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REDACTIONEEL Jan Smid

Nauwelijks is de discussie over een mogelijke so-
cialedienstplichtgeluwdofer wordteen volgende
aanslag beraamd op de vrijheid van jongeren. Dit-
maal: harde aanpak van spijbelen.

i .
Op hetLibertarisch Trefpuntvan 12septemberj.l.,
werd nog dóór sommigen gesteld dat spijbelen te-
genwoordig nognauwelijks/niet wordt bestraft. Er
zou een "gedoogbeleid" gevoerd worden. De
staatsecretaris voor onderwijs (Wallage) heeft ech-
ter aan de Tweede Kamer voorgesteld spijbelaars
in het voortgezet onderwijs harder aan te pakken.

Dat totalitaire slavernij (gelukkig) nog nauwelijks
realiseerbaar is beseft Wallage kennelijk, wantniet
alle spijbelaars moeten door scholen, aan de ge-
meente worden doorgegeven. Dan zouhet gemeen-
telijke ambtenarenapparaat overbelast worden!
Pas als je 3 dagen achter elkaar spijbelt moetje
naam worden doorgegeven.

Eventueel kan viade jeugdrechter een alternatieve
(?) straf worden opgelegd.

Deze schoolplichtwordtleerplichtgenoemd. Alsof
je mensen kunt dwingen tot leren! Als er iets is dat
vanuit eigen motivatie, en niet onder dwang, vol-
bracht wordtdanisdatheteigen maken van nieuwe
kennis en vaardigheden!

Een discussie over hoe mensen leren en hoe dit (in
vrijheid) te bevorderen is, zou principieel en juist
zijn.Het is, op zijn zachts gezegd, merkwaardig dat
men zegt te willen bevorderen dat jongeren
vrijheids- en menslievende, waardevolle en vol-
waardige mensen worden om vervolgens dan ge-
weld te initiëren om ze in de door de staat geirio-
nopoliseerde "leerfabrieken te stoppen.

Op het onlangs gehouden Trefpunt hebben de spre-
kers verschillende onderwerpen m.b.t. jongeren,
vrijheid en verantwoordelijkheidbehandeld. Deze
Vrijbrief bevat de bijdragen van Nico Apeldoorn
en Nel vanHulten en geeft verder aandacht aan de

discussie rond de militaire dienstplicht en aaft boe-
ken die zich methetjongerenthemabezighouden.

Een vrijheidsfilosofie is er immers voor alle menr
sen, ongeacht ras, sexe, geloof of leeftijd!
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OPVOEDING + ONDERWIJS =
ONGEDULD
Dr. Nico Apeldoorn is neerlandicus én werkzaam als
docent aan de SmallBüsiness School van deHogeschool
Haarlem. Onderstaand artikel is gebaseerd op de zijn
lezing tijdens het Libertarische Trefpunt van 12 sep-
tember jl. te Rotterdam. ; > • . '

Inleiding
Kinderen zijn een ramp voor maatschappij-
blauwdrukkers. Ze zorgen dat er steeds van alles moet
veranderen, en dat is toch eigenlijk storend. Dat geldt
natuurlijk ook voor vijanden en andersdenkenden, maar
die kun je nog buitensluiten. Kinderen niet, die zijn de
vijfde colonne zelf.

In zijn hoofdstuk 'Demoktesis' van 'Anarchy, Stateand
Utopia' (1974:74) beschrijft Nozick een paar scenario' s
die vanuit een minimale staat kunnen leiden tot onze
democratische staat óf iets nog totalitairders. In al die
gevallen ging het mis doordat ofwel kinderen toege-
staan werd iets heel anders te gaan doen dan de zo
libertarische burgers zelf wensten, ofwel ze werden min
of meer (dus helemaal) gedwongen zich aan te passen
of aan te sluiten aan het libertarische scenario. Hayek
heeft ons er al zo lang op gewezen: de samenleving is
niet maakbaar, en dat geldt ook voor libertarisch te
noemen samenlevingen. Kinderen zijn eigenlijk heel
libertarisch: zebrengenHayekdagelijks in praktijk. Het
zal u duidelijk zijn dat ze voor hun ondermijnende sta-
tus wel een prijs moeten betalen, wan t macht hebben ze
niet. De prijs is opvoeding en onderwijs. Die prijs is
hoog, zoals we nog zullen zien.

Hetaardige van hetlibertarismeis daternietzoiets is als
een libertarische opvoeding of een libertarisch onder:

wijs. Er zijn namelijk heel veel totaal verschillende
vormen van opvoeding en onderwijs denkbaar die
dwang uitsluiten: afhankelijk van de leerstijl en het
karakter van de kinderen, afhankelijk van de financiën
en het cultuurpatroon van de ouders, afhankelijk van
beschikbare onderwijsbemanning, afhankelijk van het
uiteindelijk beoogde beroepsprofiel. Toch is het nuttig
dat libertarisch geïnspireerde studies op dit gebied ver-
schijnen. Er is weer ruimte voor; nu de tijdgeest vriende-
lijk is voor de vrije markt, wordt het werk van wat

Dr. Nico W.M. Apeldoorn

libertariers vroeger in hun vrije tijd deden, gedaan door
vakmensen van velerlei disciplines. De berekeningen
vanFredDekkersuit 1975 worden nu overgedaan door
voormalig socialistische coryfeeën aan allerlei univer-
siteiten. We hoeven zelf niet meer te overreden; wij
kunnen weer gaan inspireren. Kortom, de handen zijn
weer vrij voor het invullen van libertarischeperspectie-
ven. Op het gebied van opvoeding en onderwijs is nog
heel veel te doen.

In de titel staat een formule: opvoeding+onder-
Wijs=ongeduld. Volgens Cicero word je, als ongeduld
de overhand krijgt; niet wat je kunt worden. Ongeduld
is contra-produktief.

Ik heb het vermoeden dat opvoeding en onderwijs je
niet brengen waar je zou willen uitkomen, dat ongeduld
de enige redelijke, zij het contraproduktieve reactie is,
althans van een zelfstandig ingesteld kind dat de
aanpassingsdrang heeft weten te weerstaan.

Het betoog is als volgt opgebouwd: eerst zal ik ingaan
op de rechten van,het kind: de problemen, de rechtsfi-
losofische achtergrond, de pedagogische voorgeschie-
denis, en een uitweg uit de problemen. De belangrijkste
inspiratiekomtvanFraiik van Dun,LeaDasberg en Peter
Breggin. In het tweede deel van mijn betoog zal ik aan
dehand van de beroemde Onderwijsenquête van NRC-
Handelsblad van 16 januari 1992 problemen in het on-
derwijs signaleren, en ik zal een antwoord formuleren
op de belangrijkste vraag uit die enquête, een vraag die
helaas niet is gesteld. Maar laat ik uscgeduld nietlanger
op de proef stellen.

1. Opvoeding
1.1 kind en onrecht

Kinderen hebben niets te vertellen.

In 'The state, obedience training, and young rebels: in
defence of youth rights', Libertarian Alliance 1986)
wijst Ken !Schoolland ons erop dat kinderen voor de
wet in Amerikabijnarechteloos zijn. Wetten die verwij-
zen naar leeftijd zouden moeten worden afgeschaft.
Voorbeelden: bemoei-eriis met adoptie, met de keuze
van de voogd tegen de wil van het kind in, leerplicht,



mensenrechten in jeugd-gevangenissen en jeugd-
gekkenhuizen. Zouden kinderen echt eerst stemrecht
moeten hebben voor ze als mens worden herkend?

De verhalen over de Kindergoelag in Zweden doen de
haren te berge rijzen.

De Nederlandse situatie is wat kleinschaliger; psychia-
trische jeugdinstellingen (het geval Venema!), het me-
disch dagverblijf De Bolderkar in Rotterdam, tiet hele
complex van adoptie en kinderrechters, weeshuizen en
fasehuizen. Er hoeft niet altijd een bloederige ramp te
zijn: vanwege een dossiermisverstand tussen psychiater
en kinderrechter mist een weeskind twee maanden
onderwijs in groep 3, het kind mag niet over naar groep
4, een medisch-pedagpgische medewerkster constateert
een onvoldoende begripsvorming (ze weet niet dathet
kind twee maanden school gemist heeft), en ze advi-
seert formeel de LOM-school. Wat kan tiet kind doen?
Zoiets is schering en inslag als je ambtenaar-ouders hebt.

Of wat een paar weken geleden in de buurt van Alkmaar
speelde: een pleeggezin dat uitsluitend uit was op de
fl 15,80 per dag die een pleegkind opbrengt, stuurde het
kind 's morgens in vodden de straat op en liet het kind
's avonds weer binnen; eten en dergelijke schooide het
kind bij de buurtbewoners, die uiteindelijk - na lange
tijd - aan de bel trokken; ik waag te betwijfelen of deze
herrezen Kruimeltje de terugkeer in het weeshuis als
een verbetering ervaren heeft. En als een kind dan eens
aan goeie mensen wordt uitbesteed, dan zitten die drie
jaar met de angst om in het kind te investeren omdat de
instantieshetkind zonder enige reden in die termijn weer
weg kunnen halen.

Het is bar en boos als je in handen komt van de profes-
sionele kinderzorg zonder gesteund te zijn door nor-
male ouders. Er is ook een Nederlandse Kindergoelag.

Maar laten we niet denken dat het allemaal direct aan de
staatligt!

In zijn boek 'Thepsychology of freedom' (1980) schrijft
de psychiater Peter Breggin (hfdst 11) dat véél patiën-
ten een vreselijkejeugdhadden.Ouders zijn oppermach-
tig en we weten dat macht corrumpeert. Het ouderschap
vereistdanookèenenormehoeveelheidzelfbeheersing.
Maar machtsmisbruik komt op grote schaal voor en de
daders zijn nauwelijks aansprakelijk te stellen, of zé
moeten het wel heel bont maken (en dan nog!). Kind
zijn lijkt wel beheerst te worden door de vraag: hoe
overleef ik deze totalitaire situatie? Velen moeten on-
der het juk door van de onderdrukking,-

Het ergst is dat deze onderdrukking bij de mensen alge-
meen geaccepteerd is: ze is zelfs voorbeeldsituatie vóór
andere onderdrukkingsvormen: Vadertje Staat, Papa
Doe en vadertje Stalin.

Breggin noemt als technieken van ouderonderdrukking:

o.a. 1. fysiek geweld, bedreigingen
2. het kind de schuld geven van al dan niet gefin-
geerd moederlijk lijden
3. terugtrekking ouderliefde
4. overdreven bang maken voor gevaren buiten
5. kinderen opzetten tegen elkaar en hun vrienden

Voor kinderen is het allemaal nog veel erger dan vosor
slaven, gevangenen en patiënten omdat ze fysiek en
geestelijk nog niet rijp zijn. En op wie moeten kinderen
een beroep doet als het mislukt? Er is geen
drukkingsgroep van ex-kinderen! Laten we dan zelf
maar naar de rechten van het kind kijken. ; • .

1.2 kind en recht
In zijn boek 'HetFundamenteel Rechtsbeginsel' - "le-
der het zijne!" - bespreekt Van Dun kort de
rechtsfilosofische status van ouders en kinderen teri
opzichte van elkaar, in hetkader van beschikkingsrecht
en verlating.

Bij sluikgestort chemisch afval gaat het zo: je hebt het
'verlaten': je beschikkingsrecht ben je kwijt, maar je
aansprakelijkheid blijft bestaan totdat er een nieuwe
toeëigening plaats heeft.

Als kinderen geboren worden, is er ook sprake van ver-
lating, namelijk door de ouders. Zo zijn kinderen
souvereinerechtssubjecten; ze zijn geen eigendom Van
de ouders. Ouders zijn wel'verantwoordelijk voor ze,
zolang de kinderen hun niet van die verant-
woordelijkheid hebben ontslagen. Ouders kunnen zich
niet eenzijdig aan die aansprakelijkheid onttrekken,
inzoverre hebben kinderen in zekere zin 'recht op' hun
ouders.

Toch is het, en Breggin wijst daarop, voor ouders rela-
tief gemakkelijk om van hun kinderen af te komen:
opname in een instituut voor geestelijk gehandicapten
bij voorbeeld, of - maar dan blijven de kinderen wel
thuis, - door zich totaal van hen af te sluiten. Voor kin-
deren is het heel moeilijk om van hun ouders af te ko-
men. Weglopen is nagenoeg onmogelijk tot ze tieners
zijn; andere mensen mogen ze niet opnemen, het zijn
'fugitivesfromthelaw'. ;



Kortom, de situatie is sterk ten nadele van de kinderen,
als we de feitelijke omstandigheden met de rechtsfilo-
sofische uitgangspunten vergelijken. Alvorens echter
de voor de hand liggende conclusie te formuleren, zou
ik graag eerst met u nagaan of er geen goede verklaring
of misschien zelfs een oorzaak voor gevonden kan
worden in de pedagogische voorgeschiedenis. Mis-
schien moeten de kinderen eigenlijk nog van geluk
spreken!

13 onrecht als neveneffect
In haar boek 'Grootbrengen door kleinhouden als his-
torisch verschijnsel' laatLeaDasberg, in navolging van
Philippe Ariès (L' enfant et la vie familiale sous l' ancien
régime, 1960), zien hoe men in het verleden tegen het
kind heeft aangekeken:

: ; " . . ' / ' i : . ' : . • ; . • . • :

Tot zeg 1750 zijn kinderen kleine volwassenen; alleen
het volwassen referentiekader bestaat. De puberteit be-
staat niet. En pedagogen richten zich op wat kinderen
moeten kunnen, en dat is gelijk aan wat de maatschappij
eist. • " " • • • • • ' ' : ' • • • ; - ' ': " : i

Na 1750, te beginnen met de hoogste standen, werden
kinderen in een aparte wereld gestopt, dank zij de op-
komst van school en gezin (Rousseau b.v. betoogt in
zijn 'Emile ou de l'éducation' uit 1762 dat de opvoe-
ding moet zijn afgestemd op de eigenschappen van het
kind. In zijn kindertijd krijgt het kind voornamelijk
problemen voorgeschoteld in hetperspectief van nood-
zaak en nut. Pas in zijn adolesceritieperiode kan hét kind
de grote vragen, over 'moraal' en 'staat', zelf aan;
Aristoteles vond dat trouwens ook). Deze aparte
kinderwereld noemt Dasberg "jeugdland". Voor kin-
deren gelden aparte normen, ze wprden weggehouden
van de werkelijkheid, Als decpnfrontatiemet de werke-
lijkheid er dan toch van moetkomen.zijn deprpblemen
groot: de puberteit. De pedagogen richten zich kenne-
lijk naar wat kinderen willen kunnen. Deze periode
duurde in Nederland tot 1940. Voor de heffe des volks
is deze periode nooit aangebroken, overigens, of het
moet nu zijn.

En daarna is er oorlog, bezetting, honger, pnderduiking,
werkloosheid en ietsje later televisie: kinderen staan
weer midden in het leven. Jongeren hebben volwassen
ervaringen, maar dank zij opvoeding en onderwijs
worden die kinderlijk verwerkt. Deze periode loopt
volgensDasberg uit pp integratie van kind en maatschap-
pij (volwassenen en kinderen zijn beiden mensen). Het
verschil kind/volwassene is slechts gradueel. De maat-

schappij stelt nu weer eisen aan hetkind, voorzovermen
natuurlijk nog op het kind zit te wachten.

Jeugdland ontstond in het kielzog van gezin en school;
we hoeven niet te pleiten voor de afschaffing van deze
beide instellingen om het kind weer vrij te maken. In de
eerste plaats zijn zulke processen niet omkeerbaar, bo-
vendien is onze samenleving toch wat complexer en
massaler dan die van 800 jaar geleden, en tenslotte heb-
ben school en gezin in ander verband ook veel positieve
kanten. Maar we maken ons misschien druk om niets;
het afschaffen van school en gezin gaat vanzelf al: nor-
male gezinnen zijn steeds moeilijker te vinden, én voor
deschool is spijbelen een gebruikelijk geworden alterna-
tief. Met de integratie van het kind in de volwassen we-
reld zit hét op termijn dus wel goed. Kinderen worden
zelf al steeds volwassenen

De tegenstelling tussen een opvoeding waarbij de wens
van het kind Centraal staat en een opvoeding waarbij de
ouders zich uitsluitend verantwoordelijk weten yoorhet
eindresultaat van hun opvoeding, ofwel tussen roman-
tisch of cynisch, moeten we wel relativeren. Ook hier
geldtdë communicatieformule E=KxA, dat wil zeggen
dat het uiteindelijke effect van de opvoeding nul is als
ofwel de acceptatie van de opvoeding door de kinderen
nul is (zoals in het geval van een harde, eerlijke, cyni-
sche opvoeding), ofwel als de adequate voorbereiding
op de volwassen toekomst, de kwaliteit dus, nul is (zo-
als in het geval van dom houden, klein' houden plus
verwennen). De opvoeding is natuurlijk een moeizaam
compromis waarbij de opvoederrekeninghoudtrrietde
aard en het karakter van de kinderen, met eigen aard,
omstandigheden en mogelijkheden.

1.4 de uitweg
De situatie van het kind is zorgelijk:

*als hij in handen van de staatszorg valt, zal de
uiteindelijke kwaliteit van zin leven drastisch lager zijn
dan in de vrije sector. Terugtrekking van de staat uit
deze sector is aangewezen: weg met de kinderrechters
en de willekeurinstanties die daaromheen hangen.

*ten opzichte van ouders is zijn positie zwakker dan die
van slaaf. Én macht corrumpeert. Eigenlijk moet er een
soort onderhandelingssituatie ontstaan die de nefaste
invloed van de macht in het ge/in neutraliseert.

*kirideren kunnen niét eenzijdig van hun ouders afko-
men; terwijl het voor ouders eventueel wel mogelijk is
eenzijdig van hun kinderen af te komen; Eigenlijk zou
dit andersom moeten zijn. '



*er is een trend naar steeds volwassener kinderen.

Uit deze laatste drie overwegingen kan mijns inziens
slechts volgen dat kinderen het recht moeten terugkrij-
gen omwegtelopen (zonderdat de staat ze terugbrengt)
naar een gezin waar ze hun positie kunnen verbeteren.
Breggin formuleert het aldus: ledere ouder moet zijn of
haar kinderen een goed thuis bieden of het risico lopen
ze kwijt te raken aan een beter alternatief (ibid., 184).
Op grond van het weglooprecht kunnen kinderen na-
tuurlijk ook weglopen uit de almachtige, staats-
kinderinstituten.

Dezeuitweg kentnatuurlijk watuitvoeringsproblemen:

de kinderen kennen de wereld niet voldoende om
uit alternatieven te kiezen,
de kinderen zulleneerder bij de mensen blijven aan
wie ze jarenlang gehecht zijn, banden des bloeds
zijn sterk;
onderdrukking kan zelfonderdrukking hebben op-
geroepen, dus blijven de kinderen toch.

De bedoeling van de wegloopuitweg is gelukkig ook
niet dat kinderen om futiele redenen zullen besluiten te
verkassen. Het doel is het effect op de ouders: zij zijn
hun machtspositie grotendeels kwijt omdat dekinderen
nu een alternatief hebben, hoe theoretisch zo'n alterna-
tief ook is. Zij zullen daardoor betere ouders worden.

Er zal een run ontstaan op fantastische boekjes als van
Frances Kendall, 'Super parents, super children. How
to raise happy, independent and confident children'
1983. Een vooral praktisch boek. Ouders moeten vol-
gens haar inzien dat zowel ouders als kinderen rechten
hebben, en dat ze kunnen leven in wederzijds respecten
vrijheid.

Misschien zullenpedagogischecursussen alspaddestoe-
len opschieten: de kwaliteit van het ouderschap zal in
ieder geval met sprongen vooruit gaan. En de kinderen
hoeven zich niet méér klein te houden.

2. de school en de macht
De libertarische literatuur over onderwijs gaat voorna-
melijk over de vrijheid van schoolinrichting en
schoolkeuze. Er is inderdaad een leerplicht, en de staat
bemoeit zich verregaand met het onderwijs, maar de
kinderen zijn hier tenminste niet verplicht gemeente-,
provincie- of rijksscholen tebezoeken.Inhoudelijkbe-
staaterwelenige vrijheid voor de onderwijsinstellingen.

Er is veel op aan te merken: > i ;

de instroombeperkingen die allerlei vooral medi-
sche beroepen zo elitair maken, doen lange wacht-
tijden ontstaan; oogheelkunde!
studiefinanciering en ov-jaarkaart hebben in Ne-
derland tot een ongeëvenaardebureaucratie geleid:
keer op keer moeten dikke pakken papier worden
ingevuld die vergezeld gaan van ontoegankelijke
bijlagen. Vergeleken daarmee zijn belasting-
aangifteformulieren een peuleschil. ''
de dynamiek van door de staat gefinancierde in-
stellingen van hoger en middelbaar onderwijs is
gering vergeleken met soortgelijke cursussen die
op de vrije markt worden aangeboden. Met het
personeel van nu, met de know-how van nu, met de
faciliteiten van nu en met de studenten van nu kan
oneindig veel meer gedaan worden.

Maar ja,

de richtlijnen van hetMinisterie uitZoetermeer zijn
legio: als je als instelling al relatief vrij bent, dan
wordt het gebruikmaken van die vrijheid door het
ministerie gestraft met extra aandacht in de vorm
van extra visitatiecommissies e.d.
de instellingen zelf zijn door fusiegolven (in het
hoger beronderwijs maar het gaat nu ook het mid-
delbaar onderwijs overspoelen in het kader van de
basisvorming) onbestuurbaar geworden, wat zich
uit in de aanwerving van enorm veel overtollig per-
soneel, ter ondersteuning van overtollige taken. Als
er af en toe al eens iets bekend wordt over de finan-
ciële resultaten, dan zijn dat vaak mini-dramaatjes,
een groot percentage van de docenten in het mid-
delbaar onderwijs (veel groter dan in het buiten-
land) is al voor zijn vijftigste afgebrand. Dit is mede
te wijten aan de overbelasting, hét grote verschil
met het buitenland. De terugkoppeling naar
personeelsbeleidbepalend Zoetermeer is er niet.
de kwaliteit van het onderwijs is ook niet bijzonder
goed: de variatie in werkvormen is gering, en door
het overdreven grote aantal contacturen wordt de
meeste creativiteit bij de scholieren deskundig uit-
geschakeld.

- het leerplichtprobleem, namelijk dat ouders ge-
dwongen worden hun kinderen naar een school te
sturen, is in Nederland niet meer zo prangend. De
dwang bestaat al zo lang dat de werkelijkheid hem
ingekapseld heeft en tot fossiel gemaakt. De leer-
plicht in Nederland is een papieren tijger:
de scholen hebben zich al zo aan dé wensen van



ouders en kinderen aangepast dat van dwang ei-
genlijk geen sprake meer is.

- de vrijheid van schoolkeuze in Nederland is maar
een erg relatieve bescherming tegen overdreven
staatsbemoeienis. In veel, vooral kleinere, plaat-
sen zijnerpacificatieafspraken tussen de verschil-
lende soorten onderwijs, die onderling - heel vei-
lig - afgesproken hebben elkaar niet te zullen be-
concurreren op kwaliteit.

De lijst van ergernissen is veel langer, en u en ik kun-
nen er nog heel veel bij bedenken. Het is echter aar-
diger om naar wat grootschalig onderzoek te verwij-
zen, en wel naar de grote onderwijs-enquête waarvan
NRC-Handelsblad op 16 januari 1992 de uitslag
publiceerde. Hetaantal deelnemers bedroeg 6.877. De
meest opvallende resultaten; ,

1.
Velen vinden dat de invloed van de gemeenten op de
openbare basisscholen moet verminderen.
Mijn toelichting: de terreur van de dorpswethouder
voor onderwijs is waarschijnlijk niet eens de belang-
rijkste oorzaak: In sommige plaatsen hebben B&W
als schoolbestuur een geheime agenda: bijvoorbeeld
de kas van het gemeentelijk grondbedrijf.

2. ' '
Een grote meerderheid vindt dathetbevoegd gezag in
een instelling van openbaar onderwijs niet langer de
gemeente moet zijn maar een bestuur bestaande uit
ouders en externe deskundigen.

3.
Een overgrote meerderheid oordeelde uiterst negatief
overhetonderwijsbeleid: dat volgens 83% gekenmerkt
werd door telkens nieuwe ideeën lanceren en deze ver-
volgens weer te laten vallen.

4-
80% (in dit geval antwoordden alleen de leraren) was
van oordeel dat de Zoetermeerse grilligheid de be-
langrijkste oorzaak was van de extra werkdruk in het
onderwijs.

5.
Bijna niemand wil zijn kind naar een grote (2000)
scholengemeenschap of een grote (400) basisschool
sturen, ondanks de door Zoetermeer beloofde - maar
door bjjna niemand geloofde - grotef e mogelijkheden
voor de leerlingen. ,(En toch komt er een nieuwe
fusiegolf in het middelbaar onderwijs op gang.)

Uit de gehele enquête valt op te maken dat men in
Nederland tamelijk tevreden is over de meeste
onderwijsaspecten, behalve nu juist over wat de ge-
meente en het rijk ons aandoen.
De krant vroeg met zoveel woorden om het bevoegd
gezag van een openbare school over te geven aan
ouders+deskundigen, en de positieve respons was
enorm: 61 %.

Maar de andere belangrijke vraag, die parallel loopt
aan wat er op gemeenteniveau speelt, is niet gesteld:
moet het onderwijs niet van Zoetermeer worden ver-
lost, van de stokpaarden van bewindslieden? Zij zijn
een soortsuperwethouders van onderwijs. Zou opdeze
vraag wellicht ook 83% zijn gescoord, net als op de
vraag over het onderwijsbeleid?
De vermoed dat deze schatting er niet ver naast is.

Waar het om gaat is dat een grote meerderheid zich
aftekentvoorprivatiseringvanhetondenvijsinNeder-
land. Dat kan in allerlei stappen gerealiseerd worden:

- eerst openbare onderwijsinstellingen ombouwen
tot vrije onafhankelijke scholen en instituten,

- dan in vijfjaar üjd een totale privatisering. Maar
de inhoudelijke privatisering op rijks- en
gemeenteniveau is het belangrijkst.

Wat mij betreft blijven ze al die deskunmdigen m
Zoetermeer gewoon doorbetalen, als die maar niets
meer doen. Als ze zich maar verder nergens meer mee
bemoeien.

Het onderwijs zelf loopt redelijk goed; de privatise-
ring elimineert de ergste misstanden; de privatisering
geeft ruimte aan een nieuwe dynamiek.

3 Conclusie
Wij zijn deze toespraak begonnen met de

verwachting dat opvoeding + onderwijs = o
zou zijn. De opvoeding van veel kinderen zou vee
beter worden als kinderen het rechthadden op te stap-

pen en voor andere ouders te opteren.

Een kind dat ook nog mens mag zijn, hoef t niet onge-
duldig te zijn, hij kan meer bereiken.

De kinderen van nu zijn meer volwassen
Bij middelbare scholieren hebben de onve
heid en de afkeer van presteren van een decenn
geleden plaats gemaakt voor berekend studer£n

esuj.
zo min mogelijk moeite een zo goed mogelijK
taatbehalen. Waar het om gaat, is het papiertje. 0 J
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volwassen cynisme, zo te zien, rijp voor een opvoe-
ding die hun in hun waarde laat. Rijp ook voor onder-
wijs dat niet gedicteerd wordt dpor dorpswethouders
op rijks-en gemeenteniveau.

De grote meerderheidin Nederland vindt datde groot-
ste problemen in hetonderwijsdegemeenteenhetrijk
zelf zijn. Als die hinderpalen voor dynamisch onder-
wijs weggeprivatiseerd zijn, met hoeveel meer elan
komen de kinderen dan van school?

Als we daar enthousiast aan gaan werken, dan ontstaat
er een vorm van ongeduld die ons niet, zoals Cicero

aangaf, van het doel afhoudt, maar ons er sneller heen
voert. : • • ' • • • : • • • : - ' ' • • • ' ' • • ' • ! :'\. > ".•.•

Dankzij een nieuwe opvoeding, dankzij een nieuw on-
derwijs. ' .i

HET STIMULEREN VAN ZELFSTANDIG-
HEID BIJ JONGEREN.
Hierna volgt een samenvatting van de lezing die Nel Van
Hulten-van Os hield tijdens het Libertarische Trefpunt
op 12 september jl. te Rotterdam. ' '

Nel van Hulten-van Os is gevestigd als fysiotherapeute
te Schiedam. : . . , • • • .

Het woordenboek Van Dale geeft een aantal omschrijvin-
gen van het begrip "zelfstandigheid". Bc beperk nie tot:
"onafhankelijkheid, het handelen uit eigen kracht", m.a.w.
"ik kan het zelf wel!".

Dié onafhankelijkheid ,het zelfvertrouwen, dat tot uitdruk-
king komt in "ikkanhet zelf wel", leert een mens in de loop
van zijn leven. Hij begint met een totale afhankelijkheid
van degenen die voor hem willen zorgen, meestal de ouders.
De enige mogelijkheid die hij heeft om te protesteren, is
huilen. Hij huilt omdat hij pijn, honger of een vieze luier
heeft. Hij huilt op verschillende manieren en de ouders leren
die manieren te onderscheiden. Na een tijdje gaat het kind
lachen en ontdekt dat er een positieve manier is om contact
te zoeken en aandacht te krijgen. Zijn zintuigen gaan zich
ontwikkelen en samenwerken: het kind gaat de omgeving
ontdekken door te grijpeh.'te kluiven, té horen, te ruiken en
te zien. Een klein kind moet alles nog ontdekken, ook zich-
zelf, en bovendien heeft het een niét volledig uitgegroeid
zenuwstelsel. . ' ' " ! .

Frances Kendall heeft in haar boek " Super Parénts, Super
Children " zeer nadrukkelijk betoogd datje een kind moet
beschouwen als één mens zonder érVaring. Een kind leert
langzamerhand zijn eigen mogelijkheden 'en krachten té
ontdekken enleert dat het rekening moét houden met an-
dere mensen, dieren en de dingen waarmee het te maken
krijgt. • >:• • • • • ! ' . . • • • • • . - • • • • - ' i . : • • ' • ' • ' • . ' i : . . " - : : • ' • - , v

Nel van Hulteihvan Os

Wil je als volwassene een kind begeleiden zodat het uit kan
groeien tot een gelukkig, onafhankelijk mens dat voldoende
zelfvertrouwen heeft om zelfstandig te kunnen zijn, dan is
het goed om te trachten vanuit een aantal vaste principes
met dat kind om te gaan. Maar dat betekent wel datje zelf
ook vanuit bepaalde principes moet proberen te leven!

Een aantal belangrijke principes zijn de volgende:

1) Een kind wordt in de wandeling "jquwkind" genoemd,
maar in wezen is een kind noch jouw noch andermans
eigendom, doch een zelfstandig wezen waarvoor je je
verantwoordelijk voelt.

2) Jij moet het kind laten voelen datje het respecteert en
het kind moet ook jou respecteren.

3) Het enige belangrijke verschil tussen een volwassene
en een kind is de ervaring. , i

4) Ieder mens moet de vrijheid hebben te leven zoals hij
wil, mits hij de vrijheid en het bezit van een ander niet
schaadt. Dat geldt ypor kinderen en volwassenen (en
ook voor je huisdieren).

5) Kinderen moéten als zeheel klein zijn totaal verzorgd
worden, maar bovendien is hét heel belangrijk dat ze
geknuffeld worden! Missen ze dit:lichamelijke con-
tact en de liefde en de zorg, dan worden kinderen ge-
stoord, ontwikkelen ze zich laat en hebben een laag

I.Q.v De eerste vier levensjaren zijn het belangrijkste.
6) Debelangrijksteeigenschappendiejémoettrachten te

ontwikkelen bij het kind zijn onafhankelijkheid, zelf-
vertrouwen en individualiteit.

7) Maak je excuses tégen een kind als je beseft dat je iets
verkeerd hebt gedaan en leer mede daardoor eeri kind
excuses te maken. Volmaakt zijn we nu éénmaal geen
van allen!



8) Breng het geduld op om een kind zijn gang te laten
gaan als het iets zelf wil proberen en zeg niet telkens
" Dat zal ik wel voor je doen, want dat kan ik beter of
sneller".

Frances Kendall geeft in haar boek een reeks praktische
voorbeelden, waarin deze principes verder uitgewerkt
worden. Er zijn dingen waarmee je het niet mee eens be-
hoeft te zijn, maar die je in ieder geval aan het nadenken
zetten.

De ben dan ook blij dat het boek in het Nederlands is ver-
schenen!

Naschrift redactie.

Het boek (gebonden, 160 blz.) is door uitgeverij De
Roode Toren op de markt gebracht tegen een
winkelprijs van fl. 39,50 excl. verzendkosten. Indien U
zich echter rechtstreeks bij de Roode Toren intekent
geldt een intekenprijs van fl. 30,- (alle kosten inbegre-
pen). U kunt intekenen door een briefje te schrijven
naar Uitgeverij De Roode Toren, Antwoordnummer
330,6660 WP Driel (NL), geen postzegel nodig.

VRIJHEID VOOR DE EUROPESE JEUGD!
Christopher Lingle

Christopher Lingle is ais professor in de economie ver-
bonden aan de University of Natal in Durban, Zuid-
Afrika. Recentelijk is hij tevens werkzaam geweestvoor
het Miami University European Centre en het Centre
Universitaire de Luxembourg, beiden in Luxemburg
gevestigd. Onderstaand artikel schreef hij alsPosition
Paper voor de International Society for Individual
Liberty.

Een van deuitgangspunten van de Verklaring van deRech-
ten van de Mens uit 1789, ten tijde van de Franse Revo-
lutie, is de autonomie van het individu inzake de
keuzevrijheid in 'een groot aantal zaken, waaronder de
beroepskeuze.

Alle Europese burgers zouden moeten stilstaan bij het feit
dat de militaire dienstplicht in strijd is met dit uitgangs-
punt. Het is interessant op te merken dat de principes, die
een dergelijkeonderwerping van individuele vrijheidrecht-
vaardigen teneinde de maatschappij te dienen, vergelijk-
baar zijn met de collectivistisctie uitgangspunten van het
socialisme.

Alleopdevrijemarktgeoriënteerdepolitiekepartijenzou-
den zich moeten beroepen op de morele standpunten die
uit de Verklaring van 1789 voortvloeien en zo hun socia-
listische tegenstanders trachten te overtuigen. Net zoals
slavernij gekarakteriseerd kan worden als de afwezigheid
Van keuze-vrijheid , dient de militaire dienstplicht te
Wprden beschouwd als een vorm van sociale, zoniet socia-
listische horigheid, i '

i
Alhoewel de kwestie van de militaire dienstplicht dus
mpreleen ook andere aspecten omvat.kan erpolitiek profijt
worden getrokken uit de toenemende onvrede met het
huidige bemanningssysteem van de Europese militaire
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strijdkrachten. Geconfronteerd met soortgelijkepolitieke
problemen ten gevolge van de onredelijkheid van de mi-
litaire dienstplicht in de jaren '60, ontstond erin deV.S.
toentertijd een openbaar debat waaraan deskundigen op
velerlei gebied deelnamen. Terwijl in de V.S. destap naar
eenvrijwilligerslegergrotendeelsgepropageerdwerddoor

economen , zijn de Europese economen opvallend afwe-
zig in het huidige debat o ver de afschaffing van de dienst-
plicht. In de V.S. verleenden de argumenten van de
markteconomen destijds achtenswaardigheid aan een
standpunt dat voorheen louteren alleen werd toegeschre-
ven aan linkse en pacifistische groeperingen.

De argumenten behelsden ondermeer dat een vrijwil-
ligersleger zal leiden tot verbeterde efficiency,
kostenverlaging en tevens tot verbetering van de indivi-
duele rechten. M.a.w., het opzetten van een leger profi-
teert, zoals bij de meeste zaken het geval is, bij een
marktoplossing.

Naast demoreleen politieke aspecten kent de dienstplicht
ook verscheidene strategische en sociale dimensies. Beo-
nomen kunnen een bijdrage leveren aan het debat door de
regeringen te informeren over de werkelijke kosten e
(in)efficiënte van een strijdmacht diebestaat uit gedwon-
gen dienstplichtigen versus die van een leger bestaan
uit professionals die op vrijwillige basis te werk zijn g
steld tegen een dopr de markt bepaalde vergoeding.

De Europese naties die pretenderen dé Verklaring van de
Universele Rechten van de Mens te onderschrijven,
den hun eigen wetgeving omtrent de dienstplicht moe
herzien. Degenen die voortgaan de dienstplicht te pn?^
geren dienen principiële argumenten aan te voe

(
re" .g

de handhaving van het huidige systeem.,Diens*1*
maar al te vaak verdedigd met het argument dat



vrijwilligersleger te duur zou zijn. In feite worden er bij
dienstplicht een heleboel kosten verborgen gehouden,
terwijl andere kosten worden verhoogd. Het
kostenargument kan als onwaar worden aangemerkt in-
dien ze wordt toegepast op de bouwkosten van de
Egyptische piramiden. De bouw van deze piramiden kan
als goedkoop worden betiteld als de volgende twee
kostenposten buiten beschouwing worden gelaten :

1. De kosten van die individuen die als bouwslaaf wer-
den onderworpen en een heel leven lang werden ge-
bruikt, bij velen totdat de dood erop volgde,

2. De kosten voor de gemeenschap die de opbrengst
misliep van hetgeen door de slaven anders voortge-
bracht had kunnen worden.

Laten we de kosten vóór de gemeenschap allereerst eens
nader bekijken.

Als de bouwarbeiders waren ingehuurd tegen een belo-
ning zoals vastgesteld op de arbeidsmarkt, zouden de
werkelijkekosten van de piramide-constructie aan het licht
zijn gekomen. Waarschijnlijk was men toentertijd tot de
conclusie gekomen dat de bouw van piramiden wel heel
erg duur was als men de marktwaarde van de alternatieve
aanwendingen der middelen zou meenemen in de calcu-
latie.

Het probleem van het 'lage kosten'-argument voor de
dienstplicht (of voor de bouw van piramiden) is dat alleen
de directe, objectieve publieke uitgaven in de analyse
worden meegenomen.

Nu gaan we eens kijken naar de individuele kosten van de
geknechte piramide-bouwer of dienstplichtige. Voor
dienstplichtigen gelden de alternatieve kosten in de vorm
van gederfde inkomsten/opbrengsten uit burger-arbeid en
als kosten/offers ten gevolge van een vertraging in de ont-
wikkeling van hun carrière. Deze kosten zijn verborgen
daar ze niet zijn en worden geregistreerd als een
markttransactie -d.w.z. het leger hoeft niet te bieden voor
soldaten - en dit maakt dat wij niet gemakkelijk kunnen
beoordelen wat de marktwaarde is die dé dienstplichtige
zelf geeft aan zijn misgelopen alternatieven. ; '

De verliezen en lasten voor de dienstplichtigen gaan ver-
der dan de strikt objectief meetbare kosten en uitgaven.
Economen stellen dat kosten ook een belangrijke subjec-
tieve component bevatten die alleen ingecalculeerd kan
worden door het betrokken individu zelf. B.v. sommige
mensen maken bezwaartegen deonaangenaamheden van
de militaire dienstplicht terwijl anderen het juist een lo-
nende en nuttige ervaring vinden. Wanneer een onwillig
individu de dienstplicht moet vervullen zal dit gepaard
gaan met hoge reële subjectieve kosten.

Er zijn verdernog drie kostenposten én inefficiëntiesrn.b.t.
een dienstplichtigenleger die ook vaak buiten beschou-
wing worden gelaten:

1. Hethogepersoneelsverloopmet als gevolg hoge kos-
ten voorde training en scholing van nieuw personeel.
Deze kosten worden geëlimineerd bij een meer sta-
biel en professioneel leger, i;

2. De regering verliest de mogelijkheid potentiële
legerprofessionals in te huren die het huidige
beloningssysteem onacceptabel vinden doch vooreen
militaire loopbaan zouden kiezen indien hen een aan-
trekkelijker aanbod werd gedaan. De beperkte
overheidsmiddelen, die momenteel worden verdeeld
overeen grootaantaldienstplichtigen.kunnenbij een
verbeterde efficiency en een kleiner aantal beroeps-
militairen toch tot hogere salarissen leiden dan nu het
geval is. , ,

3. Hetontbreektderegering aan voldoende prikkels om
zuinig om te springen met de militaire arbeidskrach-
ten omdat een belangrijk deel van de totale kosten
van de militaire dienst door haar worden genegeerd
en worden gedragen door de gemeenschap. Hierdoor
zullen er hogere gebudgetteerdekosten ontstaan daar
er immers een bverbemanning van "goedkope" ar-
beidskrachten plaatsvindt. De omvang van de hui-
dige militaire strijdkrachten is dan bok verre van
optimaal.

Debetaling aan hetmilitairepersoneel van een aan demarkt
gerelateerde beloning zou aan de ene kant de subjectieve
individuele kosten (d.w.z. het onnut van demilitairedienst-
tijd plus de gederfde inkomsten) en aan de andere kant
ook de objectieve personeelskosten (van een kleiner aan-
tal professionele krachten) doen verlagen. Het zou die-
genen afdoende belonen die kiezen voor militaire arbeid
en de samenleving zou profiteren bij het meest efficiënte
gebruik van de schaarse arbeid. Zoals het er nu voorstaat
wordt toch ook niet verwacht van de overige ambtenaren
genoegen te nemen met een lager inkomen uit een soort
gevoel van maatschappelijke dienstbaarheid. Waarom
wordt dit dan wel verwacht van degenen die werkzaam
zijn in het leger? i

Ook belangrijk is de grotere keuzevrijheid die een
vrijwilHgerslegermetzichmeebrengtzodatiridividüeridie
beroepen kunnen kiezen die voor hen het meest indivi-
dueel bevredigend en tegelijkertijd het meest sociaal pro-
duktiefzijn. '

Zeker is dat de het streven naar grotere keuzevrijheid een
geldige is in die landen die zich publiekelijk opwerpen
voor de uitbreiding en invulling van deÜniverséle^èch-
ten van de Mens.



LIBERTARISME EN KINDERRECHTEN
Stefan van Glabbeek

Het libertarisme (*) is een rechtsbeginsel dat volgens mij
'voor alle mensen geldt. Zo is slavernij volgens mij altijd in
strijd me t hetlibertarisme: de meester dwingt de slaaf onder
dreiging van geweld om te werken. Slavernij is volgens mij
niet vanuit een libertarisch standpunt goed te praten door-
dat de rechten van slaven ontkend worden. Dan zouden
namelijk alle vrijheidsaantastingen kunnen worden goed
gepraat door de rechten van de betrokken groep te ontken-
nen (**).
_, , ...... i . . . , ,
Ook vergelijkbare situaties, zoals de vroegere en hier en
daar nog tegenwoordige ontkenningen van de zelfbe-
schikkingsrechten van zwarten of van vrouwen zijn zo vol-
gens tnij onlibertansch. Evengoed is het zo volgens mij
onlibertanschomkinderenuittesluitenvanhetlibertarische
rechtsbeginsel. Het vennoorden van een kind, zelfs van een
baby,1 is juridisch gezien even erg als het vermoorden van
een volwassene, en wel om dezelfde reden: moord is een
inbreuk op het leven van een ander. Ook kindermishande-
ling is zo volgens mij onlibertarisch, evenals het slaan van
kinderen om ze je wil op te leggen, bijvoorbeeld omdat ze
de verkeerde vriendjes hebben. ,

tw ophn.iir von l A r i \
van ( '

m t hverantwoord als het voortkomt uit (eventueel
uitbestede) zelfverdediging. Als een kind bijvoorbeeld de
boel kapot maakt of een onaanvaardbare hoeveelheid her-
ne produceert, denk ik dat een ouder daar wel met een duw
of een tik op mag reageren, zonder dat er dan sprake is van
onhbertansch gedrag van de ouder. Verder denk ik dat het
natuurhjke gezag van de ouder en indien nodig niet-licha-
melijke straffen om kinderen op te voeden, meer aan te
bevelen zijn. Je kunt bijvoorbeeld tegen een kind dat slecht
eetzeggendathij/zijeenbepaaldtv-programmaalleenmag
zien na het eten van een bepaalde maaltijd. Vrijwel alle
kinderen zullen een dergelijke regel van hun ouders accep-

' - .

NietaUeenhetdirectmishandelenvankinderen,maarook
het stoppen van kinderen in dwangarbeid is onvèreniebaï
met het libertarisme. Logisch gezien is lel^c S ee"
vorm van dwangarbeid "Leren" k imm,™ „ ,
.beid. De ̂ %£?bïïZ ̂ ^™

matigis.Deleerplichtisduseenvomvandwangarbefden
daarom onlibertarisch. De onderwijssocioloog Stefanleerpiicht kinderen b°ven-

als btS n°rmaals

Het beste argument tegen het afschaffen van de leerplicht
is wellicht dat sommige ouders hun kinderen tegen hun wil
thuis zouden houden. De inspectiedienst zou kinderen dan
beschermen tegen kwaadwillende ouders, door hun kinde-
ren in hetkader van de leerplicht toch naar school te sturen.
Het probleem met de inspectiedienst is echter dat alle kin-
deren naar school worden gestuurd. Ken Schoolland ver-
telde op zijn lezing te Rotterdam van 21 september j.l. dat
kinderen in de V.S., die hun eigen lichaam zogenaamd
"stelen" en regelmatig spijbelen, in aanraking komen met
de meest geweiddadige dwangmethoden van de overheid
Qm de ijbelaars aan te „^ ̂  j^ spijbelaars

opsMte£ in gevangenissen en inrichtinge„ en het toedie-
^ yan ̂ ^ zijn hierbij in de V.S. gebruikte

th . , •

Natuurlijk is het goed als kinderen worden beschermd te-
gen ouders die hun kinderen tegen hun zin thuis houden.
Maar het is slecht als dezelfde dienst tevens agressie tegen
Spijbelaars gebruikt. Als de inspectiedienst zowel de rech-
ten van lerende kinderen als van spijbelende kinderen zou
respecteren dan zou ze de uiteindelijke'keuze van het naar
school gaan aan de kinderen zelf laten. Kinderen die dan
«8« i «H thuis worden gehouden kunnen dan met de
machtvandeinspectiedienstnaarschoolwordengestuurd;
V- , ••*•,•••••"' • '.. t, i „VnnncnHan kiezenAnderen die liever met naar school gaan kunnen dan kiezen

V°°T IS'
Dit roept de vraag op of kinderen deze verantwoordelijk-
heid kunnen dragen. Daarvoor wil ik graag verwijzen naar
radicale onderwijsexperimenten, zoals de Summerhill-
school in Groot- Brittannië. Op deze school werdenkinde-
ren niet meer verplicht om naar de lessen te gaan, c.q. '
mochten zij hun tijd ook anders invullen, bijvoorbeeld met
spelen, knutselen of zelf te verzinnen activiteiten. In het
boek "Summerhill", geschreven door de oprichter van de
Summerhillschool, Alexander Neill (BijleVeld Utrecht
1972), wordt een rapport van de schoolinspectie geciteerd:

levenslu * Van

***

algemeen aanvaarde norm, maar bun
-ak en natuurKj kheid en het totaal ontbreken
8 ° zelfingenomenheid maakt hen tot
mehSen Oln mee °m te gaan"in viaanderen is ee« iaêere sch°^' "De weide>> te &p tnaar het voorbeeld van Summerhill opgericht, dus ook
.onder verlichte afwezigheid tijdens de lesse, W
het algemeen is er geep probleem met de overgang naar een
jWiüekeurigeschöplvporwatbetreftdeleerstof.Welbreng^

de overgang naar een sfeer van 'gewone' middelbare se
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len een aantal aanpassingsspanningen met zich mee. Maar
de sterkste hulp om daar over heen te komen blijkt de ver-
worven zelfstandigheid en de leermotivatie te zijn van de
leerlingen die uit De Weide Komen" (citaat uit "Heden-
daags Anarchisme, een inleiding voor jongeren" door
Ludwich Glabeke, Libertaire Studiegroep Gent, 1987).

Let wel dat ook de Weide en Summerhill binnen de
leerplichtwet vallen. De leerlingen hadden dus niet de kans
om zich uit te schrijven zonder zich bij een andere school
in te schrijven. De conclusies over de leerlingen (zoals dat
de overgang naar een willekeurige middelbare school qua
leerstof over het algemeen geen probleem is) gaan dus over
alle ingeschreven kinderen.

Het idee dat kinderen zonder leerplicht alleen zouden gaan
spelen blijkt dus niet uit de praktijk. Het lijkt mij juist met
de menselijke natuur overeen te stemmen dat kinderen op
zich graag willen leren. Mensen en in zekere zin ook hogere
apen danken hun overleving namelijk voor een groot deel
aan hun verstand. Als een chimpansee niet bij een banaan
kan terwijl er een stok in de buurt is, dan zal deze aap de stok
gebruiken. Dat is duidelijk een bewijs van verstand. De mens
maakt dagelijks gebruik van dergelijke "uitvindingen" om
te blijven leven. Het leren van dingen (als een stok gebrui-
ken om een banaan naar beneden te halen) is dus inherent
aan de menselijke natuur.

Dat kinderen soms ongemotiveerd zijn om te leren komt
volgens mij dan ook eerder door het dwangmatige karakter
van het onderwijs op veel scholen. Als je een kind verplicht ,
iedere dag 10 dropjes te eten verwacht ik dat het kind dit
uiteindelijk met tegenzin zal doen. Een andere belangrijke
veroorzaker is het volgens mij vaak uiterst saaie
onderwijsprogramma, zowel qua overdrachtalsquainhoud.

Een andere consequentie van het libertarisme is volgens
mij dat de financiering van scholen niet via de overheid
behoort te gaan. De enorme hoeveelheden belasting die
mensen nu aan het onderwijsstelsel betalen mogen ze dan
zelf houden om het door henzelf gewenste onderwijs op de
markt te kopen.

Veel mensen brengen hier tegen in dat de overheidsfinan-
ciering van het onderwijs de lage inkomensgroepen finan-
cieel beschermt, en zorgt dat ze zo het onderwijs kunnen
betalen. Het roemruchte rapport "Het Profijt van de Over-
heid" van het Sociaal Cultureel Planbureau, laat juist zien
dat bij uitstek de overheidsfinanciering van het
onderwijsstelsel in het voordeel uitpakt van de hoge
inkomensgroepen ten koste van de lage inkomensgroepen.

Ook de afgedwongen overheidsplahning van de
onderwijsprogramma's is volgens mij onlibertarisch. De
overheidsregulering van de onderwijsprogramma's zou dan
ookmoeten verdwijnen, zodat er een grotere keuzevrijheid
bestaat uit leerprogramma's, examenvormen, etc. De

onderwijsplanning draagt bovendien sterk bij aan de lage
kwaliteit van het ónderwij s zoals d at op veel scholen wordt:
geven (***). Het onderwijsprogramma pp basisscholen is
vaakmeer "tijdvulling" dan werkelijk onderwijs. Kinderen
komen van school af terwijlze slechtkunnen rekenen, weinig
kennis hebben van de Nederlandse taal* en een gebrekkige
algemene kennis hebben. In plaats van dat kinderen wordt
geleerd na te denken wordt hen geleerd alles uit het hoofd
te leren. Dit gaat door in hét voortgezette onderwijs. Wis-
kunde wordt veelal geleerd door formules uit het hopfd te
leren, en deze bij dejuiste spm toe te passen, pen werkelijk
begrip van wiskunde en het hut ervan ontbreekt dan ten ene
male. Tevens wordt zeer weinig aandacht besteed aan het
leren van dingen die nuttig zijn in het dagelijkse leven, zoals
sociale vaardigheden, kennis van arbeidscontracten, het
invullen van belastingpapieren, kennis van uitkeringen- en
subsidiestelsel, kennis van politieklachten en juridische
processen. .

Doordat de kinderen uit lagere inkomensgroepen vaak
wegens geldgebrek eerder gaan werken, en daardoor min-
der tijd hebben om te studeren, is dit systeem juist voor hen
nadelig. Als het lagere en middelbare onderwijs een hogere
kwaliteit zou hebben, zouden deze kinderen in de tijd die zij
studeren zich beter kunnen ontwikkelen. Ze zouden dan
grotere kansen hebben ommeer te Verdienen dan hun ouders.
Hoe lager de onderwijskwaliteit, hoe meer kinderen uit
lagere inkomensgroepen ook weer in de lage
inkomensgroepen terecht zullen komen.

Maar uiteindelijk zijn alle kinderen de dupe van de
staatsbemoeienis met het onderwijs. Vandaar dat ik dit
artikel wil beëindigen met de stelling dat de staat de kinde-
ren van hun kennis berooft.

• 1 1
* Dit artikel is de (bewerkte) tekst van het tweede deel van
mijn inleiding libertarisme en kinderrechten die ik hield op
het trefpunt van 12 september j .1. Het eerste deel (inleiding
libertarisme) veronderstel ik als bekend bij de lezer en laat
ik hier daarom achterwege. Dit eerste deel is eventueel in
pamfletvorm te bes tellen door mij te bellen op nummer 071-
143770 (NL).

** Rechtsbeginsels die zich beperken tot een bepaalde
gedefinieerde elite of willen uitbreiden door bijvoorbeeld
de dieren erin te betrekken kunnen volgens mij beter anders
worden genoemd om verwarring te voorkomen.

*** Zonder overheidsplanning van het onderwijs 'zou er
meer keuzevrijheid zijn zodat het onderwijs zich over het
algemeen meer op de marktvraag zal aanpassen hetgeen
per definitie kwaliteitsverbetering is: kwaliteit betekent dat
de wensen van de gebruiker zo goed mogelijk worden ver-
vuld. Ook zou er meer ruimte zijn voor pluriformiteit in het
onderwijs, zodatiedereen onderwij skeuzes kanmaken naar
individuele smaak (hetgeen dan ook per definitie
kwaliteitsverbetering is). '
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RECENSIE
HET BROEIKASEFFECT BESTAAT NIET
door: Karel Beekman gerecenseerd door: Hub Jongen

Het verwachte boek van Karel Beekman is uit.

Degenen die bekend zijn niet zijn artikelen in de VRIJ-
BRIEF, zullen zeker benieuwd zijn hoe hetgeworden is.

Laat ik meteen zeggen dat het boek u niet zal teleurstel-
len. In-tegendeel.

Het feitdat in dezelfde week van verschijnen het ALGE-
MEEN DAGBLAD al een uitgebreide (positieve) recen-
sie publiceerde, geeft bovendien aan dat er ook anderen
zijn die dit een belangrijk bpek vinden. Een boek dat de
wereld weer op zijn pootjes recht kan zetten!

De negen conclusies die pp de kaft vermeld worden, zijn
zo belangrijk dat het goed is om zelf te lezen wat Karel
Beekman er over zegt én hoe hij deze conclusies bewijst.
U zult daardoor yeel gegevens krijgen die ook uw ge-
sprekken over deze onderwerpen beslist vruchtbaarder
zullen maken.

Deze conclusies zijn:

1. Het broeikaseffect is geen bedreiging.
2. De afbraak van de ozonlaag is een fabeltje.
3. De verzuring bestaat niet of nauwelijks.
4. Water- en luchtverontreiniging nemen af.
5. De bedreiging van giftige stoffen in het milieu is een

mythe.
De grohdstoffen raken niet op.
De bossen ook niet. j

Met de overbevolking valt het wel mee, en
Het uitsterven van plant- en diersoorten is in som-
mige ge vallen betreuren s waardig, maar niet catastro-
faal.

Voor lezers van de VRIJBRIEF hoef ik Karel Beekman
niet meer te introduceren. Om deze recensie toch ook
voor nieuwe; lezers compleet te maken, citeer ik wat erop
de kaft over Karel Beekman wordt vermeld: "Karel
Beekman is van beroep vertaler en journalist, en heeft
zich de afgelopen vijfjaar gespecialiseerd in de analyse
van nationale en internationale berichtgeving over het
milieu."

De titel is behoorlijk "prikkelend", en de personen aan
wie ik het boek heb laten zien, waren'dan ook onmiddel-
lijk geactiveerd.

Hoe kan iemand zo iets zeggen? Iedereen weet toch dat
er een (gevaarlijk) broeikaseffect optreedt waardoor wij
allemaal worden bedreigd?

Typisch is dat bij mij tot nu toe nog niemand reageerde
met de opmerking dat er "in een broeikas" wel degelijk
hetbroei-kaseffect bestaat. Men weet dus kennelijk di-
rectdatmetde titel bedoeld is het dreigendebroeikaseffect
dat ons hele milieu zou gaan opwarmen.

Van bladzijde tot bladzijde stijgt de verwondering over
wat allerlei personen durven te verkondigen als weten-
schap!

Dit is meestal gemengd met een uitspraak die zo logisch
is, dat iedereen het "begrijpt". Zoals:

- "De hoeveelheid grondstoffen is beperkt op deze
aarde."
Niemand zal beweren dat de hoeveelheden "onbe-
perkt" zijn. De vraag is echter óf dat wat uitmaakten
of er niet voldoende is voor de komende generaties,
en of er niet veel alternatieve mogelijkheden zijn.

- "Dppr troep in de lucht te blazen, vervuil je de lucht
en dat is ongezond en stinkt."
Geen zinnig mens zal beweren dat dat niet erg is,
maar je moet wel steeds kijken wat er in de atmo-
sfeer gebracht wordt, en wat de echte consequenties
daarvan zijn. Nog afgezien van positieve'effecten
die er ook zijn.
Bijvöprbeeld, het CO2. Als dat nader geanalyseerd
wordt,blijkthetdataldieschrikverhalenzwaarover-
dreven zijn, en dat die CO2 nog wel eens nuttig zou
kunnen zijn;

- "Als de bevolkingsgroei zo blijft doorgaan, zal de
aarde overvol worden."
Ja "als" Maar wat leert de praktijk? Dat dat niet het
geval is. ' . ' !'

Ook opvallend is dat "men" zo vlug de beweringen ver-
geet die niét waar bleken te zijn:

- Weet u nog dat in het begin van de zeventiger jaren
het schrikbeeld was dat we heel snel een nieuwe ijs-
tij'd tegemoet gingen waardoor "gemakkelijk twee
miljard mensen door honger zullen omkomen .
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Waar zijn eigenlijk de laatste tijd de verhalen over
de "zure regen"gebleven? Een paar jaar geledenkon
je geen krant openslaan, geen tijdschrift bekijken of
er stond wel iets over zure regen in. Is de regen niet
meer zuur, of was het toen ook al allemaal zwaar
overdreven?
Wat dat betreft is waar datje wel voorkorte tijd alle
mensen, en voor altijd enkele mensen kunt bedon-
deren, maar nooit voor altijd alle mensen.

Wat gebeurt er eigenlijk in onze maatschappij?

Veel mensen houden terecht van de natuuren maken zich
zorgen als er met de aarde op onverantwoorde manier
wordt omgesprongen. (Waarbij we "onverantwoord"
degelijk en wetenschappelijk moeten analyseren). •,

Minstens twee groepen mensen maken echter van die,
vaak onterechte, bezorgdheid gebruik:

-1) Wetenschappers die zien dat ze daardoor fondsen
ter beschikking gesteld krijgen om verdere studies
te doen.

- 2) Politici die hierdoor een kans zien om hun macht te
vergroten. Zij kunnen en zullen dan weer voorschrif-
ten en controlerende instanties in het leven roepen;

en nog belangrijker worden. Het tragische hiervan
is, dat door deze gang van zaken het gevaar groot is,
dat door verkeerde maatregelen, door het afremmen
of verbieden van verdere technologische
ontwikkelingen, de wereld inderdaad ten onder gaat.
Maar dat is dan niet door al die dreigingen die men
ons nu probeert wijs te maken.

Het is één zeer vlot en leesbaar geschreven boek gewor-
den. De vele citaten remmen niet af, maar noden zelfs tot
verder lezen.

Het zal u niet verwonderen dat elke stelling in het boek
wordt gestaafd met duidelijke bronvermelding. (Er zijn
20 bladzijden nodig om de voetnoten te vermelden, nog
los van de literatuurlijst van 3 bladzijden.)

Het boek van Karel Beekman kan velen de ogen openen.
De hoop dat dat gebeurt. Schaf het boek aan. Lees het. En
als u het met het bovenstaande eens bent, raad u dan ook
weer anderen aan om hetzelfde te doen. Ik weet geen be-
tere methode om aan de echte bedreigingen een halt toe
te roepen.

"HET BROEIKASEFFECT BESTAAT NIET" door
Karel Beckmankost f.29,50 en is uitgegeven door Uitge-
verij BALANS.

ONTMOETING MET MARJAN VAN DER
HEIDEN
Op 5 november j.l. gaf Marian van der Heiden een
presentatie over de achtergronden van haar boeken
aan deLibertarischeKringRijnmond, Marian van der
Heiden heeft twee boeken voor kinderen geschreven
die gepubliceerd zijn: De Stem van de Reiziger en
Halte Tramhuis,

De Stem van de Reiziger is eerder gerecenseerd in de
Vrijbrief. De plot: een jongeman ontworstelt zich van
het teneerdrukkend geloof en de verstikkende samen-
leving van zijn ouders en volwassenen; hij leidt uit-
eindelijk een tocht uit de hel naar een nieuw land en
een nieuwe samenleving methoop. De boodschap aan
de (jonge) lezer: denk na en maak je eigen keuzen.

Vaak heb ik gelezen dat het beter is nooit dé schrijver
van een boek datje erg aanspreekt, te ontmoeten; dat
zou vrijwel altijd een enorme tegenvaller zijn: Er is
uiteraard verschil tussen wat je leest en jouw interpre-

Jan Smid

taties en hetgeen de schrij ver ermee bedoeld heef t. Dat
verschil bleek ook op deze Kringavond bij soihmige
lezers enkele keren het geval te zijn.

Het eerste hoofdstuk van De Stem heet "Er is geen
boven", en aanvankelijk had Marian van der Heiden
dit als titel van het gehele boek bepaald. De uiitgever
vond dit geen goed titel voor een kinderboek.

Als atheïst zag ik in deze titel.en de rest van het ver-
haal, een bevestiging voor mijn opvatting dat een
godsveroorzaking van het heelal en een godsbestaan
onjuist is. Zo had de schrijfster het echter zeker niet
bedoeld. Wel is deze titel een Voorbode voor het ont-
maskeren van het valse geloof van de mensen in het
onveranderlijke van het (zeer begrensde) bestaande.

Ook vond ik opmerkelijkdat Plato' sgfotmetzijn scha-
duwen een inpiratie is geweest. Met dit verhaal wilde
Platö aangeven dat hetgeen wij als werkelijkheid beschou-
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wen slechts een schaduw (cq spiegeling) is van de echte
werkelijkheid. En vervolgens kwam Plato met zijn
IDEEËN. Aristoteles nam hier duidelijk afstand van door
te stellen dat de werkelijkheid IS (zoals die wordt waar-
genomen).

De boodschap van Marian, van der Heiden hierbij: neem
niet zo maar aan wat anderen je voorleggen als.zijnde
"de" werkelijkheid, cq "de" waarheid. Ontdek die zelf.

Op zich zeer libertarisch. Libertariers bestrijden telkens
opnieuw de waandenkbeelden, leugens en bedrog van
(dwang)- collectivisten. "Wij" verwerpen dezogenaamde
werkelijkheid van een noodzakelijke overheid, van de
moraliteit van zelfopoffering, en van de immoraliteit van
(rationeel) eigen belang. Er ontstond snel een hevige dis-
cussie over of er een werkelijkheid is dan wel of het beter
is te' spreken van ieder's eigen beeld van een werkelijk-
heid.

Hierop werd aangesloten meteen diskussie over vrijheid.
Vrijwel iedere libertarier hanteert meestal hetbegrip vrij-
heid in een (sociaal) politieke zin, namelijk als het ont-
breken van iedere vormvan geweldsinitiering cq dwang.
Daarnaastis er eenpersoonlijke vrijheidsbeleving die door
sommigen als meer cq anders dan de politieke vrijheid
wordt ervaren. Deze persoonlijke vrijheidsbeleving heeft
alles te maken met het zich gelukkig voelen. Dit is ook
b. v. de essentie van Harry Browne's bekende boek How
I Found Freedom In A Unfree World: ongeacht de mate
van politieke vrijheid die anderen je willen geven kun jij
je meer of minder gelukkig en persoonlijk vrij voelen en
maken. Het is voorstelbaar dat een individu in een rela-
tief meer vrijere samenleving, i.c. Nederland, zich veel
minder vrij opstelt en gedraagt, en zichzelf veel meer te-;
genwerkt in zijn welbevinden dan een individu in een
relatief minder vrij land, i.c. Irak.

Marian van der Heiden wil met haar boek juist deze per-
soonlijke/psychologische vrijheid bevorderen. Jij bent
baas over wat je denkt. Jij kunt beïnvloeden hoe je je
voelt; jouw geluk is je uiteindelijke maatstaf voor watje
kiest. Ondersteuning voordeze visiekomtniet alleen van
Harry Browne, maar ook van psychologen als Branden
enBreggin.AynRandheeftook geschreven datiemand's
psycho-epistemologie (oftewel de opstelling ten aanzien
van zichzelf en het leven) doorslaggevend is voor geluk-
kig worden en zijn. lemand's sense-of-life werd door
Rand cruciaal gevoriden.

Dat dit zo is wordt steeds meer bevestigd in wetenschap-
pelijke onderzoeken, zoals o.a. gedaan doorprof, de Vries
vam het Dijkzigt Academisch ziekenhuis te Rotterdam.

lemand's sense-of-life wordt steeds meer als een belang-
rijke, misschien wel de belangrijkste, factor vastgesteld
voor het niet krijgen van statistisch te verwachten ziek-
tes, cq voor het (medisch onverklaar) genezen van fataal
veronderstelde ziektes zoals (bepaalde vormen van)kan-
kerenaids.

Overigens: De Stem begon Marian van der Heiden voor
"volwassenen" te schrijven. Het schrijven stokte tot zij
ontdekte dat haar verhaal pas goed gebracht kon worden
als het voor kinderen werd geschreven. Taalgebruik en
nivo van uitleg zouden zich dan beter lenen voor hetgeen
zij wilde overbrengen. Volwassenen zijn vaak vaster in
hun overtuigingen en vragen meer omzichtigheid en uit-
leg.

Niet voor niets vergelijk ik De Stem met Rand's Loflied.
Loflied is elegant eenvoudig en duidelijk vergeleken met
De Eeuwige Bron (laat staan met Wereldschok !).

De Stem is echter daarom ook zeer geschikt voor vol-
wassenen. De meeste waardevolle zaken zijn ook zeer
eenvoudig. Het zijn waanideeën, foutieve denkbeelden
en misvattingen waardoor zoveel ingewikkeld lijkt (en
wordt gemaakt). Voor libertariers is economie, bijvoor-
beeld, .eenvoudig en begrijpelijk. Voor overheidsgelo-
vigen en andere collectivisten is economie een moeilijke
materie; te moeilijk (gemaakt) voor de "gewone mens"
en daarom beter overgelaten aan regeerders, (top)amb-
tenaren en overheids-economen.

Afrondend: de schrijfster wilde met De Stem aan kinde-
ren overbrengen dat zelfbevrijding bestaat uit het ont-
dekken van grenzen en regels, en deze vervolgens ter
diskussie te stellen en zonodig op te lossen. Dit komt
overeen met libertariers die aan anderen duidelijk willen
maken dat allerlei grenzen die door, met name,
overheidsmensen zijn ingesteld ook afgeschaft behoren
te worden: de politieke vrijheid. En met de opvatting dat
je de door jezelf bedachte en aan jezelf opgelegde gren-
zen ook moet ontdekken en overkomen om gelukkig te
worden en te blijven: de psychologische vrijheid.

Tenslotte: Marian van der Heiden zei iets over volwas-
sen worden dat mij (en anderen) aansprak: Volwassen-
heid is geen land waar men in gaat; het is een gebied in
onszelf die we telkens opnieuw ontdekken. Er werd dus
veel op geanimeerd wijze besproken. Dit was zeker niet
een ontmoeting met een schrijver die tegenviel. Integen-
deel! V

PS: De Stem wordt vertaald en uitgebracht in de Duitse
taalgebieden.
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DE RECHTEN VAN JONGEREN
door: Jan Smid

Op vrijdag 21 augustus 1992 was er een bijzondere bijeen-
komst van de Kring Leiden. De aanleiding was het korte
verblijf van Ken Schoolland in Nederland.

Zoals bekend is Ken Schoolland een Amerikaanse
Libertarier, tegenwoordig hoogleraar economie/manage-
ment/politicologie aan de Pacific Üniversity in Owahu,
Hawaii. Ook is hij schrijver van vele artikelen, van Shogun' s
Ghost (gerecenseerd in VB 166), en van The Adventures Of
Jonathan Gullible, onlangs uitgebracht in het nederlands
als Jonathan in Kwasiland (zie VB 168).

Ken Schoolland sprak over YOUTH RIGHTS: zijn lezing
beschreef de schokkende omstandigheden waarin miljoe-
nen (!) jongeren inde Verenigde Staten nu verkeren, gro-
tendeels door toedoen van overheidsregelingen, wetten en
överheidsautoriteiten. Op dit moment zijn er bijna l mil-
joen jongeren in Amerika die zichzelf "weggestolen" heb-
ben van de aan hen wettelijk toegewezen plaatsen: onduld-
bare ouderlijke gezinnen en scholen. Vermoedelijk zouden
er vele miljoenen meer zijn als deze niet bang1 waren om
ook terecht te komen in de gevangeniseh en tehuizen/in-
stellingen waarin nu al een half miljoen jongeren wegrot-
ten. Studies wijzen uitdat 3/4 van deze jongeren vast wordt
gehouden, niet voor geweldadige misdrijven, maar omdat
ze door hun ouders zijn verworpen of omdat ze statutaire
misdaden zouden hebben begaan (dwz. activiteiten die
leef tij dsgebpnden zijn en niet misdadig wanneer door vol-
wassenen gedaan).

De reacties • van de aanwezigen benadrukten de overeen-
komst met de situatie van jongeren in Nederland.

Ken Schoolland besloot zijn lezing met 10 voorstellen om
verandering van de schrijnende toestanden te realiseren.

Deze betreffen het wijzigen cq annuleren van:

1) Wetten die de verspreiding en advertering van
vpprbehoedsmiddellen regelen en beperken; ; ,

2) Wetten die de voogdij-o verdracht van jongeren mid-^
dels adoptie voorkomen cq beperken;

3) Wetten die het jongeren onmogelijk/moeilijk maken
zelf hun voogden te kiezen;

4) Wetten die specifieke activiteiten alleen als misdadig
beschouwen wanneer bedreven door jongeren, zoals
gebruik van bepaalde genotsmiddelen (alcohol & ta-
bak), sexualiteit (w.o. prostitutie); '

5) Wetten die het onmogelijk/moeilijk maken voor jon-
geren om te Werken, en wetten betreffende minimum-
lonen;

6) Wetten die leerplicht en school-aanwezigheid voor-
schrijven, alsook wetten die een openbare /
overheidsfinanciering van onderwijs regelen;

7) Wetten die het opzetten van (volledige) particuliere/
alternatieve scholen cq. thuis-scholing beperken;

8) Wetten die fundamentele bescherming ontnemen bij
jongeren die onvrijwillig geplaatst worden in geeste-
lijke gezondheidsinstellingen cq. gevangenissen en
huizen-van-bewaring;

9)' Wetten die jongeren hetrecht tot stemmen ontzeggen;
10) Wetten die jongeren dwingen tot het vervullen van een

militaire dan wel sociale dienstplicht.
Tenslotte werd Peter Breggin geciteerd: M , '

"Een samenleving waarin kinderen opgevoed worden zon-
der respect voor hun rechten is een samenleving waarvan
de kinderen op zullen groeien zonder respect noch begrip
voor rechten in het algemeen. Een aanslag op de rechten
van kinderen bereidt ons voorop generaties van mensen die
devolwassenheid bereiken in relatieve onwetendheid over
hun eigen rechten of van de rechten van anderen in de sa-
menleving." ' ' • '

De tekst en geluidsopname van de lezing zijn bij mij te ver-
krijgen. (tel.010-4227121)

"Wam Walt! Listen to mei... We dom have to be
just sheepl"
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INDIVIDUALISTISCHE BOEKEN VOOR
JONGEREN
Ontwikkelingspsychologen hebben verschillende
ideeën over welke leeftijden cruciaal zijn voor ie-
mands basale levensinstelling. Voor sommigen zijn
dit de puberteitsjaren (ca. 11/12), voor anderen de
adolescentie (ca. 14/17), en Ayn Rand schreef datje
24ste jaar het eindpunt kan zijn van je psycho-
epistemologische vorming.

Bijnaniemand zalontkennen dat de basisopvattingen
(over jezelf, waarheid en het leven = je psycho-epi-
stemologie) die je in je jeugd ontwikkelt doorgaans
bepalend zijn voor alle verdere veranderingen op dit
gebied. Vrij en kritisch denken, jong geleerd, bete-
kent meestal voor de rest van je leven een open, we-
tenschappelijke, rationele houding. Bekrompenheid
jonggeleerdbetekentmeestaldathetlaterveel moei-
lijker is om onterechte (vooroordelen los te laten.

De ideeën diejeopdoet in jejeugd zijn,zonder meer,
uiterst belangrijk. Daarom kunnen de boeken die je
als jongere leestook zeer invloedrijk zijn. Hieronder
volgt een opsomming, meteen korte "recensie", van
een aantal boeken die de redactie graag aanbeveelt
als individualistische, individualiserende, vrijheids-
en menslievende lectuur voqr jongeren. De meesten
zijn eerder gerecenseerd in de Vrijbrief. (Er zijn ui-
teraard nog andere boeken, en lezers zijn hierbij uit-
genodigd die onder de aandacht te brengen).

* Loflied (Anthem) van Ayn Rand
Doorgaans werd dit niet als geschikt voor kinderen
beschouwd; integendeel: deeleganteeenvouden (FF/
SF) sprookjes karakter spreken juist jongeren aan.

* DeStemvan deReiziger van Marian van der Heiden
Een FF-verhaal met een duidelijke boodschap.

* The Girl Who Owned A City van O.T.Nelson

Eveneens een FF-verhaal met expliciete boodschap*
met Objectivistische bronnen.

*Meanwhile,BackAtTheCastlevanHopeCampbell
Een man van middelbare leeftijd besluit de maat-
schappij te verlaten, koopt een eiland tussen Ame-
rika en Canada^, en verhuist erheen met zijn gezin.

Jan Smid

Zijn kinderen ontdekken dat hun eiland nooit is
opgeëist door de overheden van het vaste land en
roepen een onafhankelijke samenleving uit. Slot van
hun nationale "anthém": Each free man's right to
brave bis ideal alone.

* Animal Farm van George Orwell
Een opstand derdieren tegen hun boeren-onderdruk-
kers wordt door de socialistische/communistische
varkens overgenomen. George Orwell's aanklacht
tegen de totalitaire ideologen. Ook verfilmd.

* Jonathan Livingston Seagull van Richard Bach

Over eenzeemeeuw die leert wat ware zelfbevrijding
is. Eveneens verfilmd.

* JonathaninKwasilandCTheAdyenturesof Jonathan
Gulliblej van Ken Schoolland
Een ontnuchterend sprookje, herinnerend aan
Gulliver's Reizen, waarin naïeveJonathan geconfron-
teerd wordt met drogredenen en bedrog in een zeer
herkenbare fantasie-maatschappij.

* Heinlein's vroegere SF/FF romans & novellettes
geschreven in de 50er & 60er jaren als (jongens)
jeugdboeken; vrijwel allen alleen in het Engels te
verkrijgen. Enkele titels: Citizen of the Galaxy, Bet-
ween Planets, Tunnel in the Sky. Bevatten de o.a,
verpakt in spannende SF-avonturen, de volgende
onderwerpen: rationaliteit, vrij wapenbezit, vrije
sexualiteit voorjongeren, vrije markt, anti-overheids-
bemoeienis.

Bij de redacüe zijn bovengenoemde boeken te leen;
ook verdere informatie, zoals ISNB nummers be-
schikbaar.

PS: SF staat voor science fïction, aanduiding voor
het genre verhalen die in een denkbeeldige toekomst
plaatsvinden waarbij de wetenschappelijke kennis
(veel) verder is dan de huidige, maar er meestal wel
op voortbouwt. FF staat voor future fiction, aandui-
ding van het genre verhalen die in een (va ak moge-
lijke nabije) toekomst plaatsvinden; denk aan:
Wereldschok, 1984.
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LIBERTARIAN PARTY POLITIEK ( 2 )
Hub Jongen

Hetprogramma van de Amerikaanse LIBERTARIAN
PARTY, de LP, is interessant om te bestuderen. Het
toont aan, hoe het ook kan. Personen die in de poli-
tiek actief zijn, kunnen het gebruiken voor hun ac-
ties.

Uitgaande van het voorwoord bij deel l zullen we
enkele ook voor Nederland en België relevante (de-
len van) hoofdstukken behandelen:

deel l.INDiyroUELERECHTENENBURGER-
LUKE ORDENING

Er bestaat geen conflict tussen Burgerlijke Ordening
en Individuele Rechten. Beide concepten zijn geba-
seerd op hetzelfde fundamentele principe: dat geen
enkel individu, groep of overheid, geweld of dwang
mag initiëren tegen een ander individu, groep of over-
heid.

DIENSTPLICHT EN HET LEGER

Omdat "registratie" de eerste stap is naar volledige
dienstplicht, zijn wij tegen alle pogingen tot ver-
plichte registratie van wie dan ook, en tegen alle
plannen voor automatische registratie door het bin-
nendringen van de overheid in de particuliere regis-
tratie van school, motorrijtuigen of andere gegevens.

Een individu dwingen in het leger te gaan is onvrij-
willige slavernij.
Wij eisen de vernietiging van alle gegevens die de
afdeling dienstplicht thans bezit op papier en in de
computer.
Ook zijn we tegen elke vormvan "nationale dienst-
verlening".
Wij zijn er tegen om vrouwen toe te voegen aan het
bestand van hen die in aanmerking komen om in
dienst te gaan, niet omdat we vinden dat vrouwen
niet in staat zijn om in het leger te gaan, maar omdat
we vinden dat door deze stap het aantal mensen dat
onderworpen wordt aan overheidstirannie vergroot
wordt.

Wij willen een onmiddellijk en onvoorwaardelijk eer-
herstel voor allen die beschuldigd of veroordeeld zijn

voor dienstweigering, desertie en andere handelin-
gen van verzet tegen imperialistische oorlogen en
agressieve acties van het militaire apparaat.
Militairen moeten hetzelfde recht als anderen heb-
ben om hun baan te beëindigen.
Wij eisen een eind aan de praktijk van het Ministerie
van Defensie om personen te ontslaan om hun
homosexueel gedrag. Ook vragen wij het intrekken
van alleniet-eervolleontslagen omdezereden en ver-
wijdering van deze informatie uit de militaire dos-
siers.

EDUCATIE

Wij zijn voorstanders van de volledige scheiding van
staat en onderwijs. ,

Overheidsscholen (openbare scholen) leiden tot in-
doctrinatie van kinderen en zijn in strijd met de vrije
keus van individuen. Eigendom, exploitatie, rege-
ling en subsidiëring van scholen door de overheid
moet beëindigd worden.

Als overgangsmaatregelomdegroei van [echte] par-
ticuliere scholen te bevorderen, zijn we voor
belastingaftrek van uitgaven voor onderwijs en an-
dere kosten ten behoeve van het onderwijs. We wil-
len vrijstelling van belastingen op alle inkomsten of
eigendom Van particuliere scholen.

Wij veroordelen alle wetten voor verplicht onder-
wijs omdat die gevangénis-achtige scholen creëren
en we vragen een onmiddellijke afschaffing van die
wetten, . ' , . . ,

Totdat de overheidsbemoeienis in het onderwijs is
afgelopen, zijn we voor afschaffing van gedwongen
transport én lichamelijke straffen.

We zijn voorstanders van onmiddellijke afschaffing
van betaling van scholen door belastinggeld en het
beëindigen van schoplbelasting voor hen dieniet ver-
antwoordelijk zijn voorde opvoeding van kinderen.

(Als u wilt weten wat het standpunt van de LP is op
een bepaald terrein, dan kunt u dat aan de redactie
opgeven. De zal die punten dan met voorrang behan-»
delen.)
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TERRA LIBERA
Hbertarisch nieuws en informatie Hub Jongen

WERELDCONVENTIE IN ESTLAND 1993

De organisatie loopt volgens schema. Goed nieuws is
dat TIBOR MACHANheeft toegezegd om te komen
en te spreken. Machan is een professor in de filosofie
die vooral geïnteresseerd is in fundamentele vraagstuk-
ken. Hij is een uitstekend spreker en schrijver.

Eén van zijn laatste boeken is CAPITALISM AND
INDIVIDUALISM. Daarin brengt hij o.a. tot uiting
dat dé verdediging van het kapitalisme door veel
ondernemers en economen gebeurd op pragmatische
gronden alleen. Hij vindt dat we vooral de MORELE
kant ervan moeten uitdragen.

Dit spreekt me wel aan, omdat ik steeds meer ervan
overtuigd raak dat als we de wereld Willen verande-
ren, verbeteren, dat dan "een morele revolutie nodig
is" zoals Ayn Rand al veel eerder heeft gezegd.

Andere boeken van Tibor Machan zijn o.a.
"MARXISM: A BOURGEOIS CRITIQUE" en
"LIBERTY AND CULTURE".

FREEDOM TORCH AWARD 1992

De"FREEDOMTORCHAWARD"wordtelketwee
jaar uitgereikt aan een persoon of personen die de
afgelopen jaren bijzondere inspanningen geleverd
hebben om het libertarisme internationaal te verbrei-
den.

Ditjaar isop de wereldconventie in Poprad, Slowakije,
deze Award toegekend aan Bob Poole.

BobPoole is bekendals spreker op verschillende vorige
conventies. Hij is misschien wel de man diehetmeeste
heeft gedaan om over de hele wereld de "PRIVATI-
SERING" bekend te maken en te helpen bij het invod
ren ervan. Hij heeft er verschillende boeken over
geschreven.

Het meest bekend is hij als uitgever en redacteur van
hetmaandbladREASON.Ditbladheeft,thans45.000
betalende abonnees!

LffiERTARISCHE KRINGEN

In de afgelopen periode waren er weer geslaagde en
interessante avonden.

KRINGLEIDEN organiseerde in Rotterdam een avond
waarop Professor Ken Schoolland sprak over JEUGD
ENVERANTWOORDELIJKHEID. Schoollandisde
schrijver van het boek: "JONATHAN IN
KWASJLAND".

KRING RIJNMOND hield een avond over DRUGS.
De Rotterdamse Politiecommissaris Tjibbe Reitsma
gaf een helder betoog over de situatie in Rotterdam.
Het politiebeleid heeft er toe geleid dat het
drugsprobleem in Rotterdam minder dan een zesde is
van vergelijkbare steden in het buitenland.

Ook kwam naar voren dat men in Nederland bij ver-
dere oplossingen geremd wordt door allerlei buiten-
landse verdragen. Onder andere heeft de (nooit te
winnen) "War on drugs" van George Bush daar in-
vloed op.

KRING ROOSENDAAL besprak in september de
eerste indrukken over de Troonrede. Het was duide-
lijk dat uit het regeringsprogramma weer meer
maatregelen en minder vrijheid zal volgen. Hetwordt
daarom steeds belangrijker om de morele grondslag
van het Libertarisme uit te dragen.

In oktober werd een inleiding over EIGENDOM,
gemaakt door drs. Jan Smid, besproken. Het bleek
nuttig om dit begrip, (en dergelijke begrippen) dege-
lijk fundamenteel te beschouwen en te begrijpen.
Vooral om in je discussies niet door kreten van ande-
ren te laten beïnvloeden.

TELEVISIE en dienstplicht

"Maatschappelijke dienstplicht moet voor iedereen."
Deze stelling werd in het programma "DE STEL-
LING" van deE.O. verdedigd door het CD A kamerlid
Torn de Kok. Omdat er gelegenheid was om daarover
te discussiren, gaven Stefan van Glabbeek en ik zich
op, en kwamen daardoor in een uitzending van een
half uur op de televisie.

Hoewel het eigenlijk geen echte discussie was, kre-
gen we toch de gelegenheid om in enkele seconden te
zeggen dat wij "tegen" zijn, en wel om de enige echt
principiële reden, namelijk dat het immoreel is om
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met dwang te beschikken over leven, eigendom of tijd
van een ander mens.

Het is zelfs gelukt om het "L-Woord" LibertariSch in
de uitzending te krijgen! Is dit uniek en de eerste keer
in de geschiedenis van de Nederlandse TV?

Ook in dit programma bleek weer eens overduidelijk
dat het gros van de argumenten, zowel voor als tegen,
zuiver pragmatisch zijn, en daardoor weef eenvoudig
tegen te spreken of te modificeren zijn.

Pijnlijk bleek de superioriteitsmentaliteit van de
OVERheid: "Als wij in de tweede kamer er toch uit-
gebreid over hebben gesproken, hoe durf je er dan nog
tegen in te gaan?" Zover zijn we in dit land al!

Toch was hét leuk, en mogelijk zouden we kunnen
proberen om zelf eens een stelling in dat programma
te mogen verdedigen.

IATROS

Deze groep van "onafhankelijke doktoren uit de héle
wereld" heeft in Helsinki een geslaagd congres ge-
had. Het thema was "Privacy and Quality". De Zwit-
serse vertegenwoordiger van Libertarian Internatio-
nal, dr Alphonse Crespo, was één van de sprekers.

Hun volgende congres is gepland in 1994, in
OKLAHOMA CITY, en alle vrije doktoren zijn uit-
genodigd.

TWEEDE AANKONDIGING MET ACTUELE INFORMATIE!

LIBERTARIAN SEMINAR ON CULTURE
AND FREEDOM
The seminar wijl be hosted by the International Society fpr
Individual Liberty/Europe and the Dutch Coordinating
Committee.

The theme will be CULTURE AND FREEDOM,

Expected speakers :
*dr. Stefan Blankertz, spciologist, ISILVLIrepresentative
forGermany.
*dr. Christian Michel , ISIL/LI representativê for
Switzerland.
*a spokeslady of "De Rode Draad" , a Dutch organizatipn
for prostitutes rights.
* Louis van Stekelenburg , founder of Carpe Diem
Libertarian Adventures Travel Agency .

Furthermore, in conjunction with the to be es'tablished
Foundation "Market and Freedom" :
*ir.Ivana(jrQfikova) economist, onTheProspectsof aFree
Market in (Czecho)Slovakia
*ir. ValentinaBuxar, economist, on TheProspects of aFreë
Market in Romania.

The SEMINAR will commence at 1300h (Ipm) at Hotel
Terminus in Antwerp, Belgium. A RECEPTtON willfollow
thelectures.The seminar willbecohcludëd with aDINNER.

During the dinner the euroreps will be invited to present
theirtraditionalcountryrepprtsEiridinadditiondevelopments
concerning "Market and Freedom" will be highlighted.

SATURDAY FEBRUARY ?7th 1993

In contrast to the previöus announcemént ANTWERP bas
been chosen in stead of Amsterdam; mainreason: thepricös
are considerably lower! You are advised to RESERVE as
soon as possible as Antwerp expects many visitors sice it
is the Cultural Capital of Europe in 1993 !!!!!!!
Jan Smid, chairman Libertarian Coordinating Committee
Nétherlands. i

**RESERVEER NU!!

Gezien de te verwachten drukte in Antwerpen is het heel
belangrijk nu te reserveren als u wilt deelnemen aan het
Seminar en het Diner en/of een hotelkamer wilt boeken.

Hotel Terminus is 5 min. lopen vanaf Antwerpen Centraal
Station; er zijn goede parkeermogelijkheden.

PRIJZEN:

1) seminar (exclusief diner): fl 25.- 7BF 500

Vrijbrief abonnee's: f!15.-/BF300 i

2) diner: fl 40.- /BF 800

VB abonnee's: f!35.-/BF650

3) Hotelkamers : éénpersoonskamers BF 1050, met
douche BF 1600,
met bad en wc BF 1750
tweepersoonskamer BF 1600

Bel voor informatie c.q. reservering: Jan Smid, tel.010-
4227121.
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RECENSIE
HEALING OUR WORLD
door Mary J. Ruwart

Op de Internationale Libertarische Conventie te Pop-
rad in Slowakije, afgelopen augustus, gaf dr. Mary
Ruwart een lezing naar aanleiding van het door haar
zelf gepubliceerde boek.

BEHEERSINGSDREFT

"De poging anderen te willen beheersen, zelfs wan-
neer in hun eigen belang, heeft veel ongewenste
gevolgen. Wanneer je probeert mensen in je naaste
omgeving te beheersen leidt dat tot verwijten en
boosheid. Het willen beheersen van anderen in onze
stad, land en wereld heeft een even vernietigende
uitwerking op de universele liefde en humaniteit die
wij juist willen realiseren.

"Anderen dwingen minder "egoistisch" te zijn schept
vijandigheidin plaats van welwillendheid. Het trach-
ten egoïstische anderen te beheersen is een "medi-
cijn" dat erger is dan de kwaal."Je oogst watje zelf
zaait. In de poging anderen te willen overheersen,
ontdekken we dat we zelf overheerst worden." Van-
uit het principe van niet-agressie (non-aggression),
het Libertarische principe van geen gewelds-
initiering, onderzoektRuwarteen grootaantal gebie-
den van (inter-) menselijke activiteiten. Haar boek is
bewust bedoeld voor diegenen die (nog) niet
Libertarier zijn. En: hoewel vrijwel iedereen zal zeg-
gen tegen agressie te zijn, wordt dagelijks door vrij-
wel iedereen het niet-agressie principe geschonden -
vaak zonder het zelf te (willen) beseffen. Ruwartheeft
het over de alom behartigde agressie-door-overheid,
ontstaan en gekozen door kiezers/stemmers en poli-
tici, dus: de meerderheid!

Zij gaat uitgebreid in op de diverse soorten overheids-
agressie, waaronder belastingen. Door middel van be-
lastingen:

- worden pacifisten gedwongen, onder dreiging ge-
dood te worden ("at gunpoint"), mee te betalen voor
een militair apparaat;

gerecenseerd door: Jan Smid

- worden vegetariërs gedwongen, onder dreiging ge-
dood te worden, mee te betalen aan subsidiering van
slachtvee-bedrijven;

- worden niet-rokers gedwongen, onder dreiging ge-
dood te worden, mee te betalen aan de subsidiering van
tabaksplantages;

- worden hardrock-lièfhebbers gedwongen, ónder drei-
ging gedood te worden, mee te betalen aan opera en
klassieke muziek concerten;

- wordennatuurliefhebbers gedwongen, pnder.dreiging
gedood te worden, mee te betalen aan de voetbalsport.

Met de illustratie van de Machtspyramide maakt zij
duidelijk hoe de toepassing van verschillende lagen
van agressie-door-overheid de vrijheid steeds meer
beperkt, terwijl de kosten steeds meer stijgen.

De onderste, basale, laag van deze Machtspyramide is
die van niet-agressie. Op deze laag heeft men maxi-
male keuze-vrijheid.

De eerste laag ontstaat door een opgelegde vergunnin-
gen-stelsel, het "credential" systeem van Stefan
Blankertz. De tweede laag bevat de door de overheid
ingestelde/beschermde monopolies.

De derde laag is die van subsidies waardoor specifieke
instellingen/bedrij ven niet alleen speciale vergunnin-
gen krijgen en een bepaalde monopolie-positie mogen
genieten, maar ook nog eens geld krijgen van de over-
heid.

De bovenste en vijfde laag ontstaat bij het gedwongen
gebruik van bepaalde diensten/goederen; denk aan:
"openbare" scholen en leerplicht, het poli tie-apparaat.

In haar boek laat ze zien hoe deze verschillende lagen
van agressie-door-overheid verschillende desastreuze
gevolgen hebben. Uitgebreid citeert ze onderzoeken
en gegevens om de voorbeelden te ondersteunen.

RIJKDOM IS ONBEPERKT ! '
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Rijkdom wordt geschapen wanneer webestaande bron-
nen op nieuwe wijze benutten. Omdat deze creativi-
teit feitelijk onbeperkt is, zo ook ons potentiële rijk-
dom. Natuurlijke bronnen moeten ontwikkeld wor-
den om waardevol te zijn. Alles, zelfs water, moet
"ontwikkeld" worden voordat we onze dorst kunnen
lessen. Dit geeft ook het verschil aan tussen de rijke
en arme landen. Het is niet de hoeveelheid natuurlijke
(hulp)bronnen die in een land voorkomen waardoor
een land rijk wordt. Culturen met een sterk vertrou-
wen in de uitoefening van niet-agressie genieten het
hoogste niveau van vrede en welvaart.

De vrije markt is de naam die gegeven wordt aan de
markt wanneer het vrij van agressie is.Tóen de Ver-
enigde Staten werden uitgeroepen in 1776 kozenide
revolutionairen voor een samenlevingsordening met
een hoge mate van niet-agressie. Maar, zoals Ruwart
stelt: zij wisten niet wat de meest effectieve manier
was om agressors aan te pakken. Geleidelijk aan werd
een agressief systeem ontwikkeld om agressie van
anderen tegen te gaan.

De subtitel van dit boek,The Other Piece of thé Puzzlé,
doelt op het alternatief voor het bestrijden van agres-
sie met agressie. De functie van rechtvaardigheid is
het herstellen van het slachtoffer van één misdaad, en
niet het straffen van misdadigers.

HET HERSTELLEN VAN ONZE WERELD

Ditboek vind ik zonder meer een van debeste boeken
van de laatste jaren waarin het gehele scala van werk-
gelegenheid, privatisering van depolitiebeschermings-
functie, aanpak vanmisdaad, wapenbezit, medicinale
en genotsdrugs, enzovoorts op inzichtelijke en over-
tuigende wijze worden behandeld.Het boek wordt
beschreven als "een integratie van de joods-christe-
lijkemoreletraditie,depersoonlijkeeigen-verantwoor-
delijkheid van The New Age, en de politieke eigen-
verantwoordelijkheid van hetLibertarisme. Ikkan me
voorstellen, vanuit mijn vroegere protestants-christe-
lijke opvoeding, dat christenen aangesproken worden
door bepaaldepassages en schrijfstijl. Alsatheist vond
ik dat niet storend.

New Age gedachten zijn soms zeer vaag, mystiek en
collectivistisch. Maar Ruwart gebruikt ze zeer con-
creet en verwijst naar de New Age-idealen van een
wereld van vrede, welvaart en vrijheid. Veel mensen
koesteren een grote bezorgdheid voor de milieu- ver-
vuiling.Ruwartbenadertdemilieu-problematiekmet

redeneringen en voorbeelden op een voor de meeste
mensen uiteindelijk zeer duidelijke en afdoende wijze:
het straffen van vervuilers, het weer doen "toe-eigenen"
van land en water, en het laten herstellen van schade
door vervuilers.

Bijvoorbeeld: de regenwouden van Brazilië zijn "ei-
gendom" van de Braziliaanse overheid. De oorspron-
kelijke bewoners, Amazone-indianen, zijn onteigent.
Latere "homesteaders" worden niet erkend in hun
"claims". De Braziliaanse overheid "verhuurt" delen
van de regenwouden aan door hen bevoorrechte on-
dernemers. Deze mensen stropen de wouden kaal.
Omdat dit gebeuren niet onderworpen is aan de markt
en er, geen eigendom wordt toegestaan ontbreekt ie-
dere stimulans de wouden voort te laten bestaan. Een
eigenaar wil doorgaans de waarde van zijn bezit al-
leen maar doen toenemen, en hij/zij zal bijvoorbeeld
bomen kappen maar tevens nieuweplanten. In het ver-
lengde hiervan wordt uiteengezet hoe helgrootste deel
van de huidige vervuiling en verspilling plaatsvindt
onder auspiciën van politieke leiders; in het bovenge-
noemde voorbeeld: de Braziliaanse. Je kunt je voor-
stellen hoe rampzalig de gevolgen zullen zijn wan-
neer het gehele wereld-milieu dooreen wereld-over-
heid (de VN ?) en wereld-politici wordt "beschermd"!

Hetenkele malen gebruiken van het woord "wij" vond
ik agressief, zoals in de zin:"wij hebben met z'n allen
deze samenleving metagressie-doór-overheid gescha-
pen en houden haar in stand". Ikniet. Mij is toen niets
gevraagd. Daar de meeste lezers van dit boek wel hun
medewerking daaraan (hebben ge)geven klopt haar
constatering bijna altijd. Evenees stoorde ik me aan
haar (overigens spaarzaam) gebruik van het begrip
"collectief (onderbewustzijn"; dit zal veel New Age
lezers echter aanspreken, en het heeft geen negatieve
invloed op haar betoog.

De meeste hoofdstukken volgen een strak stramien
waarin bepaalde sub-hoofdstukken telkens terugko-
men: The Rich GetRicher... With Our Help !, The
Poor Get Poorer (discriminatie van kans-armen), en
The Easy Way Out. Deze laatste kop is uiteraard tel-
kens weer de Libertarische oplossing.

Heel sterk in dit boek Vind ik de behandeling van recht-
vaardigheid: herstel van slachtoffers (retribution). le-
manddieeen ander schade toebrengt behoort de ander
maximaal (en proportioneel) te herstellen. Bij dief-
stal: vergoeden van het gestolene en van de geleden
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schade aan de bestolene! Gevangenneming en gevange-
nissen zijn in zeer weinig gevallen effectief. Het gaat erom
dat een misdadiger zijn slachtoffers herstelt! De misda-
diger moet vervolgens werken om dit schade-herstel en
zijn eigen onderhoud te realiseren; uitzitten van een straf
heeft weinig zin.Het is absurd dat in "ons" rechtstelsel
juist slachtoffers niet hersteld worden, en dat slachtof-
fers en andere niet-misdadige "burgers" moeten betalen
voor gevangenissen en het verblijf daarin.

Hiermee, en met de relatieve geringe pak-kans en straf-
maat, wordt mensen geleerd dat misdaad wel degelijk
lonend is. In dit verband geeft Ruwart aan hoe misdadig
het eigenlijk is mensen de mogelijkheid te ontnemen
zichzelf, hun geliefden en hun bezit te beschermen door
het welhaast onmogelijk te maken wapens te bezitten en
te gebruiken.

JE BUURMAN & BUURVROUW

In ieder hoofdstuk worden "algemeen maatschappelijke
vraagstukken" teruggebracht tot de alledaagse praktijk.
Zou jij jebuurvrouw verbieden bepaalde dingen tekoperi
of te verkopen? Zou jij je buurman dwingen te betalen
voorjouwpleziertjes (scholen, massa vervoer, bibliothe-
ken, musea, genotsmiddelen, sport)? Zou jij het juist vin-
den wanneer jij (per ongeluk) schade toebrengt aan ei-
gendom van jeburen en je zou weigeren dit te herstellen?
Zo worden vele onderwerpen behandeld:

- werkgelegenheid
- ondernemers en kleine ondernemingen
- gezondheid en gezondheidszorg,
- medicijnen en geneesmiddelenwetten
- overheidsbedrijven en monopolies
- milieuvervuiling en vernietiging
- centrale banken en gelduitgifte-monopolie
- onderwijs en school/leerplicht
- armoede en kansarmen
- politie, privatisering en wapenbezit
- ontwikkelingshulp en internationale oorlogvoering
- de voorbeeldwerking van niet-agressie

hoe van hiertekomen tot een samenleving van vrij-
heid, vrede en welvaart.

Een boek vol met feiten, voorbeelden, verwijzingen en
bronnen voor verdere bestudering.

Tenslotte: ik heb al eerder geschreven dat dit boek uiter-
mate geschikt is voor (nog) niet-Libertariers. Zij schrijft
op sympathieke wijze en heeft begrip voor de vicieuze
cirkel waarin veel goedbedoelende mensen gevangen zit-
ten. Zij toont aan hoe het haast onmogelijk is voor een
politicus om zijn zetel te behouden als zij/hij niet toe-

geeft aan de druk van belangengroepen & kiezers/
stemmers om agressie toe te staan cq voor te stellen. De
mede-verantwoordelijkheid van iedere agressie-
instemmer (waaronder overheids-gelovigen) voor de
huidige misstanden wordt herhaaldelijk en onomwonden
benadrukt. Niet voor niets was zij genomineerd voorde
vice-presidentschaps-kandidatuur van de Amerikaanse
Libertarische Partij in 1992.

Mary Ruwart's HEALING OUR WORLD is een ju weel.

Te bestellen bij Dutch Libertarian Book Centre: 010 -
4262724.

AGENDA
24u/dag THE BLACK BOARD

Libertarische data-base, Noorwe-
gen, BELL 300/200 en CCITT
1200/2400 tel.09-47.255.55.61
(België 00 ip.v.09)

7 jan Kring Rijnmond
15 jan Kring Leiden
19 jan Kring Roosendaal
4feb : Kring Rijnmond
27 feb Libertarian Seminar on Culture

and Freedom,
Hotel Terminus, Antwerpen.

juli European Convention of the
International Society for
Individual Liberty, Talinn,
Estland.

Voor meer informatie over bovenstaande
activiteiten of vooralgemene informatie kunt
u terecht bij het secretariaat.
ADVERTENTIE

UNIEK AANBOD: Tegen een aannemelijk bod kunt u de
beschikking krijgen over:

NATIONAL GEOGRAFIC; compleet vanaf januari 1940 t/m de-
cember 1989. (600 afleveringen) Ook beschikbaar diversejaargan-
gen van: SABENA REVUE, BEAUTIFUL BRITISH COLUMBIA,
ARIZONA HIGHWAYS, MERIAN, THE FREEMAN (compleet
vanafjanuaril956)enandereFEEuitgaven:ESSAYSONLIBERTY,
ACCESS TQENERG Y van dr. Petr.Beckmann (vanaf januari 1988)

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
J. den Hollander.Bóulevard 114,2225 HC KATWIJK.
TEL: 01718 -, 77174;
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INTERVIEW
HOE VRIJ BENT U OM VOOR UW EIGEN GEZONDHEID TE ZORGEN?

Interview met Ruud Nieuwenhuis MN. door: Hub Jongen

Notitie van de Redactie:

Ditinterviewwasoorspronkelijk bedoeld voorVrijbrief'170.
Door een typografische fout vielen in nummer 170 grote
stukken van dit stuk weg. Daar het interview hierdoor vol-
ledig onleesbaar was plaatsen we het hier in extra ruimte
opnieuw.

Ruud Nieuwenhuis (50) is de schrijver van het elders in dit
nummer gerecenseerde boek "VRIJE RADICALEN".

Zoals u in de recensie kunt lezen, gaat het boek niet over een
politieke stroming, maar over "de grootste ontdekking uit
de biochemie van de laatste decennia". Toch is Ruud
Nieuwenhuis ook een radicaal voorvechter voor de vrij-
heid, yanuit zijn werk in de ORTHOMQLECULAIRE
GENEESKUNDE. Hij is een specialist in alternatieve ge-
neeskunde. Hij is daar zelf werkzaam in en zeer actief in de
onderlinge samenwerking met collega's. Hij is getrouwd
en heeft twee dochters. (20 en 17 jaar)

VB: Verteltu eerst eens watOrthomoleculaire Geneeskunde
omvat.

N: De eenvoudigste definitie kan zijn: Een therapie om alle
lichaamscellen optimaal te voeden én te laten bestaan in
een optimaal levensmilieu. Hierbij zijn uiteraard veel sub-
disciplihes betrokken, zoals biochemie, biologie,
Voedingsleer, immunologie, natuurgeneeskunde, etc. De
werking van het lichaam kun je bekijken als een soort
voorgeprogrammeerde computer met een enorm groot aan-
tal interacties. Deze kunnen alleen maar optimaal werken
als ook de voeding optimaal is. En om onze voeding opti-
maal te maken, is het nodig deze aan te vullen met een aantal
"supplementen".

VB: Hoe bent u er toe gekomen om dit werk te gaan doen?

N: Ik ben opgeleid tot registeraccountant. Maar dat werk
beviel me uiteindelijk niet. Ik vond het niet leuk, te weinig
uitdaging en voelde me ongelukkig. Daarmee samen ging
dat mijn gezondheid toen ook niet erg goed was. De ging me
toen oriënteren op andere mogelijkheden en ik kwam daar-
bij in contact met Professor Pefares, de schrijver van het
boek:" 120 jaar jong". Deze heeft de Orthomoleculaire
geneeskunde in Nederland geïntroduceerd. De bakermat
ervan lag in Californië. De paste de therapie toe, had er baat
wj en voelde me steeds meer aangetrokken tot deze metho-
des. Je wordt er door in staat gesteld om jezelf te helpen, en
je bent veel onafhankelijker van artsen.

VB: Hoe ging het toen verder ?

N: Toen ben ik gaan studeren op al de facetten die met het
leven van de "cel" te maken hebben. Recent heeft dat er toe
geleid dat ik daardoor de internationaal erkende graad van
"Meester in de Natuurgeneeskunde" gehaald heb. Dat be-
tekent o.a. dat ik behalve RA (Register Accountant) ook
MN achter mijn naam mag zetten.

VB: Behalve studie, zocht u toen ook uw werkkring in deze
richting?N: Ja, zo'n tiental jaren geleden heb ik mijn eigen
bedrijf opgericht: "ORTHOS", en breng op die manier
Orthomoleculaire produktén op de markt. Verder ben ik
directeur van het Orthomolecülair Therapeutisch Centrum
"Groot-Den Haag" waar ik ook zelf een aantal patiënten
zelf adviseer.

VB: De begreep dat u ook heel veel tijd besteedt aan voor-
lichting? ' '

l ,

N: Als directeur van de Stichting Orthomoleculaire Educa-
tie organiseer en geef ik cursussen om de kennis verder te
verbreiden. En dit doe ik ook als hoofdredacteur van de
ORTHOMOLECULAIREKOERIER,eenbladdat zes keer
per jaar verschijnt, (abonnement f.39,50 per jaar, bel 070-
361.75.43)

VB: U noemde de noodzaak om onze voeding aan te vullen
met een aantal supplementen. Wat bedoelt u daarmee? .,

N: In ons normale voedingspakket bestaat vaak een tekort
aan een aantal essentiële elementen. Deze liggen onder
andere in de sector Vitamines en mineralen. In Amerika is
dat al veel verder doorgedrongen. Daar gebruikt 40 % van'
de mensen de een of andere aanvulling op de dagelijkse
voeding. In Nederland is dat nog niet het tiende deel daar-
van.

VB: Maar daar zijn toch nogal wat reacties tegen van di-
verse instanties die het daar niet mee eens zijn? Het is toch
zelfs zo dat de overheid de vrije verkrijgbaarheid van deze
vitamines e.d. wil verbieden of streng aan banden wil leg-
gen?

N: Dat klopt. Over de hele wereld zijn eroverheden die hun
"onderdanen" willen betuttelen. Laat ik voorop stellen dat
ieder mens zelf moet kunnen uitmaken hoe bij zijn gezond-
heid beschermt en bevordert. En hij moet iastadt zijn om
de door hem nodig geachte maatregelen daarvoor te kun-
nen nemen, Dan is het toch absurd dat een overheid de

25



beschikbaarheid van vitamines en andere gewenste supple-
menten aan banden gaat leggen? Te meer daar overduide-
lijk bewezen is dat deze zeker geen schade kunnen doen.

VB: Is dat wel zo, want er waren toch onlangs nog pübli-
katies waarin bet tegendeel werd gesteld?

N: Die publikaties en uitzendingen ken ik ook en ik kan u
verzekeren dat deze een sterk staaltje zijn van verkeerde
voorlichting. ELKE stof is schadelijk als je die in te grote
hoeveelheden inneemt. Zelfs gewoon drinkwater. De
supplementen zoals die in de handel zijn, zijn zodanig
gedoseerd dat ze absoluut veilig zijn. Mogelijk is er een
uitzondering voor vitamine A, en dan nog alleen maar voor
zwangere vrouwen. Maar die moeten ook met andere
voedingsprodukten voorzichtig zijn. : : ; ,•

VB: Waarom is er dan die verkeerde voorlichting? ;

N: pp de eerste plaats is er de regelzucht van de politici die
menen dat ze alle mensen van de wieg tot het graf moeten
verzorgen en daardoor tevens hun eigen macht vergroten.
Dan zijn er de belangen van de industrie, in dit geval van
de farmaceutische industrie. Deze krijgen bij een strengere
regulering in feite het monopolie in handen van het maken
en verkopen van die artikelen. Zij beïnvloeden daarom ook
de overheid en de media. Het erge van dit alles is dat het ten
koste gaat van de personen die zelf aan preventieve gezond-
heid willen werken, ten behoeve van de farmacie.

VB: Wie zijn daar zoal bij betrokken?
i

N: Dat zijn allerlei instanties. Pers en TV bijvoorbeeld. Ik
noemde al het gebruik van vitamine A. Kort geleden was
daarover een TV uitzending waarvan ik alleen maar kan
zeggen dat men bewust verkeerde tendentieuze Voorlich-
ting gaf. Maar ook van de Consumentenbond en van de
Voedingsraad komen verkeerde adviezen. Diëtisten heb-
ben in het algemeen te weinig inzicht in deze ontwikkelin-
gen en beperken zich tot het "tellen van calorieën1'. Moge-
lijk speelt hier "wiens brood men eet, wiens taal men
spreekt". En kijk eens hoe langzaam de Universiteiten aan-
dacht aan nieuwe ontwikkelingen en methodes schenken.
Dat geldt niet alleen voor Orthomoleculaire theorieën, maar
ook op andere gebieden, bijv. de bestrijding van kanker én
aids. Vandaar ook de conservatieve houding van de meeste
doktoren en vooral van de Maatschappij van Geneeskunde.

VB: Wat kun je nu tegen dit alles doen?

N: Wij hebben een stuurgroep "Vrije Verkrijgbaarheid
Essentiële Nutriënten" opgericht. Ik ben daar secretaris van,
en de leden zijn zodanig gekozen dat ze zich onafhankelijk
van commerciële belangen kunnen opstellen. Diestuurgroep
heeft vooreen aantal studies en rapporten gezorgd, die onder
andere ook aan Kam'ef leden zijn verstrekt. Onlangs wilde
de Staatssecretaris (Simons) mét haastige spoed in Neder-
1 and de verkrijgbaarheid nog verder aan banden leggen. Toen

hij daarover door een Kamercommissie gehoord werd, heb-
ben we gezorgd dat de betrokken kamerleden een rapport
kregen waarin de laatste gegevens en ontwikkelingen waren
vastgelegd. Het pleit Voor deze kamercommissie dat zé het
rapport hadden gelezen, en mede daardoor de Staatssecretaris
konden terugfluiten. Er moet nu tenminste gewacht worden
op de EEG richtlijnen die het volgend jaar worden verwacht
De strijd voor de vrijheid is hier dus ook nog niet gewonnen.

VB: Toch geloof ik dat er ook kwakzalvers rondlopen.
i

N: Natuurlijk zijn er kwakzalvers en het zou goed zijn dat we
die kwijt raakten. We streven daarom onder andere naar een
"erkenningsregeling".

VB: U bedoelt een erkenning door de overheid?

N: (na even stilte) Ja, hoe anders? ' '

VB: Eenvoudig door uw eigen groep of vereniging van eer-
lijke en degelijke therapeuten of adviseurs. Als u begint met
de bevoegdheid bij de regering te leggen, ziet u toch zelf tot
wat dit gaat leiden? Wettelijke eisen die nieuwe methodes
onmogelijk maken, die instroming van nieuwe therapeuten
beperken, waardoor onder andere voor de "consumenten" dé
prijs alleen maar hoger wordt. Als u een soort privé erkenning
maakt, blijft tenminste iedereen vrij om met alternatieven te
komen.

N: Ja, daar hebt u gelijk in. Bc zal hier nóg eens verder over
nadenken.

VB: Hebtu wat dat betreftplannen voor de nabije toekomst?

N: Er is maar één goede weg: de mensen moeten goede en
objectieve voorlichtingkrijgen.Deverantwoordingvoorzijn
gezondheid ligt bij de mens zelf. En dat houdt in dat hij voor
het verzorgen daarvan niet gehinderd mag worden door po-
litieke of eenzijdige commerciële belangen. Die goede voor-
lichting moet dan al beginnen op de lagere school.

VB: U komt zo dicht bij de libertarische opvattingen.

N: Daar weet ik eigenlijk nog te weinig van, maar ik ga er van
uit dat bet doel van de mens is "Zelf-realisatie". Om dat te
bereiken moet dan ook alles zijn toegestaan, zolang hij daar-
mee anderen geen onredelijke last bezorgt. '

VB: U komtnu heel dicht bij het libertarisch ideaal. Wij zou-
den de formulering nog willen modificeren met iets als: "een
ander geen "onrecht" aan te doen."

N: Uiteraard bedoel ik dat ook.

VB: Weldatlijktmedaheen mooi moment om te stoppen. Bc
wens u nog veel succes, zowel niet de verdere ontwikkeling
van de Orthomolèculaké theorie en praktijk, als mét uw stre-
ven haar behoud en vergroting van de VRIJHEID. De hoop in
de tóekomst nóg vaker èontact met u te mógen hebben, en
dank u hartelijk voor dit interview. " - • • ; '
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE
ECONOMIE
Op valuta gebied zijn we nog steeds niet uit de proble-
men. Nu zijn er zo'n beetje elke week aanpassingen; niet
bepaald getuigend van veel stabiliteit, en daar ging het in
het Europees Monetair Systeem nu juist om.

Vorige week ging ik wat dieper op de EMS problemen in,
dus herhaal ik de oorzaken nu niet. Wel herhaal ik dat de
Ierse Punt op het devaluatie kandidatenlijstje staat. Het
verband met politiek/overheid bleek hier eens te meer
omdat andere valuta's de afgelopen week wel devalueer-
den, maar omdat er verkiezingen waren, werd de Ierse
devaluatie uitgesteld!

De Amerikaanse verkiezingen leidden ook naar een de-
valuatie, maar dan van een ander soort. Hier bleek dat de
pers grote macht heeft om de "eigen" kandidaat verko-
zen te krijgen. Daar moet ik wel bij aantekenen dat Bush
op geen enkel gebied een principiële uitspraak heeft
gedaan.

Waar won de pers het mee? En waarom is dat belangrijk
voor ons om te weten? Men schreef daar vooral over de
beroerde economische situatie waar de VS in verkeerde.
Dat WAS misschien wel zo, maar allereerst: het econo-
misch dal is daar voorbij en op de tweede plaats: de meeste
stemmers hebben het in hun privé situatie helemaal niet
zo slecht:

- procentueel is de werkeloosheid daar op een procent
van een historisch diepte punt

- de beurskoersen zijn tegen een historisch hoogtepunt

- de rente is in 20 jaar niet lager geweest

- er wordt door consumenten meer uitgegeven én de privé
schulden nemen af.

Toch allemaal punten waar je als eenvoudige stemmer
niet over hoeft te klagen en waarmee je er financieel toch
niet slecht voorstaat. Dat de pers dan alleen op basis van
de slechte economische situatie Clinton verkozen kan krij-
gen, is iets om over na te denken.

Ook omdat wij in Europa elkaar naar aanleiding van die
Amerikaanse verhalen, druk doende zijn elkaar een de-
pressie aan te praten. Hoe een depressie te rijmen valt

door: Ir. L.H.M. Jongen

met economische groei van enkele procenten per jaar,
moeten ze mij dan nog eens komen uitleggen.

Gezien voornoemde punten en nog heel wat andere sta-
tistieken, verklaar ik bij deze dat de Recessie in de VS
voorbij is.

Omdat de aandelen koersen mij daar wel erg hoog voor
komen, koop ik niet veel in de VS.

Wel moeten we blijven onderkennen dat wanneer het in
de VS goed gaat, het op veel plaatsen elders in de wereld
ook weer goed/beter kan gaan. Daarom adviseer ik voor-
zichtig met de aankoop van Nederlandse aandelen te be-
ginnen. Nederland omdat daar de relatief sterkste munt
is met de relatief minste problemen.

Belgische aandelen zouden ook nog kunnen, omdat daar
traditioneel het rendement hoog is; bij een lagere rente
leidt een hoog dividend rendement tot hogere koersen.

Waar ik voorzichtig mee begin is :

a. aankoop van langlopende call opties van Nederlandse
financiële waarden, met als redenatie:

-wanneer de rente daalt verdienen deze fondsen

-wanneer door dalende rente, verbetering economie VS
de beurzen aantrekken, gaan deze fondsen ook mee om-
hoog.

b. zodra ik iets meer zekerheid heb o ver Nederlandse ver-
beteringen, koop ik de echte cyclische industriële waar-
den als Hoogovens, Arbed, KNP etc. Waarbij ik iii liet
begin langlopende put opties koop zodat er nauwelijks
sprake van verlies kan zijn.

c. in de tussentijd blijf ik in het Verre Oosten naar beleg-
gingen zoeken en voorhet gemak naarbeleggingsfondsen
gericht op China, (dus Hong Kong), Thailand en Malei-
sië

De ben dus optimistisch voorde aandelen, maar ik wil wel
de "Maar" van Alexader Paris citeren die stelt "enjoy it
while it lasts". Daar bedoelt hij mee dat het in de VS de
komende twee jaar economisch best beter zal gaan, ech-
ter een democratische president, geholpen door een de-
mocratisch Congres zal ons bergen inflatie brengen van-
wege al die stimuleringsplannen, l
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Het llbertarisme 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 zóweipersoonlljke 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
is1 dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet mag
vrijwillige Samenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

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


