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REDACTIONEEL

DE VERZORGINGSSTAAT:
EEN HOGE VORM VAN BESCHAVING?

Mike van Roosmalen

In de Vrijbrief nr. 165 besloot ik mijn redactionele
stukjes met de bewering dat de voorstanders van de
verzorgingsstaat de confrontatie vermijden. Ik was
dan ook enigszins verrast door een artikel in de
Volkskrant onder de titel „Verdediging verzor-
gingsstaat is ook een morele kwestie,, dat geschre-
ven is door Jos van der Lans, redacteur van boven^
genoemd dagblad.

Van der Lans constateert dat de verzorgingsstaat in
de tachtiger jaren danig onder vuur heeft gelegen.
In Groot-Brittanië en Noord-Amerika, aldus van
der Lans, werd deze aanval geleid door resp. That-
cher en Reagan en ging ze gepaard met een grote
dosis populisme. In Nederland is een grootschalige
en ingrijpende hervorming van de verzorgingsstaat
uitgebleven maar ook hier kan volgens van der
Lans gesproken worden van een crisis van de ver-
zorgingsstaat. Deze crisis wordt verhevigd door se-
rieuze ideologische kritiek uit neo-liberale hoek, al-
dus van der Lans. Hij vervolgt met de constatering
dat het brede publiek deze ideologische aanval op
de verzorgingsstaat niet steunt en zich daartente-
gen opwerpt als zijn verdediger. De gemiddelde
Nederlander is overigens wel van mening dat de
verzorgingsstaat beter en efficiënter zou kunnen-
worden georganiseerd. Wat van der Lans mist in
deze verdediging, die volgens hem te veel blijft ste-
ken in rekensommen en het plaatsen van rechten
tegenover plichten, is de stelling dat de verzor-
gingsstaat bovenal een teken van beschaving is:
„Als er iets is dat knaagt aan de fundamenten van
de verzorgingsstaat, dan is dat niet de aanpak van
de WAO-problematiek, niet het aandraaien van de
duimschroeven in de sociale zekerheid en zelfs niet
de geldverslindende grijze golf die ons te wachten
staat - dat zullen we allemaal wel overleven. Wat
echt knaagt is het gebrek aan verdediging tegen het
culturele onbehagen dat zich in de huiskamers en
de kantoortuinen aan het verspreiden is. De ver-
zorgingsstaat lijkt te zijn geparkeerd in een soort
moreel niemandsland, waar hij door god en ideolo-
gieën is verlaten".

Hoe pathetisch verwoord! Toch komt van der
Lans' conclusie overeen met de mijne: de verzor-
gingsstaat wordt niet in ideologische termen verde-

digd. Het onbehagen waarop van der Lans doelt is
vooral te vinden bij dat deel,van de bevolking dat
nog werkt. Inderdaad, als je je oren goed te luister
legt is de onvrede groot; de werkende mens in Ne-
derland heeft het gevoel als een citroen te worden
uitgeknepen. Ook blijkt de solidariteit met al die
minder bedeelden niet echt van harte te zijn. Het
zijn er natuurlijk ook wel erg veel!

Van der Lans heeft weinig op met dat onbehagen.
Hij stelt dat de verzorgingsstaat een beter lot ver-
dient, en vooral een betere verdediging. Die betere
verdediging pakt van der Lans op twee manieren
aan, beiden zijn zeer interessant.

Vervolg op blz 10

INHOUDSOPGAVE

De staat voedt zich met de dood(l)
Stefan Blankerts ,

^ - - - [ — ^ ^ -___

Het klassieke Liberalisme (slot)
Ralph Raico

De uitdaging van Hayek

Een Utopisch-Liberaal

Verslag Lowlands Seminar
Mike van Roosmalen

Recensie:
De stem van de Reiziger

De vrije markt
in een onvrije economie

6

11

13

15

Recensie:
ATaleOfTheWind

Terra Libera

Agenda

17

18

21

22

23



DE STAAT VOEDT ZICH MET DE DOOD (1)
Een libertarische benadering van de sociale kwestie

Stefan Blankertz bewerkt door: Mike van Roosmalen

1. Introductie: ideologie-kritiek.

Diegenen die bekend staan als voorstanders van
een anarchistische markt-economie zullen in elke
discussie geconfronteerd worden met de veront-
waardigde uitroep: „En wat gebeurt er met de ar-
men?". Alhoewel grammaticaal gezien een vraag,
wordt dit bedoeld als een morele veroordeling.1 Het
gehiem achter deze veroordeling is een gecompli-
ceerd ideologisch systeem, een systeem dat de hui-
dige standaard-politieke wijsheid vorm heeft gege-
ven. '," ' ;."; '

Met deze lezing poog ik de libertarische benadering
van de sociale kwestie gestalte te geven. Om deze
kwestie op een libertarische wijze op te lossen is het
naar mijn mening van belang ons eerst bezig te
houden met het concept .ideologie-kritiek'.

Ideologie-kritiek is een concept dat is ontwikkeld
door sociale wetenschappers die zich bekeerd hebL

ben of hadden tot het Marxisme. Aan de ene kant
is het een methode die niet noodzakelijkerwijs ver-
bonden is met het Marxisme, aan de andere kant
zijn de inzichten van zulke grote denkers als Her-
bert Marcuse en Gabriel Kolke te belangrijk voor
elke theorie over revolutionaire verandering om te
worden genegeerd op basis van onze afwijzing van
dat Marxisme.

De libertarische benadering van armoede en ellen-
de is om aan te tonen dat de sociale kwestie ver-
keerd wordt gesteld door de gevestigde politieke
facties en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van
een verkeerd opgevatte definitie van armoede. De-
ze fouten zijn echter niet toevallig van aard. Juist
het tegengestelde is waar: deze fouten m.b.t. de so-
ciale kwestie vervullen een wezenlijke functie bin-
nen het heersende ideologische systeem. Zonder
geloof in deze fouten zou het systeem niet kunnen
werken. Dat is wat „ideologie" betekent.

Vernietiging van de ideologie, of geloof, is natuur-
lijk de taak van de libertariërs. Deze taak kan he-
laas niet worden volbracht door louter de waarheid
te onthullen aangezien de ideologie wordt gesteund
door machtige belangen. Dit betekent niet dat de
rol van de economische wetenschap moet worden
onderschat; de ideologie-kritiek steunt immers op
de bevindingen van de libertarische economie.

Als we de these niet kunnen bewijzen dat staatsin-
terventie rampzalige gevolgen heeft, zal de
ideologie-kritiek haar basis verliezen. Aan de ande-
re kant, echter, als we het proberen zonder
ideologie-kritiek* zullen we falen. Waarom? Om-
dat de libertarische theorie eenvoudigweg niet is
geaccepteerd, noch door wetenschappers, noch
door het brede publiek. En dit is ofwel een indica-
tie dat de theorie niet overtuigend genoeg is ofwel
verklaarbaar door de werking van het heersende
systeem.

De verklaring die de wijze benadrukt waarop het
systeem zichzelf verdedigt door manipulatie van de
publieke opinie, en zelfs van de opinie van weten-
scahppers, is de verklaring die ik bedoel met de
term .ideologie-kritiek'.

Om een indruk te geven hoe de libertariër gebruik
maakt van het concept .ideologie kritiek' geef ik U
een voorbeeld vanuit de Public Choice-theorie. De-
ze theorie verklaart het verschijnsel dat de politiek
zich meer bezig houdt met vergroting dan met de
reductie van de overheidsbegroting. Dit verschijn-
sel dient te worden verklaard aangezien de liberta-
rische economie stelt dat een toename van de over-
heidsbegroting in strijd is met de werkelijke belan-
gen van zowel het individu als het publiek. De ver-
klaring luidt dat belastingmiddelen omgeslagen
worden over de gehele gemeenschap terwijl de be-
lastingopbrengsten kunnen worden geconcentreerd
op speciale belangengroepen of lobby's. Berekend
vanuit de belangen van deze groepen die deelne-
men in het politieke systeem laat een kosten-baten-
analyse zien dat lobbyen voor belastinggeld voor-
delig en te prefereren is. De politieke concurren-
tiestrijd tussen de lobby's bevat ook publieke ver-
klaringen. Dus zullen en moeten deze groepen zoe-
ken naar en betalen voor intellectuele steun. Aan-
gezien het meeste geld voor intellectuele diensten
uitgegeven wordt door georganiseerde groepen zo-
als lobby's of door de staat, betekent geld verdie-

. nen voor een intellectueel dat hij publiekelijk ver-
dedigt dat overheidsuitgaven het algemene belang
en welzijn dienen. De laatste stap is dat er een ideo-
logie ontstaat uit het individuele materiële belang
van de intellectueel.
Het gevolg is dat de verdedigers van de staatsideo-
logie uit puur zelfBelang niet zullen luisteren naar
de simpele waarheid: ' •



Ik weet niet of deze ideologie-kritiek ons in staat
stelt de kracht van het systeem te overwinnen.
Maar ik weet wel dat na de ineenstorting van het
Marxisme, de libertarische ideologie-kritiek het
enige wetenschappelijk gebaseerde revolutionaire
perspectief biedt.

2. De ideologische dialectiek
van de sociale kwestie.

De zogenaamde sociale kwestie is ingebed in een
ideologische dynamiek die tot de vaste overtuiging
heeft geleid dat armoede en ellende staatsinterven-
tie noodzakelijk maken. Deze dynamiek wordt dia-
lectisch gevoed door dé interactie tussen drie groe-
pen.

Eerste groep: De conservatieve en neo-liberale
voorstanders van de vrije markt. Zij benadrukken
dat het huidige kapitalisme de meest effectieve ma-
nier is om de economie te runnen. Zij tonen weinig
tot geen interesse voor sociale kwesties. Als het
probleem van armoede al hun aandacht krijgt, dan
is het om de armen te degraderen tot stom en lui
uitschot dat niet bereid is te werken.

Tweede groep: De staatssocialisten, autoritaire
communisten en fascistische voorstanders van een
economie die volledig wordt geleid door de rege-
ring. Zij stellen de sociale kwestie voorop. Om de
armoede te bevechten vinden zij het noodzakel.ijk
dat de vrije markt wordt afgeschaft en dat zowel
productie als consumptie wordt georganiseerd op
een als rechtvaardig genoemde wijze door de pu-
blieke autoriteiten.

Derde groep: De liberalen, gematigden en sociaal-
democraten. Zij positioneren zich als de synthese
van de twee bovengenoemde extremen. Econo-
misch gezien wordt deze synthese .interventio-
nisme' genoemd. De vrije markt is in het algemeen
geaccepteerd als de meest effectieve organisatie-
wijze van productie en consumptie met uitzonde-
ring van enkele speciale gevallen. Deze uitzonde-
ringen heten publieke of sociale goederen. Deze
goederen behoren tot het domein van dé staatsin-
terventie.
De zojuist beschreven dialectiek tussen de conser-
vatieve these, socialistische antithese en de gema-
tigde synthese is ideologisch omdat het dient als
rookgordijn om de waarheid te verhullen.

De waarheid is allereerst dat conservatieven geen
voorstanders zijn van een vrije markt maar een
speciale vorm van interventie propageren. De con-
servatieven staan staatsinterventie voor teneinde
drie taken uit te voeren:

- het stimuleren en verdedigen van welvaart die niet
door de vrije markt is gegenereerd.
- het opleggen van bepaalde waarden en normen op
de samenleving.
- het verdedigen van deze onrechtvaardige sociale
orde tegen verzet. ;

De waarheid is ten tweede dat niet het marktme-
chanisme doch het conservatieve intervehtionisme
ten grondslag ligt aan de armoede en andere sociale
problemen. Dientengevolge kan een samenleving
deze problemen niet verminderen door de staat to-
tale interventionistische macht over de ecomnomie
te geven. Door dit wel te doen ontstaat er een totale
problematiek: er wordt geen gelijke welvaart gege-
nereerd maar gelijke armoede. Er wordt geen ge-
lijkheid in vrijheid gegarandeerd maar gelijkheid
in slavernij.

De waarheid is ten derde dat het gematigd inter-
ventionisme een even verkeerde aanpak is. Conser-
vatisme en autoritair-socialisme zijn geen extreme
tegenpolen van elkaar doch gradaties van hetzelf-
de. Dus, het gematigd interventionisme kan niet
worden beschouwd als een synthese, omdat de the-
se van de markt-economie al is genegeerd door
haar zogenaamde aanhangers, namelijk de conser-
vatieven.
Dus, de dialectiek van de conservatieve, socialisti-
sche en gematigde oplossingen is een systeem om-
dat het alleen in de interactie is dat deze groepen
politieke stabiliteit bereiken: het falen van het con-
servatisme in het oplossen van de sociale kwestie
leidt tot socialistische, of fascistische, oppositie.
Het falen van het socialisme leidt tot gematigd in-
terventionisme. En als de mensen soms moe wor-
den van de problemen die dit gematigd interventio-
nisme met zich meebrengt, wordt er ter heling af en
toe een dosis conservatisme of socialisme toege-
voegd. Ter illustratie: Labóur in Groot-Brittanië
tijdens de zeventiger jaren en Reagan in het Ameri-
ka van de jaren tachtig.

3. De productie van armoede.

Op deze plaats kan ik volstaan met het geven van
het eenvoudige libertarische antwoord op de vraag:
en wat gebeurt er met de armen? Het antwoord is
namelijk: zorg dat er geen armen geproduceerd
worden. De frase „productie van armoede" zal zo-
wel conservatieven als gematigden shockeren, voor
de Marxisten geldt dit evenwel niet. De meeste
Marxisten verschillen van libertariërs slechts in hun
uitleg over de mechanismen, die leiden tot de pro-
ductie van armoede. Ik wil nogmaals benadrukken
dat dit niet voor alle Marxisten van toepassing is\

Vervolg op blz 12



HET KLASSIEKE LIBERALISME
IN DE TWINTIGSTE EEUW (3, slot)

Ralph Raico vertaling: Wimmy Albada

Een Renaissance begint.

De Foundation for Economie Education, die de
kritiek op de huurcontrole, door Friedman en Stig-
ler', gepubliceerd had, werd in 1946 opgericht door
Leonard Read, met zijn hoofdkwartier in
Irvington-on-Hudson, New York. Het kenmerk
van'dé "FEE was het benadrukken van de rechten
van het individu als basis van rechtvaardigheid zo-
wel als van economische efficiëntie. De waardering
van Read voor diversiteit en cultureel pluralisme
werd uitgedrukt in een van zijn favoriete slogans:
„Als het maar vreedzaam is". Onder zijn toegewij-
de leiding hielp de FEE de geschriften van veel klas-
siek liberale auteurs verspreiden, waaronder von
Mises; de brilliante 19e eeuwse Franse econoom
Frederic Bastiat; en de meesterlijke economisch
journalist Henry Hazlitt, van wiens Economics in
One Lesson honderdduizend exemplaren werden
verkocht. Tot de staf in Irvington hoorden F.A.
Harper en Bettina Bien Greaves (die deelnam aan
het seminarie van Mises aan de NYU). De benade-
ring en het fundamentele optimisme van Read wor-
den gesuggereerd door zijn stellingname in 1951:
„Er wordt gewerkt aan de basis van een radicale
twintigste eeuwse intellectuele revolutie, en deze
toont een vitaliteit die alleen maar te danken kan
zijn aan de onuitroeibare geest van individualisme.
Dat deze geest op het moment alleen maar duide-
lijk te zien is bij een minderneid hoeft de aanhan-
ger van de vrijheid niet noodzakelijk te veron-
trusten. Alles begint met een minderheid van één,
breidt zich uit tot enkelen, en dan tot velen. (20)"

Journalistieke en organisationele activiteiten gin-
gen verder. Henry Hazlitt en anderen bliezen het
tijdschrift van Albert Jay Nock van de jaren 1920,
„The Freeman", nieuw leven in. In 1953 stichtte
Frank Chodorov een vereniging van studenten die
zich bezig hielden met de principes van de vrije
maatschappij, ISI-wat Intercollegiate Society, wat
Intercollegiale Society of Individualists betekende.
D.m.v. de >Mont Pelerin Society, een in-
formele associatie van geleerden die Hayek bij el-
kaar had gebracht, werden er contacten gelegd tus-
sen hen die actief waren in de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië, continentaal Europa, en Latijns
Amerika,

Zo rond 1960 had zich de kern gevormd van een
hernieuwde en opnieuw agressieve klassiek liberale
beweging in de Verenigde Staten, met steeds breder
wordende internationale contacten. Ayn Rand
produceerde nog een bestseller met haar roman At-
las Shrugged (1957), en begon volgelingen aan te
trekken voor het gedetailleerde wereldbeeld dat zij
formuleerde, en dat in politiek en economische op-
zicht, strikt libertarisch was. Maar de vooruitgang
van de grötere, minder puur intellectuele beweging
bleek op de lange duur belangrijker te zijn.

In 1960 presenteerde Hayek, in The Constitution
of Liberty, de meest uitgebreide uiteenzetting van
de grondslagen van een klassiek liberale wettelijke
orde die verschenen was in tenminste enkele gene-
raties.
Hij voegde een epiloog toe, „Waarom ik geen con-
servatief ben" (21), waarin hij zich verdedigde te-
gen een mogelijk verkeerd begrijpen van zijn posi-
tie. Twee jaar later presenteerde Milton Friedman
de benadering en de politieke standpunten van de
Chicago School in zijn Capitalism and Freedom.
Hoewel dit dunne, keiharde, iconoclastische boeK
in geen enkele belangrijke krant of tijdschrift werü
gerecenseerd, werden er zo'n 400.000 exemplaren
van verkocht. Plotseling werden denkende mensen
gedwongen vreemde en ongewone vragen onaer
ogen te zien:

Waarom zouden we het vrijwel totale staatsmono-
polie in het onderwijs niet verbreken?
Waarom de PTT niet privatiseren?
Waarom zullen we het vergunningenstelsel vuui
beroepen niet aan de kant zetten, zelfs m de mem-
sche sector?

Capitalism and Freedom hielp misschien m

enig ander werk van die tijd het , .liberale
ka wakker te worden uit zijn dogmatische siuuu
ring. Het is van betekenis dat Friedman er ̂ eam*
tegen had dat zijri gezichtspunten ^\s ,,conseiy
tief " zouden worden gekenmerkt. Eerder dan cw
servatief te zijn, zo hield hij vol, kwamen ze nc
op een radicale bevestiging van de centrale roi
de individuele vrijheid.
Om deze reden gaf hij er de voorkeur aan
te staan als liberaal (22).



Een van Mises's Amerikaanse volgelingen, Murray
N. Rothbard, werkte de economische ideeën van
zijn mentor niet alleen verder uit, hij versterkte ze
ook, speciaal in zijn belangrijkste verhandeling*
Man, Economy and the State (1962), en hij ging
verder met het ontwikkelen van een alomvattende
en originele sociale filosofie, die gebaseerd was op
de meedogenloos consistente toepassing van de
principes van individuele vrijheid en privér
eigendom. Zo doende kwam Rothbard tot een sa-
mensmelting van de economie meteen hernieuwde
theorie van de natuurlijke rechten en de inzichten
van de politieke denkers van de „old Rigth". Sa-
men met de historicus Leonard Liggio, herstelde
hij de antimilitairistische en anti-imperialistische
elementen van het traditionele liberalisme weer in
ere, betogend dat ze, verre van afgedane overblijf-
selen te zijn van het Victoriaanse parochialisme,
meer dan ooit van toepassing waren in de omstan-
digheden van het midden en het eind van de twin-
tigste eeuw. Liggio werd ook de invloedrijkste van
een groep (toen) jongere geleerden die de rijke tra-
ditie van de Amerikaanse en vooral de Europese
klassiek liberale gedachten, waarvan de meeste uit
het oog verloren waren in de tussenliggende deca-
den van socialistische overheersing* diepgaand be-
gonnen te bestuderen. Wat Rothbard betreft, is de
beste uitdrukking van zijn algemene positie waar-
schijnlijk For a New Liberty (1973) (23). In dit, en
andere van zijn werken wordt het woord ,,liberta-
risch" gebruikt om de stellingname, die uit d? doe-
ken wordt gedaan, aan te duiden, en tegenwoordig
wordt die term vaak gebruikt in plaats Van het ou-
dere klassiek liberalisme, vanwege de mogelijke
verwarring van de laatste met wat hun gewoonlijk
in de Engels sprekende landen het liberalisme
wordt genoemd.

De Institutionele Matrix. i

Capitalism en Freedom was een omgewerkte versie
van lezingen die Friedman had gegeven onder
auspicieën van een kleine, maar hoogst belangrijke
stichting aan de Westkust, het William Volker
Fund.In de jaren '50 was het Volker Fund onmis-
baar voor :steun aan de onderzoeken van talrijke
klassiek liberale geleerden. Behalve het uitdaende
boek van Friedman, leverde de serie lezingen ver-
schillende andere invloedrijke werken op, waaronr
der Freedom and Federalism van Felix Morley
(1959) en het baanbrekende Freedom and the Law
van Bruno Lèoni (1961). Voor vele van de jongere
deelnemers, bleken de seminaries en conferenties
die het fonds sponsorde een intellectuele
scheidslijn te zijn. ZO hadden, in de terminologie
van de jaren 1980 de uitgaven van het Volker
Fund-miniscuul volgens de normen van de grote,

beter bekende stichtingen * wel een zeer sterke
, .hefboomwerking'f.

Het werk van het Volker Fund was eert toepassing
van het proces dat door Hayek was uiteengezet in
zijn invloedrijk essay „The Intellectuals and Socia-
lism" (24). Hier stelde hij dat er een soort hiërar-
chie bestaat in de verspreiding van ideeën die de
maatschappij kunnen veranderen. Ze zijn bedacht
en uitgewerkt door betrekkelijk weinig originele
denkers; teneinde echter werkelijkheid te worden
moeten deze ideeën op een creatieve manier aange-
nomen en verspreid worden door een grotere groep
intellectuelen door middel van werken die uiteinde-
lijk het ontwikkelde publiek bereiken. Dat is wat
de socialisten hadden gedaan, betoogde Hayek, en
dat is wat er gedaan moet worden voor de voor-
standers van een vrije maatschappij. Zoals bleek,
vormden een eerste voorbeeld van de werking van
het model van Hayek de geschriften van Ayn
Rand, wier standpunten op het gebied van de eco-
nomie en de moderne economische geschiedenis
grotendeels waren afgeleid van von Mises en die
daarna, in haar romans en populaire essays werden
doorgegeven aan miljoenen.

Als verder voorbeeld van de methode die gesugge-
reerd was door Hayk stichtte F.A. Harper het In-
stitute for Humane Studies in 1961. Harper die
hoogleraar economie aan Cornell University was
geweest, was, zoals gezegd, lid van de eerste staf
van FEE. Hij ging werken voor het Volker Fund,
waar hij geleidelijk aan zijn opvatting van een ge-
meenschap van geleerden formuleerde ,,om de
klassiek liberale traditie, in interdisciplinair ver-
band, en op het hoogste kennisniveau in ere te her-
stellen en nieuw leven in te blazen" (25). Beïnvloed
door het voorbeeld van het Committee on Social
Thought, aan de universiteit van Chicago, stelde
Harper dat het niet mogelijk is dat een enkele disci-
pline een goed begrip van de vrije maatschappij
kan krijgen; maar dat zo'n begrip eerder zal voor-
tkomen uit de vruchtbare samenwerking van alle
„humane wetenschappen". Om dit doel na te stre-
ven stichtte Harper, toen het Volker Fund werd
ontbonden, IHS, dat de erfgenaam werd van het
Volker Fund en zijn programma's verder uitvoer-
de. In het begin had IHS een zeer klein budget en
een enkel staflid. De basisconceptie kreeg echter
steeds meer steun. Met Leonard Liggio als presi-
dent tot 1988 en John Blundell sindsdien, heeft
IHS een netwerk yan meer dan duizend oudere en
jongere geleerden over de hele wereld in het leven
geroepen, evenals een grote verscheidenheid aan
programma's om zijn speciale missie uit te voeren.

In 1989 werd IHS-Europa gevestigd in Parijs.



De institutionle matrix van de klassiek liberale be-
weging bleef zich uitbreiden in een mate die nie-
mand enkele jaren eerder voor mogelijk had ge-
houden. Onder deze organisaties was het Liberty
•Fund> gesticht in Indianapoh's in 1960 als een uit-
vloeisel van de ideeën en de edelmoedigheid van de
succesvolle en onafhankelijke zakenman Pierre
Goodrich. Het Liberty Fund sponsort ieder jaar
dozijnen seminaries en symposia op hoog niveau
waar geleerden, zakenmensen en andere intellectu-
elen de ideeën van de vrijheid overdenken, verfij-
nen, en ontwikkelen. De Liberty Press van het
Fund maakt handige overdrukken van liberale
klassieken die zelfs te betalen zijn met de povere
middelen van een armlastig student.

Een andere succesvolle ondernemer, wijlen Antony
Fisher, was .toegewijd aan het helpen stichten van
een aantal centra voor de verspreiding van de klas-
siek liberale ideeën. Fisher, een onderscheiden held
in de Royal Air Force, was overtuigd door Hayek's
boek The Road to Serfdom. Hayek stimuleerde
hem zijn aandacht te wijden aan de wereld van de
ideeën; en dat was precies wat Fisher deed, na zijn
fortuin gemaakt te hebben, waarbij hij het hoogst
invloedrijke Institute of Economie Affairs in Lon-
den stichtte en later de Atlas Economie Research
Foundation, die overal op de wereld helpt soortge-
lijke organisaties op te zetten. Het Atlasnetwerk
heeft nu meer dan 40 afdelingen - in Europa, Azië^
Afrika, en Noord en Zuid Amerika. De Atlas
Foundation is nu verbonden aan en werkt nauw sa-
men met IHS.

James Buchanan

Recente toepassingen
van klassiek liberale principes.

In de jaren 1970 en 1980 is de vruchtbaarheid van
het klassiek liberalisme getoond door zijn voortdu-
rende toepassing op het gebied van de menswetenr
schappen. In de filosofie was Anarchyj State and
Utopia van Robert Nozick (1974) een kritisch toe-
gejuichd, met prijzen onderscheiden, onderzoek
van wat volgt uit de vooronderstelling dat „indivi-
duen rechten hebben, en dat er dingen zijn die geen
persoon of groep hem mag aandoen (zonder hun
rechten te schaden)" (26). Een school vanlibertari-
sche filosofen, waaronder Tibor Machan, Eric
Mack, en Loren Lomasky, heeft er aan gewerkt de
traditie van de natuurlijke rechten in de content
van het rigoreuze analytische denken van het
laatste deel van de twintigste eeuw nieuw leven in te
blazen. In de jurisprudentie heeft Richard Epstein
de bescherming van de individuele rechten bena-
drukt in de uitwerking van de openbare rechtsorde
evenals de noodzaak om de wet met de economi-
sche theorie te verbinden; zijn uitgangspunt is dat
;>het doel van de staat is de vrijheid en het eigen-
dom te beschermen, daar deze begrippen onafhan-
kelijk van en voorafgaand aan de vorming van de
staat begrepen moeten worden" (27).

Op het gebied van psychiatrie en psychologie heeft
Thomas Szasz de machtige culturele stroom getrot-
seerdj die probeerde de individuele vrijheid en ver-
antwoordelijkheid te verminderen, en heeft hij be-
toogd voor de grondwettelijke rechten van hen die
„mentaal ziek" werden genoemd, zowel als voor
de stafbaarheid van ieder die de rechten van ande-
ren geweld aandoet. Recent heeft H. Tristram En-
gelhardt Jr. met indrukwekkende zorg en subtihr
teit, het ingewikkelde complex van problemen ver-
vat in de bioethiek, onderzocht vanuit een stand-
punt gebaseerd op respect voor personen en hun ei-
gendomsrechten (28).

Het meest succesvol van allemaal is misschien de
school van de Public Choice, in economie en poli-
tieke wetenschappen, geweest. Geleid door James
Buchanan en Cordon Tullock, heeft deze gepro-
beerd de politieke handeling te analyseren met be-
hulp van de categorieën van de economische we-
tenschap. In het proces is het werkelijke (in tegen-
stelling tot het geïdealiseerde) karakter van de rege-
ring onthuld. Waar in het verleden gewoonlijK
werd aangenomen dat regeringsingrijpen een zeKe-
re remedie was voor „het falen van de maria
heeft Public Choice aangetoond dat zo'n inS"^
zelf vaak - systematisch - wordt scheef Êetroklr:
in het voordeel van speciale belangen en tegen ne
welzijn van de meerderheid.



Buchanan heeft, tussen haakjes, gesteld dat hij
beïnvloed is door de vroegere Europese theoretici
op het gebied van dé openbare financieën, speciaal
door de Zweedse econoom Knut Wicksell en ver-
schillende Intaliaanse geleerden, vooral Amilcare
Puviani (29). '

Intussen zetten veel van de eerder genoemde geleer-
den hun werk voort. Zelfs Hayek heeft een nieuw
boek geschreven, The Fatal Conceit; dit is versche-
nen als het eerste deel van zijn verzamelde werken,
die verzorgd zullen worden door een onderschei-
den groep publicisten in de Verenigde Staten,
Groot Brittaimië, Duitsland en Japan. Een blik op
de vitaliteit en de onderscheidenheid van de heden-
4aagse klassiek liberale beweging kan men werpen
door de bijdragen te lezen van ongeveer vijftien ge-
leerden aan het symposium over The Fatal Conceit
in de Humane Studies Review (30).

Opnieuw een Vitale Kracht.

In de late jaren 1980 was een hernieuwd en intellec-
tueel verrijkt klassiek libertarisme een bekende
kracht geworden op het gebied van zowel ideeën
als van verhandelingen. Zelfs zijn vijanden - die
het eens triomfantelijk hadden uitgemaakt voor
een ouderwetse en stervende doctrine - zijn door de
kracht van het argument en de gebeurtenissen ged-
wongen het centrale belang van op zijn minst som-
mige van zijn standpunten toe te geven. Zo heeft
bijvoorbeeld de polemist Robert Heilbronner, die
zijn leven lang socialistisch econoom was geweest,
toegegeven:

Er is niettemin een opvallende generalisatie die
ontleend kan worden aan de anders onbepaalbare
geschiedenis van de democratie. Dat is dat de poli-
tieke vrijheid in de moderne tijd .... alleen ont-
staan is in kapitalistische staten. Of om de genera-
lisatie in zijn krachtiger negatieve vorm te gieten,
democratische vrijheden zijn nog niet, behalve
vluchtig, ontstaan in enige natie die zich zelf fun-
damenteel antikapitalistisch heeft verklaard ....
(31).

In andere woorden, het basis argument in Hayek's
Road to Serfdom, Mises's Omnipotent Govern-
ment, en Friedman's Capitalism and Freedom
wordt formeel toegegeven. Vanwege de klaarblij-
kelijke kracht van de redenering die de vrije markt
met de individuele vrijheden en de economische ef-
ficiëntie verbindt; heeft de Franse > socialistische
partij sinds 1980 Hayek en Friedman in haar pro-
gramma geciteerd (32). Begin 1989 kwam de soci-
aal democratische minister van financieën van
Zweden tot de conclusie:

De mogelijkheid van de markteconomie tot veran-
dering en ontwikkeling en daarom tot economische
groei heeft meer gedaan om de armoede en de , .uit-
buiting Van de werkende klasse'' uit te bannen dan
enige politieke interventie in het verdelingssysteem
van de markt (33). '

Deze voorbeelden worden slechts gegeven als teken
van wat duidelijk een tred van globale afmetingen
is. Het falen van het Marxistisch socialisme, van de
centrale planning en nationalisatie in de derde we-
reld landen, en van talloze programma's van staat-
sinterventie in de ontwikkelde landen heeft geleid
tot een wijd verbreide zoektocht naar een werkbaar
alternatief (34). Als leider van deze zoektocht, is
een groep geleerden, schrijvers en andere intellec-
tuelen ontstaan die beantwoord aan Hayek's
oproep van veertig jaar geleden: om „de filosofi-
sche grondslagen van een vrije maatschappij op-
nieuw tot een levend intellectueel discussiepunt te
maken, en de toepassing ervan tot een taak die de
vindingrijkheid en de fantasie van onze meest le-
vendige geesten uitdaagt" (35). i

i '
Zo hebben de laatste jaren van de twintigste eeuw
een revolutie te zien gegeven in het Ipt van het klas-
siek liberalisme. Voor een toenemend aantal den-
kende mensen biedt deze doctrine een rechtvaardig
en rationeel ideaal: het model van een maatschap-
pij, gebaseerd op prive-eigendom en ongehinderde
markten, de rechtsstaat, en vrede, waar niemand
macht heeft over de rechten en vrijheden van een
ander mens, waar ieder individu vrij zijn eigen
waarden en levensdoelen mag najagen „voorop-
gesteld dat hij niet de gelijke vrijheid van enig an-
der mens aantast".

Argumenten en gebeurtenissen hebben samenge-
werkt om zijn ideologische tegenstanders in discre-
diet te brengen, en het is het klassieke liberalisme
dat, voor steeds meer onafhankelijke geesten, het
best schijnt te passen bij de wereld van de 2le
eeuw.



Vervolg van blz 3

Allereerst gebruikt hij het pragmatische argument:
de verzorgingsstaateconomieen van de Noordwest-
europese landen zijn superieur ten opzichte van de
Angelsaksische vormen van neoliberaal kapita-
lisme. Wat valt hierop te zeggen? Bevooroordeeld
etiketteert van der Lans de situatie in Groot-
Brittanië en de Verenigde Staten als kapitalisme.
Getuige de reacties op de onlusten in Los Angeles
leven'in Nederland nog veel mensen in de vooron-
derstelling dat de Verenigde Staten geen verzor-
gingsstaat kent en in de greep is van ,ongebreideld-
roverskapitalisme. De situatie in m.n. de Verenig-
de Staten is daarentegen juist een goede illustratie
van de'teloorgang van een verzorgingsstaat (The
Great Society); .Overeind blijft van der Lans'
constatering dat de .solidariteitseconomie' van
Noordwest-Europa relatief niet slecht presteert.
Het is inderdaad opvallend dat b.v. de Nederland-
se economie na de opbouw van de verzorgingsstaat
gedurende de jaren tachtig blijk heeft gegeven van
veerkracht en een i zeker ondernemerselan. Mis-
schien had er veel meer ingezeten bij een lagere
belasting- en premiedruk, maar ja, leg dat het Ne-
derlandse publiek maar uit! De idee dat de
verzorgings- en welvaartsstaat de economische ont-
wikkeling belemmert is nauwelijks verbreid.

i
Bij de tweede manier om de verzorgingsstaat te
verdedigen grijpt van der Lans een zwaarder ge-
schut: de morele grondslag. Helaas wijdt van der
Lans hier verder niet over uit; zoals ik in nr. 165
Heb proberen duidelijk té maken is de morele
grondslag van de verzorgingsstaat niet iets waar je
al te veel ruchtbaarheid aan moet geven. Nee, he-
laas vervolgt van der Lans zijn betoog met de wel-
haast tautologische mededeling dat de verzor-

ï; J h^ kmsts^sidie ontvangen
voorwaarde dat hij een jaar met schilderen

, - zal stoppen."

gingsstaat een kwestie van beschaving is, van
.historisch verankerde omgangsvormen in een mo-
derne maatschappij'. Hierbij haalt hij John Ken-
neth Galbraith aan die in zijn euforie over Neder-
land het volgende meedeelde: „Ik beschouw Ne-
derland als een van de beschaafdste landen ter we-
reld. Ik vind het een teken van beschaving dat men-
sen belasting betalen om anderen ellende en ge-
brekkige kennis te besparen". Daar kunnen w,e het
mee doen.
Natuurlijk beschouw ik Nederland ook als een re-
latief beschaafd land, maar dan om geheel andere
redenen.

Wat interessant is aan het van der Lans/Galbraith^
argument is de wijze waarop de huidige Nederland-
se verzorgingsstaat gekenschetst wordt. Op slimme
of naieve wijze doen de twee heren het voorkomen
alsof de Nederlandse verzorgingsstaat er is voor ar-
men en onnozelen. Een wel heel romantische voor-
stelling van zaken!
Steeds meer berichten duiden er immers op dat
Moedertje Staat niet bij machte is de werkelijk
hulpbehoevende zinnige bijstand te verlenen, De
huidige zorgsector werkt bureaucratisch, is duur en
steunt bij de daadwerkelijke verzorging en verple-
ging op de goodwill van mensen die tegen een sla-
yenlqontje verantwoordelijk en zwaar werk ver-
richten. Voor mij is de huidige situatie in verzorg
gend Nederland geen toonbeeld van beschaving.

En dan de andere kant: het betalen van belasting.
Hoe!beschaafd is dat te noemen? De werkende
mens dient zoveel belasting en premies pp te bren-
gen dat hij zijn werkgever al jaren buitensporig
veel kost; De bedoeling is echter dat hij die hoge
kosten voor zijn baas terugverdient; dit betekent
hard werken voor een terecht veeleisende werkge-
ver. Daarbij komt nog dat er binnen een onderne-
ming zoveelmogelijk op deze dure arbeid wordt be-
zuinigd. De werkende mens moet dus in een situa-
tie van continue onderbemanning proberen aan
hoge eisen te voldoen. En dit tegen een magere
(netto-)beloning geen zijn, hoge arbeidsproductivi-
teit. Het is niet voor niets dat de stress onder de
werkenden behoorlijk opgelopen is. Is het boven-
geschetste een teken van beschaving?
Nou nee, eerder een illustratie van twintigste eeuw-
se horigheid waartegen terecht een gevoel van on-
behagen groeit. Het is volkomen begrijpelijk aai
de werkende Nederlander in zijn kantoortuin, ais
slachtoffer van een geraffineerd uitbuitingsmecna-
nisme, Galbraith'euforie over de verzorgmsstaai
niet deelt. , . .
,De verzorgingsstaat een hoge vorm van bescna-
ving? Q
Nou nee.
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OPMERKELIJK

Naar aanleiding van het overlijden van Friedrich Hayek, twee opmerkelijke artikelen in De Volkskrant.
Leest U in het artikel van Arjo Klamer libertariërs in plaats van libertijnen.

Volkskrant d.d. 04.04.1992

DE UITDAGING VAN HAYEK

De vorige week overleden Friedrich Hayek staat te
boek als een aarts-conservatieye econoom. Hij was
een hartstochtelijk tegenstander van de wel-
vaartsstaat en een corporatistische samenleving, en
Margaret Thatcher beschouwde hem als haar intel-
lectuele mentor. Ook al is hij een Nobelprijswin-
naar in de economie, zou dat voor mij afdoende re-
den moeten zijn om zijn overlijden ongemerkt
voorbij te laten gaan? Ik wil bij zijn dood stil staan
omdat ik de afgelopen jaren ben geprikkeld en uit-
gedaagd door mensen yan zijn slag en met zijn ra-
dicale ideeën. De libertijnen, zoals Hayek en de zij-
nen ook wel worden genoemd, geloven heilig en
spreken met een durf en verbeelding zoals vandaag
de dag bijna niet meer, mogelijk is.,
Friedrich Hayek komt uit het Oostenrijk van de fi-
losofen Ludwig Wittgenstein en Karl Popper, de
beroemde wiskundige John vpn Naumann, de
schilder Gustav Klimmt^ de architect Adolph
Loosen, de economen Ludwis von Mises en Jpseph
Schumpeter, en tal van andere originele geesten die
op deze eeuw hun stempel hebben weten te zetten.
Hij groeide op in Wenen waar in de koffiehuizen
het visioen van een modernistische samenleving
gestalte kreeg. In die omgeving leerde Hayek het
verhaal waarin het autonome individu de hoofdrol
speelt, iedere autoriteit verdacht is, en vrijheid het
hoogste goed is. Alleen in vrijheid zouden mensen
zich zowel materieel als moreel ontplooien. Uit dat
verhaal trof de econoom Hayek de conclusie dat
een absoluut vrije markteconomie geboden was. In
iedere bemoeienis van welke autoriteit ook herken-
de hij een bedreiging van de individuele vrijheid en
dus van individuele ontplooiing.
In zijn Engelse tijd nam Hayek het op tegen John
Maynard Keynes, die indertijd overtuigde met zijn
betoog voor een overheidsingrijpen in markten. In
1944 publiceerde hij in The Road to Serfdom
waarin hij waarschuwde dat ieder systeem dat een
centrale rol aan de overheid toebedeelt - zoals het
socialisme en het fascisme - zou leiden tot de heer-,
schappij van het collectivisme, en tot slavernij van
het individu. Hij yoorspelde toen reeds de uiteinde-
lijke overwinning :van vrije markteconomieën over
de cpllectivistische economieën van Opst-ËUropa,

Het boek maakte hem in één klap beroemd, maar
compromitteerde zijn status als econoom. Zijnliei-
lig geloof in markten werd naïef bevonden. Hayek
verzette zich bewust tegen de zogenaamd weten-
schappelijke benadering in de economie. Volgens
hem suggereerden economen met hun imitaie yan
de natuurwetenschappen iets dat zij nimmer kone
den waarmaken, namelijk dat de econmie zou kun-
ne worden beheerst en „gepland". De meerderheid
onder de economen was van deze stellingname niet
gediend, omdat zij net het geloof hadden opgevat
dat met behulp van de economische .wetenschap'
de wereld beter gemaakt kon worden,
De ontwikkelingen van dé afgelopen paar jaren lij-
ken Hayek en zijn groep gelijk té hebben gegeven.
Hayeks voorspelling dat collectivistischê econo-
mieën de concurrentie met vrije markteconomieën
zouden verliezen, is uitgekomen. De verliezers hebr

ben hem van de weeromstuit! gebombardeerd tot
hun nieuwe held. Het was een mooi moment voor
hem om dood te gaan, ,
Met het gewicht van de historische ontwikkelingen
aan zijn kant kunnen we Hayeks ideeën niet zónder
meer negeren. Natuurlijk is het mogelijk door te
modderen op een pragmatische manier, maar dat is
niet alleen oneerlijk iii intellectueel opzicht, het is
ook gevaarlijk. Hayeks manier van denken is ver-
leidelijk*. Zonder de weerstand yan een duidelijk
gearticuleerd alternatief kan zij wel eens ,te verlet
delijk blijken. Ook hier in Nederland. Met zijn
ideeën moet worden afgerekend. Dat blijkt niet
eenvoudig te zijn.
Hayek en de zijnen hebben mij ervan overtuigd dat
de idee dat de economie kan worden beheerst en
gepland, arrogant en ongegrond is. Zoals zij aan-
geven, is het probleem onze beperkte kennis. Wij
weten gewoon niet genoeg om de gevolgen van on-
ze handelingen te overzien. Ook politici weten dat
niet wanneer het aankomt op een economisch be-
leid. Inmiddels is de' economische wetenschap zo-
ver gekomen, dat we nu beter dan ooit weten dat
een economie iets bijzonder ingewikkelds is en
menselijk gedrag op kritieke momenten onnavolg-
baar.

Is met deze fundamentele onzekerheid iedere vorijn
van overheidsbeleid uitgesloten?
Ik denk van niét, maar Hayek dwingt ons econo-
mien met een andere rechtvaardiging te komen.
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Hoe dan ook, Keynesiaanse oplossingen van onze
economische problemen zijn ongeloofwaardig ge-
worden.
Hayek spiegelt ons voor waartoe het geloof in het
individu leidt als het consequent wordt toegepast.
Laten we wel zijn: onze wereld draait om het ge-
loof in het individu. In ieder geval in het Westen le-
ven we in de overtuiging dat ieder individu uniek
en gelijkwaardig is, dat het individuele recht de ba-
sis vormt van het rechtstelsel en dat de economi-
sche orde is gebaseerd op privé-eigendom. Zelfs
het geloof in God is een individuele aangelegenheid
geworden. Welnu, Hayek maakt duidelijk dat in
dat wereldbeeld het heffen van belasting immoreel
is. Volgens hem klopt het gewoon niet dat een cen-
trale overheid bepaalt dat u en ik moeten betalen
voor activiteiten waarmee we geen directe bemoeie-
nis hebben. Zelf één democratie zou niet kloppen
omdat daarmee de weg vrijkomt voor een tirannie
van de meerderheid. De enige instelling die indivi-
duele vrijheid kan garanderen, is de markt. Alleen
op de markt kan een individu doen en laten wat hij
wil zonder zijn wil op te leggen aan anderen.

Wat is daar tegenin te brengen? Voer deze gedach-
tengang dóór, en de hele idee van afzonderlijke
staten wordt absurd. Waarom zouden we immers
een onderscheid maken tussen Nederlandse indivi-
duen en Turkse, of Pakistaanse? Weg dus met het
immigraritenbeleid. Een toegewijde libertijn wil al-
les aan de markt overlaten.

Antwoorden op deze gedachtengang zijn er te
óver. Zoals dat markten niet goed werken. Alsof
de overheid beter zou weten. Of dat een burger de
plicht heeft zich te bekommeren om zijn medebur-
ger. Waarom doen we dan niet voor de Turken wat
we voor de Nederlanders doen? Nee, we hebben
een beter verhaal nodig. Dat heeft Hayek ten-
minste duidelijk gemaakt.

ARJO KLAMER

Gebriel Kolki, Michael Katz en zelfs Herbert Mar-
cuse (alle drie zichzelf Marxist noemend) komen
vaak tot conclusies die het libertarisme benaderen.

Ik moet bekennen dat een vollege libertarische the-
orie over het ontstaan van armoede nog niet
bestaat. Er bestaan wel veel gedetailleerde studies,
analyses, en hints in de geschriften van klassieke
auteurs als von Mises, Goodman en Rothbard. In
het navolgende wil ik trachten een raamwerk te
schetsen voor een libertarische theorie over armoe-
de, gebaseerd op de economie van von Mises en de
sociologie van Paul Goodman. Onnodig om te
melden dat het raamwerk slechts een voorlopige
schets is en openstaat voor discussie, verbetering
en uitwerking.

Als start wil ik drie categorieën van interventie on-
derscheiden die leiden tot armoede.

Eerste categorie: Interventies die voorkomen dat
men voor zichzelf zorgt. Deze interventies selecte-
ren bepaalde normale gezonden mensen en maken
deze vervolgens armer.

Tweede categorie: Interventies gebaseerd op mede-
lijden met minder bedeelden. Deze interventies
schaden mensen die gehandicapt zijn vanaf hun ge-
boorte, door ongelukken of door voorgaande in-
terventies. Dit gebeurt op een dergelijke wijze dat
ze zich niet zo goed meer kunnen behelpen als
voorheen.

Derde categorie: Interventies die bepaalde levens-
wijzen bedreigen, Deze interventies richten zich op
mensen die zichzelf niet als hulpbehoevend be-
schouwen maar door de autoriteiten zijn geselec-
teerd om te wórden verzorgd.
In het hiernavolgende zal ik de categorieën inhou-
delijk vullen. Zonder volledigheid te claimen zal ik
enkele voorbeelden kiezen, die me het meest be-
langrijk lijken.

Econoom verbonden aan de George Washington In de volgende Vrijbrief verschijnt het tweede en
Universiteit, : ' : ^ laatste deel van deze lezing. Ï Ö
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OPMERKELIJK
EEN UTOPISCH-LIBERAAL

Volkskrant d.d. 09.05.1992

EEN UTOPISCH LIBERAAL
Dat niet op alle vormen van democratisering een
zegen rust, is een stelling die zich met een verwij-
zing naar de recente geschiedenis van de Neder-
landse universiteiten makkelijk laat verdedigen.
Vooral de ontwikkeling in de sociale wetenschap-
pen werkt een zonnige kijk op de democratische er-
fenis van de jareri zestig allesbehalve in de hand.
In plaats van de toegenomen inspraakmogelijkhe-
den te benutten om een uitgebreider studiepakket
te eisen, verlangden studenten namelijk in de eerste
plaats een vermindering van het aanbod; als men
minder colleges hoefte te volgen en minder litera-
tuur hoefde te bestuderen, zou men, zo ging de re-
denering, beter de gelegenheid hebben over de stof
na te denken.
Een tweede studie-eis pakte zo mogelijk nog slech-
ter uit voor het niveau van de sociaal-
wetenschappelijke opleidingen. Gevraagd werd om
een grotere hoeveelheid „kritiese" literatuur, dat
wil zeggen geen saaie burgerlijke boeken meer met
gegevens waaruit bleek hoe het er in de realiteit aan
toeging, maar in plaats daarvan, door het gedach-
tengoed van Karl Marx geïnspireerde studies
waarin die werkelijkheid ter discussie werd gesteld.
Het honoreren van deze eis leidde tot een nogal
eenzijdig studieprogramma. Generaties studenten
werden beziggehouden met de geschriften van den-
kers in de traditie van Marx tot Mao, terwijl ze
nauwelijks een letter onder ogen kregen van invloe-
drijke liberale filosofen; het werk van voor-
aanstaande conservatieven van Edmund Buyrke
tot Michael Oakeshott bleef voor hen al helemaal
een gesloten boek.
In deze situatie komt de laatste jaren geleidelijk
verandering. Marxisten zijn er praktisch niet meer,
zodat vanzelfsprekend meer ruimte ontstaat voor
andere politieke ideologieën, waarbij vooral het
wereldwijde triomferende liberalisme aandacht
trekt. Een aardige illustratie van deze ontwikkeling
vormt de onlangs verschenen bundel opstellen van
de oude marxist Siep Stuurman over het Nedlandse
liberalisme in de negentiende eeuw.

In de wereld van de journalistiek gaat het iets lang-
zamer. Nogal wat journalisten kunnen terugzien
op een - al dan niet voltooide - opleiding in een so-
ciale wetenschap, die hun in veel gevallen een
enigszins beperkte politiek-filosofische oriëntatie
heeft opgedrongen. Dit gegeven vormt wellicht een

verklaring voor de geringe aandacht die in de Ne-
derlandse media geschonken is aan de dood van
Friedrich Hayek. '
Friedrich Wie? zal de redactie van de Volkskrant
waarschijnlijk gedacht hebben toen ze zijn overlij-
densbericht in maart van dit jaar binnenkreeg, om
vervolgens te besluiten aan dit nieuws maar geen
aandacht te besteden. Arjo Klamer maakte deze
nalatigheid nog een beetje goed door in zijn
Economie-column in de Volkskrant van 4 april
kort een paar ideeën van de Oostenrijkse Nobel-
prijswinnaar in de economie op een rijtje te zetten.
Dat hij dit met enige tegenzin deed, wilde Klamer
overigens niet verhullen; het ging hier naar zijn
zeggen immers om „een aarts-conservatieve eco-
noom".

Conservatief was Hayek echter niet. Beter kan men
hem een utopische liberaal noemen. Hayek toonde
zich zijn hele leven lang een welsprekende pleitbe-
zorger voor „spontane processen", dat wil zeggen
maatschappelijke instellingen en procedures die
niet van hogerhand zijn opgelegd, maar die in de
loop der tijd op natuurlijke wijze zijn gegroeid:
Kenmerk van zulke processen is voorts dat een'ze-
kere harmonie voortvloeit uit min of meer'zelf-
zuchtige handelingen van vrije, hun eigenbelang
nastrevende individuen. Het functioneren 'van de
markt en de daarmee samenhangende arbeidsde-
ling vormen misschien wel het mooirste voorbeeld
van een succesvol spontaan proces - Hayek sprak
zelfs van een „wonder". :

Tegenover de orde zonder plan die het marktme-
chanisme biedt, staat de sociale chaos die ontstaat
ten gevolge van dirigisme, van pogingen de maat-
schappij vanuit een of ander centraal punt te stu-
ren. Het is, stelde Hayek, een fatale waangedach-
ten van socialisten en communisten dat een 'over-
heid in staat zou zijn de talloze individuele initia-
tieven1; beslissingen en handelingen in een samenle-
ving te overzien en de maatschappij door regelin-
gen van bovenaf in goede banen te leiden. (De lezer
van Paul Kalma's boek De illusie van de „demo-
cratische staat" die zich afvraagt waar de auteur
toch al die interessante, ideeën over de beperkte
maakbaarheid van de maatschappij en het geringe
sturingsvermogen van de staat vandaan heeft,
hoeft maar even in een boek van Hayek te bladeren
om het antwoord te achterhalen).
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Goede bedoelingen tellen voor Hayek niet. Ver-
scheidene malen heeft hij aandacht gevraagd voor
de grote tragedie van idealisten die in hun pogingen
de toekomst bewust gestalte te geven overeen-
komstig hun idealen, juist het tegengestelde be-
werkstéllingen van datgene waarnaar ze streefden.
De ineenstorting van het communisme on-
derstreepte op dit punt natuurlijk de juistheid van-
het betoog van Hayek, een ineenstorting waar hij
zich op zijn oude datg (hij vyerd geboren in 1899)
dan ook zeer verheugd over toonde.

Terwijl Oost-Europa het gelijk van Hayek aan-
toonde, bewees West-Europa in zekere zin zijn on-
gelijk. Hayek namelijk zag - en dat is zijngrpotste
tekortkoming -; de gebreken van het marktmecha-
nisme .grotendeels over het hoofd. Elke overheid
die, bijvoorbeeld uit rechtvaardigheidsoyerwegin-
gen, het yrije spel der maatschappelijke krachten
hier en daar wil reguleren, doet in zijn optiek een
stap op The road to serfdom, de titel van zijn be-
kendste boek. i

Hoewel zijn kritiek op de verzorgingsstaat in veel
opzichten hout sneed (en snijdt), overdreef Hayek
sterk in zijn profetieën over de gevolgen van een
beperkt overheidsingrijpen. De vrijheid van indiviT
duen in Westeuropese landen is minder groot dan
ze zou kunnen zijn, maar het gaat veel te ver om
van een - dreigende - slavernij te spreken. Met zijn
schetsen in wit (de markteconomie) en zwart (de
planeconomie) ging Hayek voorbij aan de aantrek-
kelijkheid van sommige tinten grijs (de gemengde
economie).

Ondanks deze eenzijdigheid van Hayek blijft het
betreurenswaardig dat veel studenten in de sociale
wetenschappen hun doctoraal hebben behaald zon-
der ooit kennis te hebben genomen van boeiende,
originele en prikkelende boeken van zijn hand als
The Constitution of Liberty en Law, Legislation
and Liberty, net zoals jammer is dat de - Neder-
landse -media hardnekkig weigeren het grote pu-
bliek met hem te laten kennis maken.

Een themanummer van De Groene over Hannah
Arendt: mooi. Een driedelige NOS-documentaire
over Sartre: nou ja, vooruit. Maar waar blijven
verdomme al die programma's en artikelen naar
aanleiding van de dood yan de grootste liberale
denker van deze eeuw?

Gerry van der List
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VERSLAG LOWLANDS SEMINAR TE AMSTERDAM
Mike van Roosmalen

Op 29 februari jl. organiseerde het Libertarisch
Centrum een seminar met i Is thema ,Politics tpday
and tomorrow; a libertarian perspective". Hieron-
der volgt een kort verslag van de vier lezingeirdie
overdag werden gehouden en van het diner met.de
Europese vertegenwoordigers van de International
Society for Individual Liberty/Libertarian Inter-
national dat hierop 's avonds volgde.

Stefan Blankertz uit Duitsland hield een lezing on-
der de titel Social Security and the Welfare State.
Hij begon zijn lezing met de vraag ,en wat gebeurd
er met de armen in een vrije samenleving?', een
Vraag die al impliciet een morele veroordeling van
het libertarisme inhoudt. Blankertz stelde dat de
tijd rijp is voor een libertarische theorie over ar-
moede, een begrip waar veel misverstand, over
bestaat en dat vaak wordt aangevoerd om over-
heidsinsteryentie te rechtvaardigen.

Het korte .libertarische' antwoord op bovengestel-
de vraag luidt: zorg dat de samenleving geen armen
produceert!

Blankertz vervolgde zijn lezing met de vraag hoe
armoede veroorzaakt wordt. Ten eerste veroorza-
ken interventies als belastingsheffing en inflatie dat
welvarende mensen verarmen. Ook interventies
waaraan medelijden voor de zwakke, gehandicapte
medemens ten grondslag ligt hebben in het alge-
meen een tegengesteld effect en schaden de armen.
Blankertz benadrukte dat feitelijk vaststaat dat ar-
men per saldo geen ,tax-consumers' zijn. Een an-
der gegeven dat leidt tot de productie van armen is
het simpele mechanisme dat de overheid minderhe-
den selecteert en vervolgens aanwijst als
(kans-)arm. Blankertz ging ook in op de werking
van het instrument van staatsonderwijs met haar
officiële diploma's en staatsgegarandeerde getuig-
schriften; mensen die buiten dit officiële systeem
valen hebben in de huidige samenleving bij voor-
baat weinig kans op de arbeidsmarkt.

In deze Vrijbrief zal de nederlandse vertaling van
Blankertz, toespraak integraal versphijnen. .

Chris Tame, Europese ISIL-vertegenwoordiger
voor Groot-Brittannie en een van de drijvende
krachten achter Libertarian Alliance, vervolgde
het seminar, met de lezing .Problems of'a Written
Constitution - the case against constitutionalism'.

In een helder en boeiend betoog maakte hij duide-
lijk dat vrijheid slechts op evolutionaire en niet op
mechanische wijze kan worden gerealiseerd. Daar-
mee bagatelliseerde hij het belang voor de vrijheid
van een constitutie waarin de individuele rechten
zijn vastgelegd en de macht van de staat is gelimi-
teerd. Vrijheid is de resultante van reële sociale dy-
namiek en zal pas worden gerealiseerd als de,vrij-
heidsideeën domineren in de samenleving, Indirect
richtte Tame zijn kritiek op die klassiek-liberale en
minarchistische opvattingen waarbij de constitutie
een grote waarde krijgt toegekend.

Tame stelde dat ,de Engelse Bill of Rights en de
Amerikaanse Constitution niet tot meer vrijheid
hebben geleid maar .juist de manifestaties waren
van de intellectuele hegemonie van de vrijheidsi-
deeën op dat moment in de geschiedenis. De strijd
om die hegemonie te bereiken is de enige manier
om vrijheid op termijn te verwezenlijken; een
constitutie is geen middel dpch slechts een resul-
taat. , , '

Tame ging verder in op de vraag of de historische
constituties een goede garantie zijn gebleken ofwel
zijn de constituties, succesvol geweest in de hand-
having van de vrijheid. In een historisch overzicht
schetste Tame het lot van de Amerikaanse Consti-
tution: de constitutie werd veelvuldig geamen-
deerd, genegeerd en gemisinterpreteerd. Ook de
Supreme Court of Justice in Amerika bleek een in-
effectief instrument ter verdediging van de burger-
lijke vrijheden en verdedigde eerder de belangen
van de wetgevende .autoriteiten.,

Tame besloot met een laatste kritiek op de consti-
tutie: ook als symbolisch;en propagandistisch in-
strument is de constitutie -weinig waardevol geble-
ken. De doorsnee Amerikaanse burger weet weinig
tot niets over haar inhoud. Kortom, vrijheid wordt
gevonden in de gewoonten en opinies van de bur-
gers, en niet op een velletje papier.
Na de lunch werd het seminar voortgezet met een
lezing door Tony Groven, een advocaat uit België,
getiteld .Politics Today and Tomorrow'. Groven
ging in op de vraag waarom het libertarisme weinig
invloed heeft op het actuele politieke bedrijf zoals
dat in Brussel en Den Haag wordt uitgevoerd. Al-
leeerst stelde hij dat de politiek een business is ge-
worden voor machtzoekende politieke professio-
nals.,
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Het libertarisme heeft slechts ideeën en principes te
bieden en geen politieke functies op ministeries
e.d. Vervolgens ging hij in op de politieke situatie
in België, een situatie die al decennia lang beheerst
wordt dezelfde politieke kwesties en gekenmerkt
wordt door het sluiten van compromissen. De poli-
tici hebben er belang bij de politieke situatie te sta-
biliseren; vandaar dat het schier onmogelijk is voor
libertariërs deel te nemen in> de actuele politieke
discussies. : ! ;

Tot slot onderstreepte Groven het algehele wan-
trouwen van de bevolking in de politici. Twee reac-
ties zijn waar te riemen: apathie of juist een over-
reaetie (b.v. vreemdelingenhaat), beide kenmer-
kend voor de vervreejtnding tussen de bevolking en
de politici. • : ! : : ; ' ' ' : ; • ' ; ' ; ; ; ; ; : ' ; • •••••• • '•' - •

Als laatste spreekster trad de Roemeense econome
Valentina Buxar op. Büxar is verbonden als advi-
seuse van de Roemeense Liberale Partij. In haar le-
zing, ,The State óf Romenian Politics'.schetste zij
een somber beeld van de huidige politieke situatie
in Roemenië. Roemenië kan rriet recht!het museum
van het cpmmuriisme worden genoemd; de oude
nomenclatufa is cte nieuwe.nomenclatura, de com-
munistische praktijken zijn vervangen door
maffia-praktijken ter bescherming van de geyestig^
de belangen. De apathie onder de bevolking wordt
van hogerhand bewust gestuurd en door middel
van propaganda wordt democratie gelijkgesteld,
met chaos en corruptie en de markteconomie met
speculatie en schaarste.

Uit vele voorbeelden blijkt dat de Roemeense heer-
sers nog steeds communistisch zijn. Typische com-
munistische kenmerken zijn, aldus Buxar, de cam-
pagnes tegen ö.a, corruptie, de dictatuur van de
vakbonden, de macht van de geheime politie (u>
middels een economische macht van de eerste
orde), de kunstmatig hoge papierprijs die censure-
rend werkt. Buxar benadrukte het belang van bui-
tenlandse steun in de vorm van boeken, type- en
copieermachines om de ideeën van vrijheid, demo-
cratie en markteconomie te verbreiden.

Ter afsluiting van het seminar vond 's avonds het
traditionele diner met de county-reports plaats.
Gezien de relatief grote deelname uit het buiten-
land was er sprake van een cosmopolitische atmos-
feer. Dit werd versterkt door een aantal gasten uit
voormalig communistisch Europa, Zij zijn het le-
vende bewijs dat de nieuwsgierigheid naar vrijheids-
ideeën werkelijk universeel is. ft

LITERATUUR

In de categorie ,Geschiedenis' in dit nummer de
volgende titels:
- The Europeah Miracle door E.L. Jones (1981;
Cambridge; Cambridge University Press). Een bij-
zonder boek dat aantoont hoe de politieke frag-
mentatie (of „anarchie") van Europa heeft voor-
zien in de economische groei doordat de diverse
vorstendommen elkaar beconcurreren bij het aan-
trekken van handels- en kooplui. Het boek verge-
lijkt de ontwikkeling van Europa met die van Azië,
India en het Ottomaanse Rijk.
- ïndMdualism and Natiönalism in American Ide-
ologydooT YehoshuaArieli 1966; Baltimore; Pen-
qüin): Arieli toont de groei van het Lockeaanse li-
bèralisriiè in de nieuwe Amerikaanse republiek en
het latere conflict tussen het staats-nationalisme en
hét liberalisme.
- Freedom and Domination door Alexander
Rustqw (1980; Princeton N. J.; Princeton Universi-
ty Press). Een uitgebreide cultuurkritiek door deze
prominente Duitse klassiek liberaal en opponent
van Hitler. Een uitstekend startpunt voor de studie
van de geschiedenis van de vrijheid.
- How the West Grew Rich door Nathan Rosen-
berg en L.E.Birdzell Jr. (1986; New York; Basic
Books). Het boek handelt over de rol van vrijheid
en het vrije verkeer van arbeid, kapitaal en ideeën
in de creatie van welvaart.
- Law and Revolution: The Formation of the
Western Legal Tradition door Harold J. Berman
(1983; Cambridge Mass.; Harvard University
Press). Dit indrukwekkende historische werk bied
een diep inzicht in de ontwikkeling van het wester-
se rechtsysteem. Berman toont hoe de concurrentie
tussen de elkaar overlappende jurisdicties en
rechtsbronnen (b.v. stedelijk, feodaal, kerkelijk,
koninklijk en handelsrecht) heeft geresulteerd in de
opkomst van de vrijheid in het Westen.
- Medieval Cities: Their Origins and The Growth
of Trade door Henri Pirenne (1925, 1974; Prince-
ton N.J.; Princeton University Press). Dit belan-
grijke werk door de beroemde Belgische historicus
Pirenne laat zien hoe de westerse vrijheid ontstaan
is tijdens de opkomst van de n iddeleeuwse steden
en revolutionaire communes. In deze steden en
communes ontstond en samenleving die was geba-
seerd op handel en produktie en niet op feodale
uitbuiting.
Capitalism and the Historians, onder redaktie van
F.A. Hayek (1954; Chicago; University of Chicago
Press). Een belangrijk werk dat de vele mythen
omtrent de industriële revolutie diepgaand onder-
zoekt.
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RECENSIE A TALE OF THE WIND
Kay Nolte Smith Hub Jongen

A TALE OF THE WIND is een roman die speelt in
het Parijs van de negentiende eeuw, van 1827 tot
1885.

Het is het verhaal van een jong meisje uit een Vod-
denrapersfamilie, Jaenne Sorel, dat op haar der-
tiende jaar meegaat met een dwerg, die bekend
staat onder de naam Nandou.
Barbara Branden noemde het: „Een prachtig, aan-
grijpend en triomfantelijk boek in de grote traditie
van romantische fictie, met een verbazingwekken-
de, onverwachte held die de lezer nooit zal verge-
ten". Een oordeel waarmee ik het geheel eens ben.

In 1827 bracht „Romantiek" een vernieuwing in
de kunst. In Parijs werden stukken van Victor Hu-
gp op het toneel gebracht. Nandou is dan een to-
neelspeler die wat ondergeschikte rolletjes krijgt.
Op een goede dag ontmoet hij Jeanne en hun bei-
der léven ontwikkelt zich dan in een nauwe samen-
hang. Vanaf het begin is het boek inspirerend, en
het blijft spannend tot het einde toe.
Als Jeanne eerst niet wil leren lezen omdat ze „er
bartg voor is", krijgt ze van Nandou te horen:
„Oh, dan is er geen echt probleem. Angst - dat is
geen probleem. Angst is alleen maar iets dat in je
zit, en dat je weg kunt schuiven. Dit tekent in de
beginfase hun verhouding. Het angstige meisje en
de wijze dwerg.
In die „leerfase" komen ook allerlei „natuurlijke"
vragen bij Jeanne boven, zoals: „Als de revolutie
geweest is voor Vrijheid en Gelijkheid, en er geen
koningshuis meer is, waarom maakte Napoleon
zichzelf dan keizer?" „Waarom zijn er van die
stomme regels?"
Het soort vragen dat ook in onze tijd, als de men-
sen ze zouden durven te stellen, een heel ander licht
zou gooien op de maatschappij.

Als er contacten ontstaan met de wereld van rijke
bankiers, verandert er heel wat in het leven van
Jeanne. Boeiend beleven we de grote verschillen
tussen de armen en de rijken, en de grote verschil-
len tussen de rechten van mannen en vrouwen. De
vrouwen mogen bij voorbeeld geen geld uitgeven
zonder toestemming van hun man. Voor overspel
gaat een vrouw de gevangenis in, terwijl het de nor-
maalste zaak is dat een man; officieel een
„geliefde" heeft.
Veel rijken zorgen ervoor, via allerlei privileges,
dat de armen niet aan de bak kunnen komen.

Als uit de verhouding van Jeanne met een ban-
kierszoon een dochter geboren wordt, wordt ze,
mede op aandrang van de rijke familie in de steek
gelaten. Om geld te verdienen gaat Jeanne ook in
het theater werken. Daar leert ze de toneelkunst zo
te waarderen dat ze zelf gaat schrijven. Haar stuk-
ken worden berpemd en zo ook Nandou die er (bij-
na) altijd een rol in speelt.
Vanaf die tijd hebben Jeanne en Nandou geen' ar-
moede meer. Het is dan ontroerend te ervaren hoe
hun verhouding verloopt. De dwerg die vindt dat
hij niet verder mag gaan dan „vriendschap", en, de
jonge vrouw die, ook tot haar eigen schaamte, de
dwerg niet helemaal ziet als een normaal mens.
De dochter van Jeanne, Gabrielle, geraakt in, een
vreemde verhouding met een jonge man; Zij zoekt
veiligheid bij zijn rijke familie, en heeft het daar-
door moeilijk om het echte geluk te vinden.
Diverse personen komen in het boek voor die aan-
tonen, dat je het echte geluk alleen maar kunt vin-
den, als je doet wat je echt zelf belangrijke vindt.
Ook Gabrielle krijgt een dochter, Simone. Het is
ontroerend hoe deze zoekt naar haar verdwenen
vader, en boeiend hoe dit dan afloopt.
Zoals ook nu, o.a. in Oost Europa, na een revolu-
tie de oude machthebbers alleen maar vervangen
worden door nieuwe machthebbers, was dat in die
tijd precies hetzelfde. Als voorbeeld haal ik Rechts
aan dat in 1852 in Frankrijk een nieuwe grondwet
tot stand kwam waardoor Lodewijk Napoleon dic-
tatoriale macht kreeg.
Het is in de tijd van Alexander Dumas, Victor Hu-
go, Emile Zola en Edmont Rostand. Van „Les Mi-
sérables" tot „Cyrano de Bergerac".
Nandou vraagt zich af waarom vrijheid toch zo ge-
makkelijk verloren gaat en een koningschap zo
moeilijk te verjaren. Zijn conclusie is dat de oor-
zaak is dat mensen heel gemakkelijk gewend raken
aan een situatie waarin hen verteld wordt wat ze
moeten doen. Klinkt bekend!
Kortom een boek dat, als je er in begonnen bent,
moeilijk neer te leggen is. Positief aan te bevelen.
Kay Nolte Smith heeft een aantal andere boeken
geschreven. Vaak speelt de kunst een grote rol. Zij
heeft zelf ook geacteerd. Veel lof heeft ze ook ont-
vangen over haar eerste boek: ,,'THE WAT-
CHER". Andere titels zijh: CATCHING FIRE,
MINDSPELL, ELEGY FOR A SOPRANO, en
COUNTRY OF THE HEART.
Het boek kan besteld worden bij FREEDOM'S
FORUM BOOKS. Het kost $ 21,95. (hardcover)
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Hub Jongen

LIBERTY FUND

LIBERTY FUND publiceert vrijheidsgerichte boe-
ken voor een zeer schappelijke prijs. Hun 1992 ca-
talogus is weer prachtig uitgevoerd en velen zullen
er koopjes naar hun gading in vinden.
Daarbij zijn een groot aantal oudere werken die
opnieuw gedrukt zijn en daardoor weer makkelij-
ker beschikbaar komen. Boeken bij voorbeeld van
von Mises, Burke, Hume, Mandeville enz.

In het voorwoord wordt een uitspraak van Robert
Nisbet aangehaald:
„Belangrijke boeken zijn net als bakens. Zelfs als
despotisme in zijn vele vormen nog meer over de
wereld zou verspreiden als het al gedaan heeft, dan
nog hoop ik dat we in onze boekenkasten die boe-
ken hebben, die ons in staat stellen om de waarheid
te kennen en te weten wat de vereisten voor een vri-
je maatschappij in werkelijkheid zijn."
Als voorbeeld nam ik slechts het boek van James
M. Buchanan: „WHAT SHOULD ECONO-
MISTS DO?", dat in paperback al voor BP 6,95
(Engelse ponden) te koop is.

U kunt de catalogus aanvragen bij:
LIBERTY FUND,
17 Pall Mail, LONDON SW 1Y 5NB, Engeland.

KRING ROTTERDAM

In de aprilbijeenkomst werd het onderwerp SEK-
SEN EN VRIJHEID ingeleid door Erica Spil en
Marian Weeber. Al gedurende, maar vooral na de
inleiding, ontspon zich een zeer interessante discus-
sie.
De vraag „of vrouwen minder of meer vrijheid
hebben dan mannen" bleek nogal wat verschil van
mening op te lever ent.
Uiteraard is ook hier weer belangrijk om goed te
stellen wat je met bepaalde begrippen bedoelt. De
mening van uw schrijver is dat er geen verschil
bestaat in vrijheid voor mannen en vrouwen, maar
dat er wel degelijk een groot aantal „vooroorde-
len" ten opzichten van verschillen in de maat-
schappij heersen. Het ligt aan de persoon zelf hoe
hij /zij op deze vooroordelen reageert,
Er bleek behoefte om over dit onderwerp nog eens
verder door te praten.

KRING ROOSENDAAL

In de Kring vond een interessante discussie plaats
over het essay van Ayn Rand: NA DE ROES VAN
DE WELVAARTSTAAT. DE KATER VAN HET
FASCISME.
De stelling dat Nederland meer fascistisch is dan
socialistisch, klinkt in eerste instantie even vreemd,
maar de juistheid ervan bleek wel goed aantoon-
baar.
In mei spreekt Luuk Smeulders over „epistemolo-
gie, vorming van begrippen".

FREEDOM DAILY

De „FUTURE OF FREEDOM FOUNDATION"
geeft een soort agenda uit. Een handig boekje met
één bladzijde voor iedere dag, dat aan abonnees
maandelijks wordt toegezonden. (9 x 16 cm, 50
blz.).
Op elke bladzijde is er plaats om afspraken te note-
ren, en staat een citaat van iemand die bekend is
vanwege zijn/haar werk voor de vrijheid.
Bij voorbeeld een uitspraak van Frederic Bastiat:
„Het publiek hoopt op twee zaken, en de Staat

doet twee beloftes: „veel profijt en geen belastin-
gen", die omdat ze met elkaar in tegenspraak zijn,
nooit gerealiseerd kunnen worden."
Op de rest van de bladzijden staan artikelen, recen-
sies, e.d. De stichter Jacob Homberger heeft deze
„foundation" opgericht met het doel de morele en
intellectuele regels van VRIJHEID te ontwikkelen
en te verkondigen.
Er zijn al in meer dan 33 verschillende landen „ge-
bruikers".

Homberger is één van de sprekers op de World
Convention in Tsjechoslowakije in augustus.
Een jaarabonnement (12 boekjes) kost $ 20.- en
kan besteld worden bij: FUTUPE OF FREEDOM
FOUNDATION, P.O.Box 9752, DENVER, Colo-
rado 80209, USA.

VRIJE KEUS, OOK IN GELD.
Milton Friedman wees onlangs op het volgende
verschijnsel betreffende de éénwording in Europa.
Hij zei dat daarbij geen enkele politicus het zou
aandurven om het gebruik van één algemene taal
voor te schrijven.
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Echter op de vrije markt, zowel in de economie als
in de politiek, is al lang het gebruik van de Engelse
taal normaal geworden. De markt heeft het pro-
bleem opgelost, j
Waarom moet er dan nu wel zo nodig voor het veel
eenvoudiger probleem van de muntsoorten door de
politici worden ingegrepen? Deze ingrepen zullen
de markt weer verstoren.
Beter ware het om alle munten met elkaar vrij in^-
wisselbaar te laten ontwikkelen zoals de markt dat
goed vindt. Dan zou er meer hoop zijn op een alge-
mene munt dan via een door de overheden opge-
legd politiek proces. Wij zijn benieuwd naar de ko-
mende ontwikkelingen.

SOCIALISME

In de Sunday Times werd door een zekere Barbara
Amiel de vraag gesteld: „Toon mij eens één land
aan waar het socialisme, en zelfs het gematigde de-
mocratisch socialisme, heeft kunnen vermijden dat
zowel vrijheid als welvaart achteruit gingen".

LAISSEZ FAIRE BOOKS

Deze wereldbekende boekhandel viert zijn 20-jarig
bestaan. In 1972 werd met een klein boekhandeltje
begonnen in New York in de Mercer Street. Dit
werd een verzamelpunt van Libertariërs. Ook bui-
tenlandse libertariërs die New York bezochten,
maakten van de gelegenheid gebruik voor een be-
zoek en vulden hun voorraad boeken aan.
Enkele jaren geleden zijn zij naar San Francisco
verhuisd en van daar uit sturen ze nu boeken over
de hele wereld naar een klantenlijst van meer dan
30.000 namen, Regelmatig gaan kisten vol naar de
Oostbloklanden en hebben daar een belangrijker
bijdrage aan de vrijheid dan de overheids ontwik-
kelingshulp.
Laissez Faire was en is een onmisbare steunpilaar
voor de strijd om de persoonlijke vrijheid.

ATLAS SHRUGGED

Dit boek viert zijn 35-ste verjaardag. Nog jaarlijks
worden duizenden exemplaren van dit fascinerende
boek verkocht. Ter gelegenheid van deze verjaar-
dag is een nieuwe druk verschenen.
Er is een nieuwe introductie van Leonard Peikoff
in opgenomen met een aantal nog niet eerder gepu-
bliceerde aantekeningen van AynRand. We verne-
men daarin dat het oorspronkelijke concept nog
dikker was. Zo had Rearden een zus, die niet meer
in het definitieve boek voorkomt. Datzelfde lot
trof een belangrijke figuur, een priester, Father
Amadeus; die één van de helden was en de biecht-
vader van James Taggert.

Van ATLAS SHRUGGED zijn reeds meer dan
5.000.000 exemplaren verkocht. Het is één van de
belangrijkste werken van de 20-ste eeuw en het
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de we-
dergeboorte van de vrijheidsgedachte over de gehe-
le wereld.
Als we van één boek zeggen dat het een „must" is,
dan is dit het wel. Deze nieuwste uitgave kan bij
Laissez Faire Books besteld worden voor °29,99
(hardcover)

VRIJHEID

Bij verandering van regime gebeurt het vaak dat
namen van straten, pleinen en steden veranderd
worden.
LENINGRAD is veranderd in St. PETERSBURG.
(Van dictator Lenin nar dictator Czar Peter?).
Men beweert dat er ook plannen zijn om de naar
BRUSSEL te veranderen in „NIEUW
MOSKOU"!

GOS

Ik moet erg wennen aan die afkorting. Het bete-
kent Gemenebest van Onafhankelijke Staten. In
het Engels CIS oftewel Commonwealth of Inde-
pendent States, de vroegere S.U. dus.

Het is niet erg duidelijk wat er zich daar allemaal
precies afspeelt en wat er uiteindelijk van terecht
komt. We moeten de positieve kant ervan zien en
daarbij de gevaren niet uit het oog verliezen.

l ' ( • j

Het is wel duidelijk dat wat er plaats vindt, geen ide^
ologische revolutie is. Peter Schwartz schreef daar-
over: „Eén slaaf die bij zijn meester probeert weg
te lopen, is daardoor nog niet een voorvechter voor
individuele rechten. Het is zelfs niet zeker of hij
wel tegen slavernij is!"

Net als Schwartz, en veel anderen, wil ik dan ook
graag hier een oproep doen om zoveel mogelijk
mee te werken, of mee te financieren, aan projec-
ten die ideeën overt VRIJE MARKT en INDIVI-
DUELE RECHTEN in de betreffende landen be-
kend maken en verspreiden.

ISIL werkt o.a. daaraan mee door het schenken
van boeken en abonnementen op FREEDOM
NETWORK NEWS.
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AVONTUREN VAN

JONATHAN IN KWASILAND
tussen aas gieren, bedelaars,

oplichters en koningen.

door Ken Schoolland

illustraties: Tifany Catalfano

Educatieve uitgave van "Smalt Bussinéss"
Voor Nederland: Uitgeverij "De Roode Toren" Driel
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AVONTUREN VAN JONATHAN IN KWASILAND

Dit boekje bevat moderne fabels.
De hoofdfiguur is Jonathan, een weetgierige jon-
gen, die woont in een stadje aan de zee.
Na een grote storm strandt hij met een zeilbootje
op een ver afgelegen eiland. De bewoners op dat ei-
land houden er vreemde en soms angstaanjagende
gewoonten op na.
In zijn streven naar kennis stelt Jonathan die men-
sen steeds weer gewonen zinvolle vragen, waarop
hij vaak ontstellende antwoorden krijgt.
In een paar dagen komt hij ontzettend veel te wer
ten over het leven in het algemeen.
Hij komt te staan tegenover mensen met ideeën en
motieyen, waarvan hij nooit gehoord heeft en hij
ziet hoe ze beslissingen nemen, die de gemeenschap
vrij of onvrij maken.
Hij ontmoet allerlei soorten mensen, boeren, ar-
beiders, leraren, agenten, gokkers en vechters en
... een oude sluwe aasgier.
Bovendien leert hij sommige mensen van zeer nabij
kennen door gesprekken of door het luisteren naar
lezingen. Zo ontmoet hij o.a. Golly Gompers, de
edelachtbare Bess Tweede, De eerste minster, doc-
tor Pavlov, Everardus Wortel en de Grote Meester.
De mensen en situaties zijn ontsproten aan de fan-
tasie ... maar niet helemaal.
,De Avonturen van Jonathan in Kwasiland' is niet
zo maar een verhaaltje. Nee, het leert ons de juiste
maatschappelijke waarden te zoeken, die belang-
rijk zijn voor de opbouw van de wereld van mor-
gen.

ADVIES;

- Dit is een uitstekend boek om aan UW KINDE-
REN te geven. De diverse hoofdstukken stimuleren
tot nadenken. Dit beidt een unieke gelegenheid om
samen over maatschappij situaties te spreken.

- Het boek is zeer geschikt voor SCHOLEN om
discussies over de hedendaagse maatschappij op te
baseren.
De bijgevoegde vragenlijst is daar een goed hulp-
middel voor.

- Ook voor UZELF is het een interessant en leer-
zaam boek. Het draagt gespreksstof aan en geeft
een verrassend inzicht in allerlei toestanden die
thans té veel als „normaal" worden ervaren en
geaccepteerd.

Het boek kost f 19,50 (plus f 2,50 verzendkosten).

U kunt het bestellen bij: DUTCH LIBERTARIAN
BOOKCENTER, Antwoordnummer 551, 3100
WB SCHIEDAM. Tel.: (010)-426.2724.

U kunt ook een extra bijdrage storten voor onze
actie om het boek te verspreiden, bij scholen en bi-
bliotheken. O

AGENDA

24u .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)

2 juli Kring Rijnmond

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

17 juli Kring Den Haag/Leiden ,

21 juli Kring Roosendaal ,

6 aug Kring Rijnmond

10-15 !
aug. ISIL-Wereldconventie, l

Poprad, Tsjechoslowakije

16-19
aug. IATROSIX, Conference of the Internatio-

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

12 sept.Trefpunt Libertarisch Centrum over op-
voeding en Onderwijs (Nadere informatie
volgt in volgend nummer VB)

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie over het Libertarisch
Centrum kunt u terecht bij het secretariaat.
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RECENSIE
DE STEM VAN DE REIZIGER

Marian van der Heiden Jan Smid

Perre's wereld is benauwend.
De mensen van zijn dorp moeten hard werken voor
het dagelijkse bestaan en dan nog een tiende deel
afdragen aan de wachters. Gebukt en angstig gaan
zij door het leven dat een saaie sleur is van donker-
en onwetendheid. Behalve wanneer er weer eens ie^
mand verdwijnt.... en daarover kun je beter niet
praten.

Dan verschijnt er een reiziger die met zijn verhalen
én truuks de jonge Perre boeit en uitdaagt.
Is er een andere wereld?
Is er een ander leven mogelijk?
Waar is het licht?
Durft Perre zich openlijk te verzetten tegen de ge-
heimzinnige dreiging dié de wachters uitstralen?
Durft hij de zekerheid van zijn benauwde wereldje
te ontvluchten en te zoeken naar een onzekere
nieuwe wereld?

Dit is het eerste boek van Marian van der Heiden.
Het zou geschikt zijn voor jongeren vanaf 10 jaar
doch is tevens boeiend voor ouderen. Wat mij
vooral boeit, naast het verhaal en de karakters,
zijn de thema's zelfstandigheid en vrijheid die aan
de orde komen. „Durf vragen te stellen, hardop of
in jezelf. Ga met open ogen, zoon" zegt Perre's va-
der tegen hem.

Het boek doet mij erg denken aan Ayn Rand's An-
them (ned. vert.: Loflied). Ik zou bijna denken dat
mevrouw van der Heiden Anthem heeft gelezen en
erdoor geïnspireerd werd.

Dit boek is niet alleen maar een goed en boeiend
boek voor jonge mensen. Het spoort aan tot kri-
tisch zijn en nadenken - voorwaarden voor
zelfstandigheid.

Angst en onwetendheid en de duistere heerschappij
van de wachters worden duidelijk aan onvrijheid
gekoppeld.

Van dit boek is het slechts een kleine stap naar de
vrijheidsfilosofie en het individualisme.

Het boek is verschenen bij uitgeverij Ploegsma in
1990 en kost ongeveer dertig gulden. ft

advertentie

GELD VERDIENEN?
Onze Amerikaanse relatie, BUI Demayo,
heeft ons verzocht te zoeken naar EUROPE-
SE PRODUKTEN die mogelijk geschikt zijn
om te importeren in de Verenigde Staten.
Bij succesvolle transacties kunnen er zowel
voor u als voor het LIBERTARISCH CEN-
TRUM attractieve percentages worden inge-
calculeerd.

Geef uw tips door aan het secretariaat. Wij
zorgen voor de re,st. , ;

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

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

Als ik nu maar vaak genoeg schrijf dat de beurs in
de VS omlaag moet/gaat, krijg ik vast wel eens ge-
lijk. Per de datum dat dit stukje geconcipeerd
werd, ging de Dow Jones inderdaaad omlaag.
Gaat hij nog verder omlaag? Volgens fundamente-
le begrippen wel.
Ik schreef er hier al vele malen over, dus zal ik
trachten enkele andere onderwerpen te behandelen

EEG: Na het referendum in Denemarken sloeg de
schrik bij de Euroapparatchiks er goed in: zouden
zij hun machtswellust dan toch moeten uitstellen?
Het ene doekje voor 't bloeden wordt na het ande-
re excuus aangedragen. Als iedereen zou horen wat
de EEG echt kost en wat voor macht we aan het
creëren zijn, denk ik dat er weinig voorstemmers
overblijven. In dit kader is het misschien aardig om
even op de BTW-problematiek te wijzen waar ex-
porteurs van goederen per l januari '93 mee te ma-
ken krijgen. Een exporteur stuurt goederen vanuit
Nederland naar Duitsland, zonder BTW en krijgt
nu aan de grens allerlei stempels van de douane.
Straks is er geen douane meer (goed hè, zo'n grens-
verlegging) maar dus ook geen stempels. Hoe be-
wijst die exporteur dat zijn goederen in Duitsland
door zijn afnemer met BTW op de markt zijn ge-
bracht?
Want in Nederland mag hij 5 jaar later gaan „be-
wijzen" naar aanleiding van een BTW-contröle dat
die goederen niet zonder BTW in Nederland op de
markt zijn verkocht. En 5 jaar later met BTW-
rente en boetes, tikt dat voor een beetje exporteur
hard aan. Los van het administratieve systeem dat
per bedrijf weer uitgebreid moet worden.
Dat is dus vooruitgang voor de vrije markt.
Terug naar de Denen: hun nee leidde tot extra
spanningen in de Europese valuta en de kans dat
tegen het einde van het jaar Denemarken en Italië
wat water in de valutaire wijn moeten doen is gro-
ter geworden. Dit soort spanningen reëel of niet,
leidt meestal niet tot lagere rentes. Dus rentedalin-
gen zijn voorlopig van de baan.

De waarschuwing die de Philips-direktie uitzond
over mogelijke winstdaling, sloeg bij velen in als
een bom. De koers ging dan ook van 38 naar onder
de 31 gulden. U was hier gewaarschuwd, en som-
migen konden hier zelfs aan verdienen. Belangrij-
ker is de achtergrond: voor je het weet komen er
meer van dit soort berichten. Ik zie het als een be-
vestiging dat de beurs er nog niet zo goed bij ligt.

Moet u nu Philips kopen op deze "lage" koers? Ik
durf het u niet aan te bevelen en verwacht nog een
lange kwakkelende weg voor het aandeel, dat grote
moeite zal hebben om dit jaar boven de ƒ 35,-- te
komen.

Poprad, na de conventie
Louis van Stekelenburg

De libertarische wereldconventie wordt gehouden
in een zeer aantrekkelijk gebied in het oosten van
Slowakije. Tijdens de conventie zijn er twee excur-
sies in de omgeving, een naar het Tatra gebergte en
een naar Levoca.

Voor degenen die het sociale en culturele program-
ma wat mager vinden en simpelweg zin hebben met
een kleine groep libertariërs het gebied landschap-
pelijke en cultureel een beetje te leren kennen, or-
ganiseert Carpe Diem samen met reisorganisatie
Beautiful Slovakia een extra 8-daagse (wandel)-
week in de omgeving voor ± 12 deelnemers. Op
het programma staan zeer gevarieerde wandelingen
(15 km per dag) onder leiding van een engelsspre-
kende lokale gids (tegen het verdwalen).

De dagtochten zijn pittig maar tegelijk ook ge-
schikt voor ongeoefende wandelaars.
De tochten leiden naar de mooiste plekjes van de
Hoge Tatra. Verder staan op het programma een
bezoek aan het Nationale Park Hoge Tatra en het
Tatra Museum, het Alchemisten Museum, een
enorme ijsgrot en aan enige monumenten als ker-
ken en kloosters. Enkele Slowaakse stadjes met op-
merkelijke architectuur in het dal van de Spis rivier
staan eveneens in de planning.

De week sluit direct aan op de conventie en wordt
op zaterdag 22 augustus afgesloten met een diner
en een reis met de slaaptrein naar Praag. Over-
nacht wordt in kleine hotelletjes (2 persoons ka-
mers).
Kosten ƒ 745,-- vol pension en incl. alle vervoer.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met Louis van Stekelenburg, 085 - 334736, of een
kaartje sturen naar Carpe Diem, Antwoordnum-
mer 3402, 5800 VJ Siebengewald (L) ft



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

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


