iedere vorm van over-
heidsdwang uit den boze. Dat is het wezenlijke
kenmerk van het libertarisme. Daarbij heeft het li-
bertarisme de neiging om politieke stromingen die
een zekere mate van dwang propageren over één
kam te scheren met politieke stromingen die geen
enkele rem wensen te accepteren op de macht van
de overheid. Nu is er vandaag de dag in het be-
schaafde deel der wereld vrijwel niemand die het
totaal oneens is met de positie van het libertarisme.
Vrijwel iedereen is voorstander van een bepaalde
mate van vrijheid voor ieder individu. Hoe groot
die vrijheid moet zijn (en hoe groot de dwang van
de overheid) - daar verschillen de meningen over.
Voor niet-libertariërs is het, zoals Hub Jongen
heeft aangegeven in de Vrijbrief van januari-
februari (nr. 166), inderdaad een probleem om te
bepalen waar de grens ligt.

„Als we dwang accepteren (ten behoeve van) de so-
ciale zekerheid, komt meteen de vraag, waarom
dan niet voor allerlei andere dingen die (bepaalde
mensen belangrijk achten)"? zo vraag Hub Jongen
zich terecht af.

Als we aanvaarden dat een bepaald „doel" (bij-
voorbeeld een sociaal zekerheidsstelsel) bepaalde
,»middelen" (belastingheffing) heiligt, zo redeneert
de rechtgeaarde libertariër, lopen we dan niet het
risico dat er voor ieder mooi doel (bijvoorbeeld de
aanleg van fietspaden) onbeperkte dwangmiddelen
(bijvoorbeeld dwangarbeid) worden ingezet?

De vraag stellen is echter niet hetzelfde als hem
beantwoorden. De meeste niet-libertariërs zijn het
erover eens dat niet ieder mooi doel alle middelen
heiligt, en dat sommige middelen voor geen enkel
doel mogen worden aangewend. De vraag is dus
niet ,is dwang altijd gerechtvaardigd zolang het
doel ma'ar goed is?'; de vraag is, 'wanneer is dwang
wel en wanneer niet gerechtvaardigd?' Wat voor
criteria leg je daarbij aan?

Ik heb in een voorgaand artikel (Vrijbrief 164, de-
cember 1991) een lans gebroken voor .individueel
geluk' als maatstaf bij het beoordelen van politieke
maatregelen. Het algemene politieke doel moet
zijn een „samenleving waarin alle individuen die er
deel van uitmaken zo goed mogelijk in staat zijn
On> te streven naar geluk", zo schreef ik. Hub Jon-
gen is het hier blijkbaar mee eens, want hij stelt:

„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".

Met andere woorden, maximale keuzevrijheid is
volgens Hub Jongen goed j omdat het mensen in
staat stelt hun persoonlijk geluk na te streven. Ook
voor hem geldt blijkbaar als beoordelingscriterium
voor politieke maatregelen de mate waarin zij indi-
viduen in staat stellen hun persoonlijk geluk na te
streven. Maar hij voegt daar meteen iets aan toe:
een voorwaarde voor het streven naar persoonlijk
geluk is volgens hem maximale keuzevrijheid. El-
ders schrijft hij:

„Als we van één persoon de vrijheid beperken,
hem dus dwingen iets te doen dat hij niet uit zich-
zelf zou doen, of verhinderen iets te doen wat hij
wel wil doen, beperken we hem in zijn keuze van
handelingen, die hij voor zijn geluk nodig heeft."

Helaas voor Hub en voor het libertarisme is deze
stelling aantoonbaar onjuist, want in strijd met de
feiten. De meeste niet-libertariërs zien een zekere
beperking van hun keuzevrijheid helemaal niet als
strijdig met hun mogelijkheden om geluk na te
streven. Als dat wel zo was, zou het libertarisme
tenslotte allang door de meerderheid van de bevol-
king zijn geaccepteerd!

Er zijn legio voorbeelden waaruit blijkt dat een be-
perking van de keuzevrijheid (inclusief de eigen
keuzevrijheid) door veel mensen als wenselijk
wordt gezien. De fundamentalistische moslimpar-
tij FIS behaalde onlangs in Algerije een meerder-
heid van de stemmen bij de verkiezingen. Hitler is
democratisch gekozen. De huidige Nederlandse re-
gering van PvdA noch het CDA is democratisch
gekozen. Noch de FIS noch de NSDAP noch de
PvdA noch het CDA is ooit voorstander geweest
van maximale keuzevrijheid. En zo kan ik uite-
raard nog wel even doorgaan.
Interessant in dit verband is ook de uitkomst van
een enquête onlangs1 gehouden door het weekblad
Panorama. Daaruit 'bleek dat 90% van de onder-
vraagden voorstander was van het handhaven van
ons huidige sociale zekerheidsstelsel (dus inclusief
de dwang die daarmee gepaard gaat in dé vorm van
belastingheffing; waarbij voor de volledigheid-zij
vermeld dat de meerderheid van de ondervraagden
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wel van mening was dat de uitvoering van het
systeem drastisch moet worden verbeterd).
Maximale keuzevrijheid (het totale ontbreken van
overheidsdwang). zo blijkt uit de bovenstaande
voorbeelden, is iets wat de meeste mensen duidelijk
niet willen, ook niet voor henzelf. (Zoals gezegd,
dat is ook de reden waarom het libertarisme maar
een kleine groep aanhangers heeft).

Hub Jongen probeert deze waarheid als een koe
enigszins te verdoezelen met een ander argument.
Hij schrijft: •

„Een heel belangrijk (automatisch bijkomend)
voordeel van de vrijheid blijkt uit de praktijk. Als
we over de hele wereld de maatschappelijke struc-
turen bestuderen, komen we tot de conclusie dat er
de meeste welvaart en welzijn is in de landen van de
grootste vrijheid". ;

Dat is waar, maar tegelijkertijd constateren we dat
er in geen enkel welvarend land sprake is van vol-
leidge keuzevrijheid. Nogmaals, een zekere mate
van vrijheid is ongetwijfeld een noodzakelijke
voorwaarde voor welvaart en geluk, maar daarmee
is niet gezegd dat totale vrijheid noodzakelijk is
voor welvaart en geluk. Veel mensen wijzen erop
dat in een land als de Verenigde Staten, waar (naar
men aanneemt) een grotere vrijheid heerst dan in
West-Europa of Japan; tegenwoordig sprake is
van een lager welvaarts- en weizij nsniveau. (Dit
mag dan een vrij simplistische redenering zijn, hij
geeft wel aan hoe de meeste mensen de relatie tus-
sen welvaart/welzijn en vrijheid inschatten).

Hiermee wil ik niet beweren dat ik het libertarisme
(maximale keuzevrijheid) meteen maar verwerp.
Het is mogelijk om te redeneren dat mensen welis-
waar een zekere mate van overheidsdwang wense-
lijk achten, maar dat dit objectief gezien in strijd is
met hun werkelijke belangen; met andere woor-
den, ze denken dat beperkte overheidsdwang bij-
draagt aan hun geluk, maar in werkelijkheid is dat
niet zo. Dit is echter een theorie die onderbouwing
nodig heeft. Aan die onderbouwing ontbreekt het
mijns inziens nog steeds: in de libertarische litera-
tuur.

Een ander tegenargument dat libertariërs aan zou-
den kunnen voeren is dat de meeste mensen mis-
schien best enige dwang willen accepteren, maar
dat libertariërs daartoe niet bereid zijn. Met andere
woorden, welke recht heeft de meerderheid om
dwang uit te oefenen op de minderheid die daar
niet van is gediend? Zo lang libertariërs en niet-
libertariërs deel uitmaken van dezelfde samenle-
ving, zal het voor libertariërs geen zin hebben om

zich op dit argument te beroepen. Libertariërs heb-
ben tenslotte ook geen recht om niet-libertariërs
een vrije samenleving op te dringen, als die niet-
libertariërs dat niet willen. Libertariërs hebben
daarom twee alternatieven: ze kunnen ervoor kie-
zen om in de huidige samenleving te blijven leven,
en te proberen mensen ervan te overtuigen dat
overheidsdwang moet worden afgeschat (en zolang
dat niet lukt, zullen ze die dwang noodgedwongen
moeten accepteren) of ze kunnen hun eigen liberta-
rische samenleving stichten. (Dat dit waarschijn-
lijk niet zou worden toegelaten door de bestaande
Staten is weer iets anders; het valt in ieder geval te
proberen. Ik vind het overigens wel opvallend dat
er van libertarische kant bijzonder weinig initiatie-
ven zijn geweest om een eigen, libertarische samen-
leving te stichten. Mij bekruipt het gevoel dat de
meeste libertariërs een dergelijke samenleving toch
wel een beetje eng vinden en liever in de boezem
van de verzorgingsstaat verkeren. Maar ik geef toe
dat ik dat niet kan bewijzen).

Wat is mijn conclusie? Dat het libertarisme geen
wenselijk politiek systeem is? Nee, dat nog niet.
Maar wel dat libertariërs op moeten houden niet-
libertariërs te verketteren omdat ze een beperkte
mate van dwang wenselijk achten voor een samen-
leving waarin individuen zo goed mogelijk hun ge-
luk na kunnen streven. Ze moeten ophouden een
beperkte mate van dwang gelijk te stellen aan dic-
tatuur, moord en doodslag. Een belastingheffing
binnen het systeem van een constitutionele demo-
cratie is geen uiting van totalitaire dictatuur en is
ook niet hetzelfde als afpersing door de mafia. Ze-
ker, ; er is van alles mis met onze huidige staats-
vorm, of in ieder geval met de praktijken van onze
huidige overheid. Misschien is maximale keuzevrij-
heid op alle gebieden wel de beste oplossing. Maar
dat vergt heel wat meer en heel wat gedetailleerdere
argumenten dan ik tot dusver in de Vrijbrief ben
tegengekomen.

O
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EEN BEETJE DWANG,
GOED VOOR U?
Hub Jongen sr.

Ik hoop dat ook u de stukken van Karel Beekman
met evenveel interesse leest als ik.

Hij behandelt onderwerpen die bij discussies over
libertarisme nogal eens ter sprake komen. 1)

Bij voorbeeld in zijn „Geweld en Dwang" artikel
(VB. 165) maakt Karel Beekman verschil tussen
dwang door een overheid en door een misdadiger;
het verschil is dat de overheidsdwang gebonden is
aan democratisch tot stand gekomen regels,

Maar is dat wel iets wezenlijks? Die regels zijn tot
stand gekomen door politieke procedures. En we
weten allemaal dat die (subjectieve) regels morgen
weer veranderd worden als dat de politici beter
schikt. Zelfs al zouden die regels democratisch
(51%) tot stand gekomen zijn, dan nog zijn ze ge-
richt tegen diegenen die het er niet mee eens zijn.

Het is een foutieve conclusie dat omdat: „liberta-
riërs elk jaar braaf hun belastingformulier invullen
en zonder tegenstribbelen een zak met geld aan de
staat doen toekomen'', dat ze daarmee belasting-
heffing zelf ook als een „heel ander" soort dwang
ervaren, dan dwang door misdadigers.

Natuurlijk is elke dwang „anders". Bij voorbeeld
is het verschillend of een dief 's nachts wat weg-
haalt, of een afperser je dwingt tot betalen terwijl
hij je kind in gijzeling heeft. Ook dat is panders":
Maar als iets „anders" is, is het daarmee niet
..goed".

Het feit dat libertariërs braaf betalen, komt alleen
maar omdat ze geen alternatief zien. •••„.

Ik geloof ook dat de meeste mensen die voor be-
lasfingheffing zijn, niet zelf zeien dat ze voor ge-
weld zijn. Daarvoor is de maatschappij voldoende
gebramwashed. Maar daarom IS het wel zo. Als
«e mensen vinden dat ze zelf belasting moeten be-
«uei*, mogen ze dat van de libertariërs gerust. W;at
iet hen? Maar ze moeten dan degenen die dat niet
Wülen met rust laten. :

En als er genoeg niet-libertariërs zijn die strijden
egen geweld, en ze zijn daarin consequent, dan

ZlJn het libertariërs. O

Karel Beckamn stelt in „Grenzen aan de Vrijheid"
(dit nummer), dat mijn stelling:

„Als we van één persoon de vrijheid beperken, dat
we dan zijn keuzemogelijkheden beperken voor
handelingen die hij voor zij n; geluk nodig heeft'',
aantoonbaar onjuist is. Want /de meeste niet-
libertariërs zien dat niet als; strijdig met hun moge-
lijkheden om geluk na te streven. Wat bewijst dat?

Dat is toch geen bewijs? Dat een aantal mensen dat
niet zo zien? Zelfs al zou de overgrote meerderheid
van de mensen dat:^,niet zien/'-, dan zegt dat nog
niets. Het is wel degelijk een beperking van die per-
sonen die dat niet vrijwillig kiezen. ;

Tussen haakjes, dat de overgrote meerderheid van
Nederland, (en nog meer), ervan overtuigd is dat er
een broeikaseffect aan; het ontwikkelen is, bewijst
toch niet dat dat inderdaad zo is?

De meerderheid maakt in de techniek niet uit wat
er echt gebeurt. En dat hoort ook niet zo in het mp-

; rele vlak. , • . . • " . • , ' ' : , , . ; , : . • ' . • . • • . . • ; . • . ; • . . . • • . • :

Ook hief. weer, laten de mensen die die beperking
willen het zichzelf opleggen.;Maar laat anderen
met rust. Zelfs al zijn dat maar enkelingen. Als de
90% yan.de enquête van Panorama het huidige so-
ciale stelsel wil houden, wel laat zé dan, Maar laat
die 10'% anderen dan hun eïgeri systeem opbou-
wen als ze dat willen. Is er één morele reden te be-
denken waarom we: anderen/moéten dwingen te
doen wat wij graag Willen? Mijn,eigen belang, ten
koste van die ander?; Hem beschermen tégen zichr
zelf? ^V' , : ' ,•/;'• '"•• ' ; . ' 'r^pr':' ^:-:;-' ' . l ^ ' '

Ik weet zeker dat Karel Beekman de fout van „het
aantal bepaalt wat waar is''* niet maakt in zijn uit-
stekende Milieü-artikelen. Waarom dan wel in; de-
z e morele zaken? ' ! f ^ : ' r . . V > • . . ; • : ' . ; - : • • ; : : : : V

Gelukkig laat Karel Beekman de deur nog open om
te onderzoeken °,f totale vrijheid toch beter \zpu
kunnen zijn voor „de werkelijke belangen'^ Hij
vraagt terecht naaf een onderbouwing van deze li-
bertarische stelling, ïvlin of méér toevallig staat in
deze VRIJBRIEF opk een fecénsie van het boek
van Hans-Hermarin Hoppe: „)V THEORIE OF
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SOCIALISM AND CAPITALISM". Zie daar,
maar beter nog, schaf het boek aan en bestudeer
het. Hoppe is zeer duidelijk en komt een heel eind
in het wetenschappelijk bewijs van de juistheid van
onze stelling.

Libertariërs hebben natuurlijk „niet het recht om
niet-libertariërs een vrije samenleving op te dringen
als die niet-libertariërs dat niet willen".
Ik heb dan ook nog nooit gehoord'dat er ook maar
één libertariër is die zoiets zou willen. Al die
dwang-liefhebbers mogen gerust de methode op
zichzelf blijven toepassen. Maar het zou fijn zijn
als ze mens die dat niet willen, met rust lieten.
Helaas hebben libertariërs weinig andere keus dan
alleen maar te proberen uit te dragen dat een vrije
maatschappij moreler en welvarender zal zijn. (zie
ook Hoppe).
Het stichten van een libertarische samenleving
wordt inderdaad door de bestaande machtsstructu-
ren, niet toegelaten. Dat is in het verleden gebleken
bij de pogingen die daartoe zijn ondernomen.
En er zijn wel degelijk een aantal initiatieven in die
richting geweest. Mike Oliver was een Amerikaan
die verschillende pogingen heeft gedaan. Zijn ont-
wikkeling van een groot koraalrif waarop hij een
stad wilde bouwen, is wel de bekendste. Ook zijn
er plannen geweest in de Bahamas, in de Nieuwe
Hebriden, en in de Verenigde Staten zelf. De Phoe-
nix Foundation en ook de beleggingsgoeroe Harry
Schultz hebben concrete pogingen gedaan. Echter
steeds bleek een overheid met oorlogsschepen ster-
ker te zijn. Daarom zal het uitdragen van een eer-
lijke morele filosofie wel de enige overblijvende
methode voor ons blijven. Dit zou een langdurig
proces kunnen zijn. Maar we zien in Rusland, dat
een omwenteling wel mogelijk is. Zelfs in een nog
sterkere dictatuur.

De conclusie van Karel Beekman dat:
,,libertariërs moeten ophouden met niet-
libertariërs te verketteren omdat ze een beperkte
mate van dwang wenselijk achten voor een samen-
leving waarin individuen zo goed mogelijk hun ge-
luk kunnen nastreven", kan ik accepteren. ALS
diezelfde groep, tenminste dan ook respect heeft
voor de libertariërs en anderen die dat niet willen,
en hen vrij laat om in hun eigen systeem te leven.
Niet die mensen moeten „verketterd" worden,
maar wel het „kwaad", namelijk de immoraliteit
van het initiëren van geweld of dwang door indivi-
duen, groepen1 en ook van overheden.

1) („Vrijheid of Geluk" in nr. 164, „Geweld en
Dwang" in nr. 165, en „Grenzen aan de Vrijheid"
in dit nummer. Ik heb het niet over de artikelen
over het MILIEU.)

Vervolg van pagina 16
Hoppe toont aan dat dat geheel bezijden de waar-
heid is. Het ingrijpen in het eigendom van een an-
der kan de eenvoudigste test betreffende moraliteit
niet eens doorstaan.
Daarentegen blijkt er heel goed een morele recht-
vaardiging van het kapitalistische stelsel te geven.
Om nog eens met Rand te spreken: „Het morele
blijkt ook het meest praktische te zijn".

Een afzonderlijk hoofdstuk gaat over het „Russi-
sche socialisme". We kunnen nog dagelijks in de
media zien en horen hoe goed dat wel was!

Maar ook zien we de problemen waar men mee
kampt om terug te keren naar een moreel (en pro-
ductiever) systeem. Hoppe schreef dat door deze
politieke staatsingrepen de mensen „hun eigen-
schap tot initiatief, tot werken en reageren Op de
behoeften van andere mensen" zien verminderen
of verdwijnen. '

In plaats van hun produktieve eigenschappen te ge-
bruiken, moeten ze hun politieke instincten en
trucjes het werk laten doen om er beter van té wor-
den.

Mensen worden geheel andere persoonlijkheden eii
zelfs als dan de politieke toestand verandert, kun-
nen ze niet meer de oude draad oppakken en wéér
produktief zijn. Zelfs als ze dat zouden willen. We
zien ook daar dagelijks de voorbeelden van.

Aan het (eventuele) ontstaan van monopolies
wordt een heel hoofdstuk besteed. Hoppe laat zien
dat dat in feite een waanidee is, een niet bestaand
probleem in een vrije markt.

In een uitgebreide verzameling „noten" onder-
bouwt Hoppe zijn stellingen.

A THEORY OF SOCIALISM AND CAPITA-
LISM is een boek dat prettig leest en dat je moei-
lijk op zij legt als je er eenmaal in bezig bent. Het is
een zeer aan te bevelen boek, dat velen niet alleen
met plezier zullen lezen en er van leren, maar ook
kunnen gebruiken om hun argumentatie voor vrij-
heid kracht bij te zetten.

Het boek (275 p. hardcover) is te bestellen bij
FREEDOM'S FORUM BOOKS, 1899 Market
Street, San Francisco, CA 94102, U.S.A. en het
kost $ 24,95.
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

LIBERTARIAN PARTY U.S.

Vohken sprongen over toen bij de verkiezingen in
New Hampshire bij de allereerste uitslag bekend
gemaakt werd dat de LP kandidaat André Marrou
president Bush had verslagen.
Het kleine stadje DIXVILLE NOTCH stemt pre-
cies om middernacht en de resultaten worden door
alle Amerikaanse zenders uitgezonden. Zelfs in
Nederland was het op het nieuws bij TV en Radio!
In Amerika was het in de pers „frontpagina
nieuws".
Van de 31 uitgebrachte stemmen kreeg Marrou er
11, Bush 9 en de rest was voor een aantal andere
kandidaten.
Dit alles heeft natuurlijk niet veel te betekenen,
maar de publiciteitswaarde kan bij de eindverkie-
zingen toch een rol spelen.

RON PAUL en MURRAY ROTHBARD

Een vorige keer schreef ik dat Ron Paul, de vorige
LP-presidentskandidaat, gevraagd was om zich als
presidentskandidaat verkiesbaar te stellen voor de
groep Libertariërs in de Republikeinse Partij. Toen
overwoog Paul nog om dat te doen. Maar toen hij
hoorde dat Pat Buchanan, (niet de Nobelprijs
winnaar James Buchanan), zich verkiesbaar wilde
stellen, heeft Paul zich meteen achter hem ge-
schaard en is zelfs voorzitter van de economische
adviseurs van Buchanan geworden. Ook Professor
Murray Rothbard ging onmiddellijk aan de kant
van Buchanan staan. Rothbard maakt nu in woord
en geschrift heel veel reclame voor deze kandidaat
omdat hij „zeer dicht bij de libertarische filosofie"
staat en omdat hij een „reële kans op een overwin-
ning" heeft.
Maar zelfs als hij niet zou winnen, dan heeft Bu-
cnanan het in zijn mars om een nieuwe beweging
°P gang te brengen die Rothbard „the Old Right"
noemt. Een beweging die realistisch de richting van
net hbertarisme uitgaat. In libertarische krijgen
ajn de meningen over deze handelwijze verdeeld,
van „realistisch" tot „verraad aan principes",
«f rl Hess schrijft bvb dat het even „realistisch" is
ais.te denken dat dienstweigeraars het beste wel in
«enst kunnen gaan, en dan vanuit die positie de

overtuigen dat ze het leger moeten af-
Joseph Knight, de verkiezingsorganisa-

tor van de LP zegt het nog sterker: „De Democra-
ten zijn Amerika's socialisten, en de Republikeinen
zijn Amerika's fascisten. Wat moeten libertariërs
in zulk gezelschap bereiken?",

THE SOCIETY FOR OBJECTIVE SCIENCE

Uit THE INTELLECTUAL ACTIVIST leerden
we dat deze „society" is gesticht door de research
geoloog dr. Richard F. Sanford. Haar doel is het
verdedigen en bevorderen van rationele methodie-
ken in de wetenschap, en het stimuleren van ratio-
nele toepassingen van de wetenschap op morele en
politieke vraagstukken.
Als eerste projecten zal de society lezingen en arti-
kelen sponsoren die de milieu-hysterie bestrijden.
Lidmnaatschap staat open voor iedereen die' de
principes van objectieve kennis en het leven van de
mens als hoogste waarde ondersteunen. U kunt
contact opnemen met
Dr. Sanford, 11150 Burland Drive, GOLDEN CO
80403, U.S.A.

MILIEU !

Prof. dr. ir. H. van den Kroonenberg, directeur
van Energie Centrum Nederland laat in de Inge-
nieurskrant een nuchtere mening horen:
„'Niet te veel hulpbronnen bewaren voor later,
daar heeft men waarschijnlijk niets aan. We kun-
nen toekomstige generaties alleen maar dienen
door zelf te overleven". ,
„Het is eigenlijk heel aandoenlijk. We staan op de
bres voor onze nazaten die over enkele duizenden
jaren zullen leven. We denken eerlijk dat we daar1

toe in staat zijn. Stel je voor dat men die gedachte
duizend jaar geleden in de praktijk had gebracht."

VERENIGING voor ZELFSTANDIGE ONDER-
NEMERS, VZO

De VZO kondigt in'haar nieuwsbrief aan dat er
voor de Europese burger een praktische handlei-
ding te krijgen is om je „rechten" te leren kennen,
Deze is aan te vragen! bij: Bureau vd Commissie vd
Europese Gemeenschappen in Nederland, Korte
Ververfaerg 5, 2513 AB DEN HAAG.
Een standaard formulier om klachten in te dienen
is bijgevoegd. , i O
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LITERATUUR AGENDA

In de categorie ,De erfenis van het Klassiek Libera-
lisme' in dit nummer de volgende titels:

THe Órigins of English Individualism door Alan
Macfarlahe (1978; Oxford; Basil Blackwëll)
Marfarlane, antropoloog en historicus^ toont aan
dat individualisme en vrije markt geen recente uit-
vindingen zijn maar diep geworteld zijn in de ge-
schiedenis. Dit werk gaat in tegen de traditionele
indeling van de westerse geschiedenis in feodale en
kapitalistische perioden.

The Levellers in the English Revolution, 'uitgege-
ven door G.E. Aymler (1975; IthacaN.Y.; Cornell
University Press)
Een waardevolle collectie documenten in de ge-
schiedenis Van het liberalisme. Inclusief Richard
Overton's belangwekkende 'essay „An Arrow
Against All Tyrants" waarin ieders zelf- 16 juni Kring Roosendaal
heerschappij aangevoerd wordt als fundering van
de eigendomsrechten.

24u/dagTHE 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)

15 mei Kring Den Haag/Leiden

19 mei Kring Roosendaal

4 juni Kring Rotterdam/Schiedam

The English Libertarian Heritage, uitgegeven door
David L. Jacobson (1965; New York; Bobbs-
Merrill)
Een selectie uit de geschriften van John Trenchard
en Thomas Gordon, engelse schrijvers die de radi-
cale ideeën van John Locke hebben gepopulari-
seerd en daarmee een grote invloed hebben gehad
op de Amerikaanse Revolutie,

The Ideological Órigins of the American Revoluti-
on door Bernard Bailyn (1967; Cambridge Mass;
Harvard University Press)
Bailyn toont aan wat de bronnen zijn geweest voor
het Amerikaanse revolutionare denken eri bena-
drukt hierbij de libertarische ideeën van Trenchard
en Gordon.

French Liberalism: 1789-1848, uitgegeven door
W.M. Simon (1972; New York; John Wiley and
Sons).
Een selectie uit de geschriften van enkele Franse li-
berale denkers zoals Condorcet, de Tracy, Say en
Constant'.

Benjamin Constant and the Making of Modern Li-
beralism door Stephen Holmes (1984; New Haven;
Yale University Press).
Een sympathieke studie over deze grote Franse li-
berale denker.

19 juni Kring Den Haag/Leiden

11 juli Libertarian Alliance:

One-day-seminar on Europe, Federalism
and Freedom, Londen.

10-15 ,
aug. ISIL-Wereldconventie,

Poprad, Tsjechoslowakije

16-19
aug. IATROS IX, Conference of the Internatio-

nal Organization of Private and Indepen-
dent Doctors, Helsinki, Finland.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie over het Libertarisch
Centrum kunt u terecht bij het secretariaat.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
Ir. L.H.M. Jongen

Worden er beurshoogterecords gebroken, dan
wijst mijn beursangstbarometer tegelijk daarmee
op steeds slechter weer.

Welke manier van berekenen je ook loslaat op aan-
delen, alles wijst op te hoge prijzen / koersen.
Ik zou het wel van de daken willen roepen, maar
wat koopt u daar voor. Vooral als u ziet dat er
steeds hogere aandelenkoersen zijn.

Toch (durf) ik te blijven waarschuwen. Bomen
groeien niet tot in de hemel. En laten we nog maar
eens herhalen: wat prefereert u: de kans op 5%
verdere stijging van zeg 30 a 40% vergeleken met
de kans van 70 a 60% van 15% daling?

Dus: ja, we missen nu wat stijgingen van aandelen-
koersen, maar: ja beter er nu maar met weinig risi-
co uitblijven, dan straks groot verlies te hebben.
Uiteindelijk: wilt u winst maken op aandelen, dan
heeft u straks een koper nodig die meer wenst te
betalen dan u nu. En hoe schat u die kans in?

In de tussentijd wordt het rentefront steeds interes-
santer. Europa kijkt naar Duitsland en Duitsland
kijkt naar de loononderhandelingen. Worden de
hoge looneisen grotendeels geaccepteerd, dan zal
de Bundesbank de rente daar hoog houden. En dus
weinig kans op rentedaling in Nederland en België.
(Overigens ook weinig kans op aandelen beursstij-
ging, want als je loonkosten 5 tot 6% omhoog
gaan en je betaalt als bedrijf een debetrente van 10
tot 12%, rnag u mij uitleggen waar die grote
winststijging vandaan moet komen.)

Wanneer de Duitse loononderhandelingen op 5%
sujgmg of minder uitkomen, wordt dat in de markt
ais gunstig gezien. En omdat dat in de eerste groep
gebeurde zou u nu kunnen beginnen om 5 jaars
obligaties in Nederland te gaan kopen. Langerlo-
Pende obligaties zouden ook kunnen, maar dan
, 8L? minder jaarlijkse opbrengst en zit u langern vast .

Trouwens nu Thailand naar een democratische
oplossing lijkt te streven is na de koersdalingen van
de afgelopen weken Thai-asia Fund ook interes-
sant.

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM
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Geweld als gevolg van opgelegde orde
(Nederlandse vertaling)

door Butler D. Shaffer

l 21 ,•• inclusief verzendkosten

De weg naar de slavernij
(Nederlandse vertaling)

door Friedrich Hayek
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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 libei*tarisme volgt deze principes consequent.

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


