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REDACTIONEEL Mike van Roosmalen

De ontluistering: de staat als anti-sociale macht.

In Nederland zijn de jaren negentig begonnen als de jaren
van de ontluistering. Door steeds meerpolitici en opinie-
makers worden de bewoners van het Nederlanse
verzorgingsparadijs voorbereid op een ijskoude douche;
de ontmanteling van de verzorgingsstaat, de terugkeer
naar de vechteconomie. De maatregelen liegen er niet
om; het bekende WAO-gatkomt hard aan en veroorzaakt
een algeheel gevoel van onzekerheid hu de staat als 'so-
ciale' verzekeringsmaatschappij haar afspraken niet na-
komt en denkbeeldige 'contracten' eenzijdig opzegt.

In Nederland zijn het de bewindslieden van de sociaal-
democratische PVDA die het nieuwe beleid moeten ver-
dedigen; zij doen of deden dat met verve en met de no-
dige dosis lef (staatsecretaris Ter Veld), overtuigd van
de noodzaak van deze als asociaalbegrepen maatregelen
om de o verheidsmachine draaiende te houden. Het afge-
lopen halfjaar volgden de meest 'wilde' voorstellen el-
kaar op; zo deed het voorstel tot afschaffing van de bij-
stand voorjongeren veel stof opwaaien en het besef door-
dringen dat het met de goede zorgen van Moedertje Staat
nu toch écht gedaan is. Hoe moet dit verder? Wie gaat er
voortaan voor ons zorgen?

Het is misschien een beetje voorbarig om nu al met een
visie over het tijdperk na de verzorgingsstaat te komen;
toch wil ik op deze plaats twee schrijvers aan het woord
laten die in de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw
de grote uitbreiding van de staatsmacht op sociaal gebied
aanschouwden, analyseerdenen zich tevens toteen voor-
spelling waagden over het verdere verloop van deze ont-
wikkeling.

Albert Jay Nock ,in zijn boek 'Our Enemy The State',
schetste de opkomst van de staat als sociale macht, een
macht die alle overige maatschappelijke sociale krach-
ten uiteindelijk zou overnemen en uitschakelen. Nock
benadruktte in zijn boek dat de staat door haar werkwijze
in wezen een anti-sociale macht is; de geschiedenis heeft
dit veelvuldig aangetoond. Wat gebeurt er meteen maat-
schappij die haar sociale macht uit handen geeft aan de
staat? Nock sloot in zijn pessimistische toekomstvisie
over deze ontwikkeling aan bij de ideeën van de Spaanse
filosoof José Ortega y Gasset, zoals verwoord in zijn
wereldvermaardé boek 'De Opstand der Horden' (La
Rebelion de las Masas) uit 1930. In hoofdstuk 13 (El
mayor peligro, el estado) staat de volgende alinea waarin

Ortega y Gasset een toekomstbeeld optekent dat nu, in
het Nederland van 1993, langzamerhand bewaarheid
wordt. Ook Albert Jay Nock, in het Verenigde Staten van
1935, was zeer onder de indruk van deze alinea en ge-
raakt door de visionaire kracht die eruit spreekt. Vrij
vertaald: 'Het gevolg van deze ontwikkeling zal fataal
zijn. Spontane sociale actie zal telkens weer afgebro-
ken worden door de interventies van de staat totdat er
geen voedingsbodem voor nieuwe acties meer zal zijn.
De maatschappij kan voortaan alleen voor de Staat
leven, het individu slechts voor de overheidsmachine.
En achteraf zal blijken dat de Staat niet anders is dan
een machine waarvan het bestaan en de werking af-
hankelijk is van de vitaliteit van zijn omgeving. De
Staat zal, nadat hij het merg van de maatschappij heeft
opgezogen, bloedeloos achterblijven als een skelet,
dood zoals een roestige machine dood kan zijn, een
dood erger dan dat van een levend organisme.

Zo was ook hét klagenswaardige lot van de oude be-
schavingen'.
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ECOLOGISCHE ETHIEK: DE MENS ALS
PLAAG (1) Karel Beekman

Karel Beekman, voormalig redacteur van de Vrij- veroorzaakt door overheden: in Oost-Europa, in
brief, is vertaalkundige en publicist te Amsterdam. Tsjernobyl, in Koeweit tijdens de Golfoorlog, maar
Hij is o.m. auteur van het boek 'Het broeikaseffect het deert de moderne ecoloog allemaal niet. Als de
bestaat niet' waarin hij ingaat op de mythe van de mensen maar veranderen, dan kan de natuur zichzelf
ondergangvanhetmilieuenm.n.detheorieenover blijven. Achter de facade van liefde voor de natuur is
de vermeende aantasting van de ozonlaag aan de het ook nu weer de aloude haat tegen het individu, wat
kaak stelt. Het boek is verschenen bij uitgeverij dezemensen voortdrijft. Hetisheel luguberalsjeziet
Balans te Amsterdam (150p, fl. 29,50). hoe met de ene heilsleer nog maar nauwelijks is afge-
,,... , . . . • ' . rekend en de volgende zich weer aandient. Menslie-
Miheubeschermmg ,s een zaak waaraan m ons land ^^ erjsiteit> een betere wereid) allemaal

ÏSv° UT? v"T f? "P*??risr^ p?r gtei egnjpehjk
en terecht. Onze grootouders waren nog zo arm dat io-7-i992V
hun prioriteit uitging naar het vergroten van hun ma- !

teriële welvaart. Wij zijn zo rijk dat de verwerving De politiek-ideologische strijd "tegen het individu",
van meer welvaart vopr ons steeds minder belangrijk zoals Bramoullé het omschrijft, heeft, zoals iedere
wordt. Onze aandacht gaat uitnaar meer 'welzijn' in politieke ideologie, filosofische wortels. De ouder-
de vorm van recreatie en vrije tijd, waarbij de natuur wetse socialist haalde zijn politieke inspiratie uit (on-
een belangrijke rol vervult Dat heeft consequenties. der méér) de filosofie van Marx. De moderne ideolo-
De belangen van welvaart en welzijn botsen soms. gische milieu-activist heeft ook zo zijn filosofische
Moet Schiphol worden uitgebreid? Moet er een Bet- inspiratiebronnen. Voor een deel zijn dat dezelfde
uwelijn komen? Voor libertariërs is het antwoord op bronnen waaruit collectivistische activisten altijd al
deze vragen niet vanzelfsprekend (daar ga ik althans hebben geput. Er heeft zich echter ook een nieuwe
Vanuit). Zeker aangezien de Staat dedrijvende kracht filosofieontwikkeld (of een oude filosofie in een nieuw
is achter deze ''verbeteringen van de infrastructuur", jasje?), die de grondslag vormt voor de milieu-variant
is het vereist dat de noodzaak van deze projecten on- van het collectivistische gedachtengoed. Deze &£&£
dubbelzinnig wordt aangetoond (dit even los van de gische filosofie of ecologische ethiek is het onderwerp
kwestie of dergelijke projecten door de Staat zouden van dit artikel.
moeten worden uitgevoerd). : , .., „. .. . . , . : Voor een gedegen, 'wetenschappelijk verantwoorde^
Als de stnjd voor een beter milieu" niets anders in- analyse van de ecologische ethiek, zou het uiteraard
hielddanhetbevorderenvanschoonwater.natüurbe- noodzakelijk zijn om ten minste enkele boekenplan-
houd, en dergelijke, alsmede gepast verzet tegen on- ken vol ecologische geschriften onder de loep te ne-
nodige infrastructurele projecten, zou iedereen daar men en tegen hetÜchttehouden. Voormij is dat echter
vredemeekunnenhebben.Zosimpelishetechterniet. een beetje teveel van het goede. Enerzijds ontbreekt
pestnjd vooreen betermilieu"isvoorvelenbinnen mij hiervoor domweg de tijd (en de lust), anderzijds
enbuiten de milieubeweging ook een ideologische denk ik ook dat het niet nodig is. Wat ik wil doen is

eenStrijdtegenhet"kaPita- éénboek(eenproefschrift)bespreken,waarindeeco-
- V0rmen van cPllectivisme. logische ethiek uiteen wordt gezet en verdedigd. Het
T *? duitdeassoc^tietusseri"groen" . betref t hier het proef schrift E^mm^ism^f

indepolitiek.GerardBramoullé.deFranse onde^n^ nJte aard en de fundamen^ILvaecologiScheethiftkvanWouterAchterberg,datinr g S c e e f t v a n ,
grootste milieurampen uit de geschiedenis zijn in Utrecht is uitgegeven (en dat ik geheel bij toeval



een keer onder ogen kreeg). Het bezwaar van deze
werkwijze is dat niet alle eco-filosofen het op alle
punten eens zullen zijn met Achterbergs visie. Aan de
andere kant zullen ze het op veel punten wel degelijk
met hem eens zijn. Op basis van wat ik elders heb
gelezen in eco-filosofische literatuur, denk ik dat
Achterbergs visie redelijk representatief kan worden
geacht voorde ecologische ethiek in het algemeen. De
twijfel er ook niet aan dat de ideeën die Achterberg
verdedigt voor lezers van de Vrijbrief herkenbaar
zullen zijn, daar ze regelmatig hun weg vinden in al-
lerlei filosofische en politieke literatuur.

In hoeverre de ecologische ethiek een belangrijke in-
vloed heeft (of zal hebben) op de heersende ideeën in
onze samenleving is een vraag die zich moeilijk laat
beantwoorden. Misschien zal de ecologische ethiek
nooit meer worden dan een marginale stroming bin-
nen het Westerse gedachtegoed. Laten we het hopen.
In dat geval is dit artikel tijdverspilling geweest- voor
mij als auteur meer dan voor u als lezer. Mocht de
ecologische ethiek echter een status bereiken die in
het verleden was weggelegd voor filosofieën als het
Marxisme, dan kan dit artikel wellicht toch nog zijn
nut hebben.

De ecologische ethiek: morele consideratie voor liiet-
menselijke wezens .

Het fundamentele idee achter de "ecologische ethiek"
is dat ook niet-menselijke wezens of entiteiten mo-
rele consideratie verdienen. In de woorden van Achter-
berg, "de ecologische ethiek beoogt een uitbreiding
van de morele genieenschap, in. elk geval tot andere
organismen dan de mens en tot collectieve entiteiten
als ecosystemen." (p, 21; NB: de cijfers tussen haalc-
jes verwijzen naar pagina's in het boek van Achter-
berg.)

Waarom zouden andere organismen dan de mens en
collectieve entiteiten morele consideratie verdienen?
Achterberg voert hiervoor twee argumenten aan:

1) Ten eerste hebben bepaalde wezens het vermogen
om pijn te lijden. Achterberg noemt dit criterium
"nauwelijks controversieel" en besteedterverder geen
aandacht aan. Deze voorwaarde zou slechts tot resul-
taat hebben dat alleen de hogere diersoorten naast de
mens morele consideratie verdienen. Bovendien mag
je je afvragen wat de morele implicaties zijn van dit
criterium. Als het lijden van pijn een criterium is voor
morele consideratie, dan is de ethische implicatie niet

meer dan dat het immoreel is om wezens pijn te laten
lijden. Het pijnloos doden van andere wezens is al-
leen op basis van deze voorwaarde niet immoreel. De
ecologische, ethiek heeft dan ook niet genoeg aan dit
criterium.

2) Het tweede - belangrijkere - argument waarom niet-
menselijke organismen en collectieve entiteiten mo-
rele consideratie zouden verdienen is, volgens Achter-
berg, om dat ze "autonoom" zijn, d^.z. het vermogen
hebben tot "zelfbepaling" en "zelfregulatie". Auto-
nome wezens hebben namelijk "een eigen goed of
welzijn", ze kunnen "benadeeld" of "bevoordeeld"
worden, met andere woorden, ze hebben "belangen".
Dit geldt volgens Achterberg niet alleen voor indivi-
duele organismen, maar ook voor collectieve entitei-
ten zoals "levensgemeenschappen" en "ecosystemen".
Hier kom ik later op terug. Ik wil me vooraleerst rich-
ten op de individuele organismen.

De morele relevantie van 'autonomie'

Voor de morele relevantie van autonomievoert Achter-
berg eveneens twee argumenten aan.

1) Uit het feit dat een wezen autonoom is volgt dat het
"intrinsiek waardevol" is. Op ditargument kom ik ook
later terug.

2) Aangezien we met "sommige wezens, die zelf
belangen hebben" reeds morele consideratie hebben,
stelt Achterberg, is het "logisch, consistent en billijk
morele consideratie te hebben met alle wezens die zelf
belangen hebben." (29) (Ik neem aan dat Achterberg
met "sommige wezens" naar "mensen" verwijst.)

Wat dit laatste punt betreft, komen er drie vragen in
mij op. Het feit dat we morele consideratie hebben
met mensen en dat mensen belangen hebben wil niet
zeggen dat we morele consideratie hebben met men-
sen omdjü ze belangen hebben. Dat is dus de eerste
vraag: hebben wij morele consideratie met mensen
omdat ze belangen hebben? Waarom hebben mensen
rechten?Hebben mensen wel rechten? Achterberg gaat
hier niet op in.

De tweede vraag betreft Achterbergs billijkheids-
principe. Het hebben van morele consideratie impli-
ceert een morele verplichting. Als je vindt dat levende
wezens rechten hêbJ2gnbedoeljedaar au tomatischmee
dat andere levende wezens deze rechten moeten res-
pecteren. Feitisechterdatniet-menselijkewezens Gaat



staan organismen) de rechten of belangen van andere
wezens (inclusief mensen) in het geheel niet erken-
nen. Ze kunnen dat ook niet, want hun geestelijke ver-
mogens reiken niet zover. Ze nebben geen keuze-vrij-
heid in hun handelingen. Alleen de mens wordt ge-
confronteerd met morele keuzes. Is het billijk om de
mens de verplichting pp te leggen de belangen van
niet-menselijke wezens te respecteren, terwijldie we-
zens zelf geen enkele verplichting wordt opgelegd?
Sterker nog, terwijl dïe wezens voortdurend de "be-
langen" van andere wezens "schenden"? Dit lijkt me
een levensgrootpróbleem, waar Achterberg volkomen
overheen stapt. Hij stelt: "Handelen van subjecten is
moreel omdat en voorzover het gebaseerd is op de
beslissing met de belangen van alle betrokkenen re-
kening té houden én deze belangen niet bij voorbaat
minder gewicht te geven dandeeigenbelangen."(l 10)
Is dus het handelen van niet-menselijke wezens im-
moreel? Dat volgt wel uit Achterbergs omschrijving!
Het is echter moeilijk vol te houden. Niet alleen heb-
ben niet-menselijke wezens niet de geestelijke capa-
citeitom dergelijke keuzes temaken, denatuur dwingt
hen ook te overleven ten koste van andere wezens.
Maar geldt voor de mens niet precies hetzelfde? De
mens overleeft door gebruik te maken van de natuur,
d.w.z. van "individuele organismen en collectieve
entiteiten". Hoe kan dan van de mens worden verlangd
dat hij zijn eigen belangen niet zwaarder mag laten
wegen dan de belangen van andere wezens? Hoe kan
de mens "morele consideratie" hebben met datgene
waar zijn bestaan van afhankelijk is? Alleen door
zelfmoord te plegen.

Ten derde moeten we ons afvragen of menselijke
belangen hetzelfde zijn als niet-menselijke belangen.
Met andere woorden, aJs we morele consideratie heb-
ben met mensen omdat ze belangen hebben, wat is er
dan met die belangen waardoor ze morele considera-
tie afdwingen, en kan hetzelfde gezegd worden van
debelangenvanniet-menselijke organismen? Wegaan
nu op deze laatste vraag in. , ,

Belangen

Achterberg steltdeze vraag zelf ook, als volgt: "l. Van
welke wezens kan gezegd worden dat ze in welke zin
belangen hebben en 2. welke betekenis van 'belang'
is moreel relevant?" (l l i)

Laten we Achterbergs redenatie volgen. Belangen
hebben betekent volgens Achterberg dat iets in het

voordeel is van een bepaald subject. Wat houdt dit in?
"X is in y's voordeel als het y's mogelijkheden om te
leven [a] naar eigen voorkeur dan wel [b] naar eigen
natuurlijke gerichtheid vergroot." (l 12)

Zo bezien hebben voor- en nadelen volgens Achter-
berg alleen betrekking op levende wezens. Wat [a]
betreft, wensen of voorkeuren vooronderstellen een
"minimale vorm van bewustzijn" en kunnen dus al-
leen maar worden toegeschreven aan de "meer ont-
wikkelde diersoorten" en bij voorbeeld niet aan plan-
ten, (l 15) Natuurlijke gerichtheid daarentegen (punt
[b]) heeft betrekking op alle levende wezens, inclu-
sief planten en bacteriën. (116) Schilderijen of rots-
blokken zijn echter uitgezonderd: zij hebben noch
wensen noch een natuurlijke gerichtheid.

Welke betekenis van belang is nu moreel relevant?
"Is het verschil," vraagt Achterberg zich af, "tussen
belangen die verbonden zijn met wensen of voorkeu-
ren en belangen die verbonden zijn met één natuur-
lijke gerichtheid een voldoende grond om eerst-
genoemde moreel relevant te achten en de laatstge-
noemde niet?" (118) Merk op dat Achterberg er hier
stilzwijgend vanuit gaat dat [a] moreel relevant is,
zonder dit verder te beargumenteren. Wat [b] betreft,
antwoordt Achterberg: "Belangen... zijn belangen bij
al datgene wat bijdraagt tot het welzijn van de betrok-
ken organismen, of dat welzijn nu gepaard gaat met
(een minimale vorm van) bewustzijn of niet.... Hetis
niet goed in té zien dat bewustzijn, op zichzelf geno-
men, als kwaliteit, intrinsieke waarde heeft. Het ant-
woord op de gestelde vraag is dus dat belangen; in
beide betekenissen, moreel relevant zijn. Bejaag
afwezigheid van bewu^'j" "f ??-" minirnaaJ£QgOiz
tiefapparaatop zichzelf plaatsteen wp.7.ennietbjnaeji
of buiten de verzameling we/ens aa" wie wii naoieïS-
zorg verschuldigd zijn." (118; mijn cursivering)
Laten weallereerstophetlaatstepuntingaan.Hetlijkt
me niet dat Achterberg hier werkelijk antwoord geett
op zijn eigen vraag, of liever gezegd, hij geeft we
antwoord, maar voert geen enkel argument aan, be-
halve een negatief argument. Hij stelt eenvoudigweg
dat naar zijn mening "bewustzijn" geen "intrinsieke
waarde" heeft, en dat het daarom niet kan gelden ais
voorwaarde voor morele consideratie. Zonder in
gaan op het idee van "intrinsieke waarde" (hier ko-
men we nog op terug), kunnen we meteen al vaststel-
len dat Achterbergs redenatie niet overloopt van lo-
gica. Je kunt wel vaststellen dat er organismen zijn



die geen bewustzijn hebben maar wel een natuurlijke
gerichtheid (zoals planten), de vraag is wat het uit-
maakt voor een organisme als het in zijn natuurlijke
gerichtheid wordt gestopt als het zich daar niet van
bewust is. Dat is nu net het cruciale verschil tussen
"het belemmeren van een natuurlijke gerichtheid" en
het "schenden van belangen": het begrip "belang", net
als de begrippen "voor- en nadeel", vooronderstelt de
aanwezigheid van bewustzijn. Een "onbewust nadeel"
- d. w.z. een nadeel dat ook nooit en te nimmer bewust
zal worden - kun je geen nadeel noemen. Hetzelfde
geldt voor "een onbewust belang".

Dat Achterberg zelf ook niet echt happy is met zijn
(gebrek aan) argumentatie blijkt later in zijn boek, als
hij via een omweg alsnog probeert te beargumenteren
dat het voor organismen zonder bewustzijn wel dege-
lijk uitmaakt of hun "belangen" worden geschonden.
Hij begint met organismen "autonome centra van
spontane activiteit" te noemen en stelt vervolgens: "Als
een organisme een autonoom centrum van spontane
activiteit is, heeft het ook een bepaald perspectief óp
de werkelijkheid. De term 'perspectief impliceert hier
uiteraard geen bewustzijn, hoe minimaal ook. Het
[perspectief] is wel in principe door ons reconstrueer-
baar, in de mate dat wij in onze poging tot plaats-
vervanging kunnen slagen." (171) Volgens Achter-
berg zouden wij mensen dus in staat moeten zijn een
"perspectief' /onderbewustzijn te "reconstrueren"!?
Hij leidt hier uit af dat het "voor organismen zélf
verschil [uitmaakt], het doet er voor henzelf toe of en
hoebij voorbeeld andere organismen al of nietmethun
interacterén. Hetperspectiéf van organismen heeft dan
een wjardê-aspect, althans iets dat wij in een recon-
structie zó zouden kunnen noemen. Immers, dingen,
gebeurtenissen en andere organismen zijn goed, slecht
of neutraal voor organismen, gezien vanuit het per-
spectief van hun eigen leven en ontwikkeling." (172)
Hoe je dingen kunt "zien" zonder bewustzijn, hoe je
er "waarden" opnakunthouden, hoedingen "verschil
uit kunnen maken" zonder bewustzijn is een raadsel
dat in Achterbergs boek onopgelost blijft.

We kunnen het bezwaar tegen Achterbergs argument
breder formuleren: het is pas zinvol om over de rech-
ten van een wezen te praten (over morele considera-
tie) als het bewustzijn heeft. Het begrip rechten is
eenvoudigweg niet van toepassing op wezens of orga-
nismen zonder bewustzijn. Een wezenl heeft pas be-
scherming nodig als het iets te verliezen heeft; een

wezen zonder bewustzijn heeftniets te verliezen, voor
een wezen zonder bewustzijn maakt het niét uit of het
leeft of niet.

Wellicht zullen sommige mensen hiertegen het be-
zwaar maken dat er ook mensen zijn zonder bewust-
zijn, bijvoorbeeld mensen die in cpma liggen. Deze
vergelijking is echter niet steekhoudend. Ten eerste
zijn er mensen die in coma liggen en die hieruit mo-
gelijk nog kunnen ontwaken. Een coma is daarmee
hetzelfde als een lange slaap. Deze mensen hebben
dus tijdelijk geen bewustzijn. Er zijn inderdaad ook
mensen van wie de medische wetenschap zeker weet
dat ze nopit mper zuilen ontwaken uit hun coma - en
het is pok niet voor niets dat hier het euthanasie-debat
omdehoekkomtkijken. Voor deze mensen maakthet
ook niets meer uit of hun leven wordt beëindigd -
vandaar dat er genoeg mensen voorstander zijn het
leven van deze mensen daadwerkelijk te beëindigen
- zeker ais ze zelf bij bewustzijn al hebben aangege-
ven dat ze hun leven liever beëindigd zien onder der-
gelijke omstandigheden. Dat er ook mensen onder
iedere omstandigheid tegen euthanasie zijn is begrij-
pelijk. Een mens mag dan bewustzijn hebben, en als
zodanig morele consideratie verdienen, dat wil niet
zeggen dat een mens alleen maar bestaat uit bewust-
zijn, dat het alleen hét bewustzijn van een mens is dat
morele consideratie verdient. De hele mens verdient
morele consideratie. En ook al heeft een mens op een
bepaald moment geen bewustzijn meer (bij v. een mens
in een permanente coma), en maakt het voor hem of
haar niet meer uit of hij in leven blijft of niet, het blijf t
een mens - met name voor ons, die bij bewustzijn zijn.

Hoe zithet met dieren? Dat dieren bewustzijn hebben
is ontegenzeggelijk waar. Wil dat ook zeggen dajt ze
"belangen" hebben, dater dingen in hun voordeel of
nadeel zijn? Achterbergs Stelling was ""x is in y's
voordeel als het y's mogelijkheden om te leven naar
eigen voorkeur... vergroot." Hebben dieren voorkeu-
ren? Volgens de reclame voor hondebrokken wel, maar
het is de vraag in hoeverre ons idealistische beeld van
onzehuisdieren -omnog maar te zwijgen vanhetbeeld
dat we van jongsaf meekrijgen uitsprookjes, verhalen
en tekenfilms - op de realiteit berust. Komt de hond
met een stok aandraven om z'n baas te redden die in
het wak is gevallen, of gewoon omdat hij wil spelen?
Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat menselijke
voorkeuren op een heel ander vlak liggen dan dier-
lijke. Het is aan het bewustzijn van de mens eigen dat



hij zich bij een bepaalde situatie, geconfronteerd met
eenbepaaldekeuze, verschillendemogelijkheden voor
kan stellen en daaruitkan kiezen. Er isgeenbewijsdat
dieren deze capaciteithebben. Dieren handelen instinc-
tief. Ze denken niet na over hun keuzes. Ze hebben
geen zelfbewustzijn. Als zodanig maakt het voor die-
ren ook niet uit of hun.leven hen wordt ontnomen of
niet - althans, niet op dezelfde manier als dat voor
mensen uitmaakt. Dit klinkt wellicht erg wreed, maar
laat ik het illustreren met een voorbeeld: als van een
kudde lammeren één lam achterblijft omdat het ziek
óf zwak is, zal de rest van de kudde zich daar niets van
aan trekken. De andere lammen voelen geen verdriet,
ze hebben niet het vermogen om zich in het bewust-
zijn van het stervende lam te verplaatsen - op dezelfde
manier als dat ze geen zelfbewustzijn hebben. Het is
waar dat ook onder dieren moeders zich veel gelegen
laten liggen aan hun jongen, maar er is geen reden om
aan te nemen dat een moederhert - om een ander
voorbeeld te noemen - "verdrietig" is omdat één van
haar jongen wórdt gegrepen door één tijger. Hetis wel
verleidelijk om menselijke niotievenen gevoelens toe
te schrijven aan dieren, maar het is een zuiver mense-
lijke bezigheid - een soort sentimentaliteit waar die-
ren nog nooit op betrapt zijn.

Op basis van Achterbergs uitgangspunten zou je dus
kunnen zeggen dat dieren morele consideratie verdie-
nen, xöQrzoj/er ze voor- of nadelen ondervinden. Dit
is dus een zeer beperkte morele consideratie. De on-
dervinding van voor- en nadelen ligt bij dieren hoofd-
zakelijk op het vlak van pijn, en de conclusie zou dan
zijn dat het immoreel is om dieren te pijnigen, maar
bijvoorbeeld niet immoreel om dieren te gebruiken
voórmenselijke doeleinden (zolang we ze daarbij goed
behandelen). Het is bovendien niet immoreel om die-
ren te doden voor menselijke doeleinden, omdat uit
het gedrag van dieren blijkt dat ze de dood(van an-
dere dieren) niet op een bewuste manier ervaren.

Intrinsieke waarde

Achterberg stelt, zoals we hebben gezien, dat wezens
morele consideratie verdienen omdat ze "autonoom"
zijn. Omdat zeautonoom zijn hebben zenamèlijk "een
eigen goed of welzijn". Nu zou je nog een stap verder
terug kunnen gaan én vragen waarom het hebben van
een eigen goed of welzijn morele consideratie ver-
dient. Anders gezegd, waar komt moraliteit eigenlijk
vandaan? Waarop zijn morele principes gebaseerd?
Dit is uiteraard de meest fundamentele vraag die de

ethiek zich stelt. Het is een kwestie waar je niet om-
heen kunt.

Hoewel Achterberg somsrefereert aan utilitaire maat-
staven baseert hij zich voornamelijk op Kants idee van
"intrinsieke waarde". "De houding van moreel res-
pect is hier analoog gedacht aan de ethisch niet verder
te funderen houding van moreel respect voórmense-
lijke personen (Kant) of voor dieren, die kunnen lij-
den. Verder is deze houding tegenover levende we-
zens onlosmakelijk verbonden met het besef dat hun
welzijn intrinsieke waarde heeft, d.i. waarde in zich-
zelf, waarde die met name niet uitgeput is door hun
waarde voor andere levende wezens zoals mensen."
(69)

Autonomie is volgens Achterberg dus moreel relevant
omdat "de realisering" van autonomie "intrinsiek
waardevol" is. Dit houdt in dat bescherming "om der
wille van zichzelf' moet worden nagestreefd. Uiter-
aard, voegt hij eraan toe, "ten behoeve van de entitei-
ten die een eigen goed of autonomie hebben". (33)

Het is vermeldenswaard dat, zoals we al eerder zagen,
bewustzijn volgens Achterberg geen "intrinsieke
waarde" heeft: "Het is niet goed in te zien dat bewust-
zijn^ op zichzelf genomen, als kwaliteit, intrinsieke
waarde heeft." (118)

Nu is het hele idee van intrinsieke waarde nogal pro-
blematisch, zoals ik hieronder nog zal proberen dui-
delijk te maken. Achterberg moet zich dan ook in de
meest waanzinnige bochten wringen om het te verde-
digen. Laten we eens kijken hoe Achterberg bijvoor-
beeld zijn best doet om aan planten intrinsieke waarde
toe te schrijven. Respect voor het andere, niet-mense-
lijkelevenimpüceert volgens Achterberg dat "levende
wezens intrinsieke waarde toekomt, waarde in zich-
zelf, dat wil zeggen waarde die niet afleidbaar is van
hun waarde voor andere wezens of zaken. Het is een
waarde die mensen aan bij voorbeeld planten toeschrij-
ven, geheel afgezien van hun eventuele bijdrage (van
onder andere materiële, wetenschappelijke, esthe-
tische en recreatieve aard) aan menselijk welzijn." (86)

Schrijven mensen een "waarde" toe aan planten fifc
heel afgezien van hun ev^tn^f- bijdrage aanjnsaS£:
Hik welzijn iin de ruimste zin van hetwoord? Wat voor
"waarde" zouden planten dan hebben
Maar dat is niet alles: hoe is het mogelijk dat mensen
intrinsiek^ waarde aan iets kunnen lojschrijvjfl? Als
waarde intrinsiek is, dan staat hij los van wat mensen



ervan denken. Achterberg schrijft: "Hetzijn overigens
mensen die oordelen dat levende wezens intrinsieke
waarde toekomt. Waarde als zodanig, ook intrinsieke
waarde, impliceerteen waarderende instantie, bijvoor-
beeld een menselijke persoon." (87) Dit klopt natuur-
lijk volstrekt niet. Wezens hebben intrinsieke waarde
of niet. Als het de mens is die over de waarde van
wezens moet oordelen, kun je niet over intrinsieke
waarde spreken.

Achterberg vervolgt dat mensen tot dit oordeel ko-
men (het oordeel dat levende wezens intrinsieke
waarde hebben) vanwege het feit dat deze wezens een
eigen welzijn hebben én "vanwege het loutere feit dat
ze bestaan". (88) Mensen horen dus totmoreelrespect
voor levende wezens te tonen omdat ze bestaan. (Dit
is de ethisch "niet verder te funderen'' houding van
moreel respect tegenover levende wezens.) Het feit
dat ze bestaan geeft ze intrinsieke waarde. Dit is de
rock bottom van Achterbergs argument.

Is dit principe te rechtvaardigen, vraagt Achterberg
zich af? Jawel - door enerzijds "het ecologisch per-
spectief' (het feit dat wij levende wezens zijn temid-
den van andere levende wezens) en anderzijds het
principe van de universalisering (we kunnen andere
wezens niet ontzeggen "wat we bij mensen in hoge
mate moreel respecteren: hun leven en de mogelijk-
heden om dat te ontplooien. Dit respect komt onder
andere tot uiting in de mensenrechten.") (88)

Een vreemde argumentatie. Ten eerste, het "ecolo-
gisch perspectief' is dacht ik precies wat Achterberg
vindt dat wij moeten bereiken. De conclusie van het
argument kan natuurlijk nooit tegelijkertijd het uit-
gangspunt zijn. Anders gezegd, hetfeitdatwij levende
wezens zijn temidden van andere levende wezens wil
nog niet zeggen dat die andere levende wezens daarom
intrinsieke waarde hebben. Dat is nu juist de vraag
waar het om draait.

Het tweede argument van Achterberg kan als volgt
worden omschreven: wat we bij mensen respecteren,
beweert hij, is hun leven en de mogelijkheden om dat
te ontplooien, en daarom zouden we dat bij andere
levende wezens ook moeten respecteren. De implica-
tie is dus dat we bij mensen niet specifiek hun men-
selijke attributen (rationaliteit, gevoel, naastenliefde,
enz.) respecteren (wantdaaruitzoü niet volgen dat we
andere levende wezens ook moeten respecteren), maar
dat we mensen respecteren omdat het IÊVJÉBIJÊ wezens

zijn, en leven is iets wat we gewoonweg respecteren
- dat is verder niet af te leiden, leven heeft intrinsieke
waarde.

Dit verklaart ook waarom Achterberg vindt dat plan-
ten wel intrinsieke waarde hebben, maar bewustzijn
niet. PJanten zijn levende wezens, bewustzijn is slechts
een attribuut van levende wezens.

Nu is er één groot probleem met Achterbergs intrin-
sieke waarde-argument. Het geeft geen antwoord op
de vraag 'waarom'. Waarom zouden we respect moe-
ten hebben voor levende wezens, alleen omdat ze
bestaan? Hiervoor kan Achterberg geen redenen aan-
voeren - zodra hij met redenen of doeleinden aan komt
zetten, vervalt hij in utilisme. Volgens Achterberg is
het zo omdat het zo is.

Maar dit is natuurlijk een heelonbevredigende situa-
tie. Hoe weet Achterberg dat het zo is? Hoe weet hij
dat leven intrinsieke waarde heeft? Achterberg zou
zeggen (althans, Immanuel Kantzou zeggen): dat weet
ik "intuïtief'.Dat verteltmijn"praktischesVernunft"
me. Achterberg is hier overigens niet alleen in: het is
een standaardargument van deontologische filosofen.
"Onze intuïtie zegt ons dat we respect moeten hebben
voor levende wezens..."

Het vervelende voor Achterberg is echter dat er een
heleboel mensen zijn die er hele andere intuïties op na
houden. Als dat niet zo zou zijn, had Achterberg zijn
boek niet hoeven schrijven. Het feit dat er verschillen
van mening zijn over ethiek toont al aan dat niet ie-
dereen er dezelfde morele intuïties op nahoudt. Eer-
lijk gezegd houd ik er zelf ook hele andere intuïties op
na! Heb ik respect voor levende wezens omdat ze
bestaan, omdat ze leven? Zou ik respect moeten heb-
ben gehad voor Adolf Hitler omdat hij bestond? ter-
wijl Adolf Hitlef geen enkel respect had voor het le-
ven van anderen? Dat is toch flauwekul? De zou Adolf
Hitler zonder problemen hebben kunnen ombrengen.

Er is hier dus wederom sprake van een cirkelredene-
ring. Achterbergs uitgangspunt is wederom hetzelfde
als zijn conclusie: we moeten respect hebben voor alle
levende wezens, omdat werespectmoeten hebben voor
alle levende wezens. Dit soort redenaties mogen dan
omgeven zijn met de autoriteit van Immanuel Kant,
daarom zijn ze nog niet minder betekenisloos.

Nu zweeft er door Achterbergs boek wel een idee
waarmee hij het idee van intrinsieke waarde enigszins



probeert te onderbouwen en dat is het idee van de
"belangeloze voldoening". Achterberg schrijft: "Het
principe [van moreel respect voor levende wezens
vanwege het loutere feit dat ze bestaan] veronderstelt
dat men in staat is een 'belangeloze voldoening' te
ervaren over bestaan en welzijn van levende wezens
..." (88) Belangeloze voldoening betekent "dat we
behagen kunnen scheppen in bestaan en bloei van
sommige organismen, van levensgemeenschappen en
landschappen, zonder dat wij ze daarbij tegelijk in
relatie tot ons en onze belangen beschouwen." In een
dergelijke ervaring zijn we "gericht op iets buiten ons
... Als ik achteraf over de ervaring nadenk besef ik de
eigen waarde van datgene waarop de ervaring gericht
was." (89)

Buiten het feit dat er - ik herhaal het nog maar eens -
genoeg mensen zijn die helemaal geen ervaringen
hebben van "belangeloze voldoening" (die bijvoor-
beeld helemaal niet in vuur en vlam raken als ze een
nestje jonge katten zien) - is het hele idee van een
"belangeloze voldoening" een contradictio in termi-
nus. Het belang zit 'm in de voldqening! Uit het feit
dat het om een (persoonlijke) ervaring gaat blijkt al
dat er wel degelijk een belang mee is gemoeid. Als we
een positieve ervaring ondergaan, ligt daar ons belang:
in de posiüeve ervaring. Waarlijk belangeloze vol-

doening zou pas mogelijk zijn als we ook als we niets
ervaren, of zelfs iets negatiefs ervaren, voldoening
zouden voelen. Zolang datniethet geval is, kun je ook
nietspreken van een belangeloze voldoening. Achter-
berg erkent dit ook: "Als we na het ondergaan van
belangeloze voldoening het object ervan in stand
willen houden en beschermen omdat het ons en ande-
ren deze ervaring kan geven, dan is dat ongetwijfeld
een legitieme reden [d.w.z. een reden om het object
in stand te houden], maar niet een morele reden in de
zin van het principe van respect voor levende wezens.
Immers, we beschouwen dan niet meer het object van
voldoening naar zijn intrinsieke waarde, maar naar
zijn waarde voor ons." (89-90) Achterberg erkent dus
dat belangeloze voldoening waardevol kan zijn ont
dat het ons eenpositieve ervaring geeft. Belangeloze
voldoening impliceert dus wel degelijk een "belang-
hebbende" ervaring. Maar, voegt Achterberg hieraan
toe, déze ervaring mag geen basis zijn voor ons mo-
reel respect vóór levende wezens - dat moet zijn ge-
baseerd op hun intrinsieke waarde. Hieruit blijkt dus
dat de eryaring van belangeloze voldoening geen basis
kan vormen voor het idee van intrinsieke waarde.

(In de volgende Vrijbrief vervolgt Karel Beekman
zijn artikel).

Bezwaren van Herbert Spencer tegen de
usurpatie van het onderwijs door de overheid

: Jean-Jacques Vrij

Jean-Jacques Vrij heeft onlangs zijnstudie geschie-
denis voltooid aan de Universiteit van Amsterdam.

Herbert Spencer

Voor wie de individuele vrijheid liefheeft kan het
inspirerend zijn het oor te luisteren te leggen bij libe-
ralen uit de negentiende eeuw. De (dreigende) aansla-
gen op het zelfbeschikkingsrecht van de, volwassen,
burgerwerdentoenscherpergevoeld.'Thesuperstition
of government' bedwelmde de geest van de intelli-
gentsia nog niet zozeer als nu.Eén van de indrukwek-
kendste negentiende eeuwse liberale denkers, is
Herbert Spencer (1820-1903). Zijn kritische gedach-
ten over de collectivisatie van hetonderwijs die in het

negentiende-eeuws Engeland plaatsvond, wil ik hier
de revue laten passeren. Eerst dient iets gezegd te wor-
den over de historische context.

De coup in het Engelse onderwijs in etappes

Pe ontwikkeling van de staatsbemoeienis met het
onderwijs in Engeland, was in de negentiende eeuw
grofweg als volgt. Vooropgesteld dient te worden dat
in het begin van de eeuw groot enthousiasme bestond
voor uitbreiding van onderwij s-faciliteiten, en dat m
die periode ook veel tot stand gebracht werd. Dit was
alles het resultaat van particulier initiatief, vanuit de
kerken of anderszins. 'Natuurlijk, het peil varieerde,
en was vaak laag; het schoolbezoek was onregelma-
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tig, en niet gratis. Maar het is duidelijk dat meer jon-
geren in die dagen enige vorm van formele educatie
ontvingen dan men wellicht zou verwachten,' schrijft
W.H. Greenleaf in deel één van zijn grote
politicologisch-historischestudieover Engeland in de
laatste twee eeuwen, dat de ondertitel The rise of
co//ecrivwmdraagt(')- Velen ging dit echter kennelijk
te langzaam, of was de wisselvalligheid in niveau en
curriculum een doorn in het oog. Er moest dus meer
geld voor onderwijs ter beschikking komen, geld dat
de overheid dan maar diende te verstrekken. Ook werd
aangedrongen op het stellen van eisen waaraan scho-
len moesten voldoen, en op het verplichten van ouders
om hun kinderen onderwijs te laten volgen. In 1833
werd voor de eerste maal een overheids-subsidie ver-
strekt, aan twee particuliere instellingen, aan te wen-
den voor het optrekken van schoolgebouwen voor het
onderwijs aan armeren. Het was de introductie van
een cruciaal mechanisme: naarmate vervolgens de
onderwijsinstanties een steeds groter gedeelte van hun
budget via de overheid verkregen, kwamen zij meer
en meer onder controle van staatswege te staan: geld
werd alleen verstrekt indien aan bepaalde voorwaar-
den voldaan werd C)- Een grote stap werd gezet met
de onderwijswet van 1870: voor het eerst zouden in
Engeland scholen hun intrede doen die geheel en al
met overheids-gelden gefinancierd werden; namelijk
op die plaatsen waar scholen ontbraken omdat parti-
culiere fondsen (geld van kerken, van liefdadigheids-
instellingen én van ouders) tekortschoten. Drastische
maatregelen volgden elkaar in snel tempo op. In 1880
werd het volgen van onderwijs verplicht voor kinde-
ren van vijf tot tien jaar, en in 1891 werd de ouderlijke
bijdrage op de scholen (lager onderwijs) die nog langs
zowel particuliere als overheids-kanalen aan hun
middelen kwamen, afgeschaft en vervangen door
overheids-subsidie. Zonder blozen wordt dit aange-
duidals de invoering van gratis('free')onderwijs. Geld
vandeoverheidmoetevenwelergensvandaankqmen.
Veel ouders waren waarschijnlijk aan belasting-
verhoging evenveel of meer kwijt dan hen aan ouder-
bijdrage kwijtgescholden werd. Maar het aandeel van
de overheid in financiering nam drastisch toe, en haar
vinger in de pap werd navenant groter. Dit patroon
zette zich in onze eeuw door, zodat de staat het onder-
wijs in Engeland vandaag de dag in een solide houd-
greep heeft (3).

Spencer's bezwaren

Op het eind van zijn leven, in 1902, terugblikkend,
schreef Spencer: 'Al vroeg in mijn leven raakte ik eraan
gewend een minderheidsstandpunt in te nemen -vaak
het standpunt van een kleine minderheid, soms bijna
van een minderheid van één. In een tijd dat ovèrhèids-
onderwijs nog meer in theorie dan uit het oogpunt van
zogenaamd realistische politiek bediscussieerd werd,
stond ik tegenover vrijwel iedereen in mijn afwijzing
ervan -een afwijzing die ik nog steeds huldig, hoewel
het voor de meesten een poliüek axioma is geworden
dat een overheid verantwoordelijk is voor de mentale
opvoeding van burgers' (4). De loop die de geschiede-
nis tijdens zijn leven nam maakte Spencer zwartgal-
lig, en deden hem zijn isolement overdrijven. Feit is
dat, ook al gingen de ontwikkelingen in Engelandjuist
de richting uit waarvan hij van te voren had gewaar-
schuwd dat zij noodlottig was, Spencer consequent
vasthield aan zijn standpunt.

Het was in een serie tijdschriftartikelen, getiteld 'The
proper sphere of government,' verschenen in 1842-3,
en later wat uitgebreider in zijn Social Staties (1851),
dat Spencer zijn bezwaren voor het eerst te berde
bracht.

Als eerste dient genoemd te worden Spencer's prin-
cipiële uitgangspunt, namelijk dat het niet tot de ta-
ken van de overheid behoort om vooronderwijs-faci-
liteiten zorg te dragen. Sterker nog, het zou een per-
vertering van de functie van de overheid betekenen:
in plaats van hoeder van het zelfbeschikkingsrecht der
burgers, haar rechtmatige rol, zou zij vijand van de
vrijheid worden. De rechten die,/ij juist behoorde te
waarborgen zouden door haar geschonden worden
wanneer zij burgers meer van hun eigendom af zou
nemen (middels belastingen) dan nodig is voor het ver-
vullen van die sobere rol van handhaving van de recht-
staat. En de overheid raakte in Spencer's overtuiging
duidelijk van het rechte pad af, wanneer zij burgers
zou belasten om hun en/öf andermans kinderen te
onderwijzeri.Een andere negentiende-eeuwse liberaal,
Auberon Herbert (1838-1906), die erkende in de ont-
wikkeling van zijn denken over overheidsbemoeienis
op onderwijsgebied Spencer zeer veel verschuldigd
te zijn, wees erop dat niet alleen het recht op eigen-
dom op de helling kwam te staan: de gelijkschakeling
van het onderwijs, welke het onvermijdelijke gevolg
was van afhankelijkheid van overheidssubsidie, be-
tekende een onverteerbare inbreuk op het recht van
vrije keuze (s).
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Dit brengt ons op een ander belangrijk uitgangspunt
van Herbert Spencer, namelijk dat de samenleving niet
maakbaar is, maar het product is van ontwikkeling, en
dat vooruitgang niet voortkomt uit afgedwongen een-
stemmigheid maar uit pluriformiteit, verschil van
mening.

Zoals herhaaldelijk aangestipt leidt financiële afhan-
kelijkheid van de overheid tot éénvormigheid in het
beschikbare onderwijs: om gefinancierd te worden
moeten onderwijsinstellingen aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Maar wie bepalen die voorwaarden ? En
niet wat voor pretenties ? En wat zijn dé'feitelijke
gevolgen ? Spencer weigerde te geloven in de
alwetendheid van de regerings-anibtenaren die voor-
schreven wat onderwezen moest worden en hoe. Het
argument dat zij gebruikten, namelijk dat op het ge-
bied van onderwijs dé consument, in casu de ouder,
niet afdoende in staat was goede kwaliteit van slechte
te onderscheiden, vond hij tot op de draad versleten.
'Dit beweerde onvermogen van het volk is de reden
die men aangevoerd heeft voor staatsbemoeienis op
ieder mogelijk gebied (...) Toch leert de ervaring ons
dat, op de lange termijn het belang van de consument
niet alleen een goede waarborg voor kwaliteit, maar
de beste waarborg is '(")• Het mocht langzaam gaan,
maar perfectionering van het onderwijs was alleen
mogelijk wanneer instellingen zich op dé vrije markt
dienden te bewijzen, niét door een handjevol waan-
wijze stervelingen die met een blauwdruk kwamen.
Leraren die ambtenaren waren, mét een vast salaris,
en die slechts verantwoording schuldig waren aan een
hogere ambtenaar, in plaats van dat zij moesten din-
gen naar de gunst van de consument, misten ook een
belangrijke prikkel om optimalisering van resultaten
na te streven. Nog afgezien van het feit dat hen hier-
toe, als gevolg van de benauwde overheids-contröle,
ook nog weinig speelruimte zou overblijven.

Spencer vocht ook een ander geloofsartikel aan van
degenen voor wie de spontane, natuurlijke ontwikke-
lingen op onderwijsgebied te langzaam gingen en die
aandrongen op een geforceerde, overheids-gestuurde
uitbreiding van onderwijs-faciliteiten. Dat betrof de
overschatting van intellectuele ontwikkeling. In te-
genstelling tot wat de voorstanders van een overheids-
offensief meenden, was het Spencer! s overtuiging dat
toename van intellectuele vermogens geen in vloed had
op zedelijke ontwikkeling; karakter kon niet gevormd
worden door te doceren. En tegen het eind van zijn

leven was Spencer zeer bezorgd over het feit dat de
morele ontwikkeling der Engelsen geen gelijke tred
had gehouden met de vooruitgang die was geboekt op
het gebied van intellectuele beschaving.

In het midden van de eeuw voorzag Spencer dat
wanneer de overheid zorg zou gaan dragen voor on-
derwijs, er integendeel juist een regressie zou plaats-
vinden voor wat betreft de zedelijke beschaving van
het Engelse volk. Karaktervorming was, betoogde
Spencer, een langzaam groeiproces, waarbij een nood-
zakelijke voorwaarde was dat mensen geconfronteerd
werden met de consequenties van hun gedrag. Wan-
neer een belangrijke zorg verbonden aan het krijgen
van kinderen, namelijk het zorgdragen voor hun scho-
ling, van de schouders afgenomen werd, zouden ka-
rakter-eigenschappen als zelf-beheersing,
verantwoordelijkheidsgevoel en altruïsme onderont-
wikkéldblijven. Ook Herbert en Alford, schrijver van
een artikel over 'kosteloos' onderwijs in de
behartigenswaardige bunde! 'A pleafor liberty' uit
1891, zouden later wijzen op de morele verarming die
het gevolg was. Op arialoge wijze had de overheids-
bemoeienis op het gebied van armenzorg ertoe geleid
dat Engelsen zich veel minder bekommerden om hun
bejaarde ouders dan in andere landen het geval was.
'Al dergelijke instellingen hebben een menslievende
buitenkant, maar van binnen zijn zij vol van zedelijke
machteloosheid en zelfzuchtigheid,' concludeerde
Herbert C). Alford wees op nog eenandere consequen-
tie dié zou volgen wanneer ouders niet langer een
bewuste inspanning dienden te verrichten ten bate van
de scholing van hun kinderen: de waarde die men aan
iets toekent is recht evenredig aan de moeite die nien
zich heeft moeten getroosten om het te verwerven,
merkte hij op; onderwijs dat hen niets extra's kost
boet aan belang in bij de ouders, wordt te vanzelfspre-
kend, en gering geschat, en die attitude nemen de
kinderen over.

Terugblikkend in 1902 vond Spencer dat het met de
zedelijke vooruitgang van hetEngelse volkmaar droe-
vig gesteld was. Wanneer hij de berichtgeving over
de Boeren-oorlog bezag, alsmede de reactie van de
bevolking daarop, moest hij constateren datdeEngel-
sén, metal hun verworven lees- en schrijfvaardigheid,
een willige prooi voor manipulatie door de overheid,
ofwel onscrupuleuze handlangers in dat werk waren.
Het was dan ook niet te verwachten geweest dat een
door de pverheid gecontroleerd curriculum onafhan-
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kelijk-denkende mensen voort zou brengen. En zeker
hoefde men daar niet op te rekenen waar diezelfde
overheid in de negentiende eeuw steeds meer van het
zelfbeschikkings-recht van de burger afknabbelde, en
op steeds meer gebieden claimde beter in staat te zijn
tot het nemen van beslissingen dan die burger zelf. Dit
was een laatste voornaam bezwaar van Spencer in
1842-3: 'Stoutmoedig en onafhankelijk denken, oor-
spronkelijke gedachten, standvastigheid in het verde-
digen van beginselen, en dergelijke kenmerken meer,
daarvan hoeven we nauwelijks té verwachten dat zij
aangemoedigd zullen worden. Grote eerbied voor
macht, groot respect voor hogergeplaatsten, en een
onvoorwaardelijk vertrouwen in de opinies van
aanzienlijken en geleerden, zouden ongetwijfeld met
ijver ingeprent worden'(8).

Besluit

Veel van wat Spencer prognosticeerde dat de gevol-
gen zouden zijn van overname van het onderwijs door
de overheid is moderne werkelijkheid: men denke
bijvoorbeeld aan de daling van de kwaliteit van het
onderwijs, de desinteresse bij leerlingen, de gefrus-
treerde leraren, de ouders die hun opvoedende taak
liefst afschuiven op de school. De bedoelingen van
hen die in de negentiende eeuw pleitten voor overheids-
ingrijpen omdat zij de resultaten yan particulier ini-
tiatief te gebrekkig vonden, waren wellichtgoed. Maar
helaas is het zoals Jean Fran9ois Revel schreef: wan-
neer de geschiedenis dermensheid alleen de bedoelde
effecten vast zou houden, zou zij nog slechts een dun
plakje vormen (9). Wat de stand van zaken op
onderwijsgebied zou zijn geweest wanneer de over-
heid zich er buiten had gehouden, is vooralsnog een
kwestie van speculatie; maar nog steeds geldt wat
Herben in 1880 schreef: '(•••) zolang mensen niet op
zichzelf zijn aangewezen, weten ze niet waartoe zij in
staat zijn. Als de overheid een halve eeuw geleden
begonnen was voor ons ontbijt en avondeten zorg te
dragen, dan zouden vandaag onze redenaars ervan
uitgaan, dat wij daarnietzelf voor kunnen zorgen' (10).
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Waarom je geen vrijheid kunt vinden in een
onvrije wereld.

"Not to follow your own course of reasoning is an act
of disobedience against God".

-Thomas van Aquino-

Stefan Blankertz is socioloog en de duitse vertegen-
woordiger van de International Society for Indi vidual
Liberty. In februari jl. gaf bij onderstaande lezing tij-
dens het internationale seminar 'On culture, ecology
and freedom' te Antwerpen dat door het Libertarisch
Centrum werd georganiseerd. Vertaling: Mike van
Roosmalen.

1.Inleiding

Voordat ik de kwestie hoe vrij te leven in een onvrije
wereld ga behandelen, wil ikbeginnen metmijn eigen
politieke biografie.

Mijn politieke overtuigingen zijn eind zestiger jaren
gevormd. De helden van mijn jeugd waren de rebel-
len tegen de conformistische en autoritaire maatschap-
pij. Wat mij het meeste aansprak waren de anarchis-
tische, of libertarische, tendensen van deze rebellie
door de jeugd. Deze voor mij inspirerende tendensen
werden het best verwoord in de volgende twee slo-
gans: "Weesradicaal. Geencompromissenmetdeger
vestigde macht" en "Wees praktisch. Begin metpen
met de bouw van een vrije maatschappij ".

Natuurlijk, zelfs in die tijden van groot enthousiasme
wisten we dat deze twee slogans in bepaalde mate met
elkaar in tegenspraak waren. Beginnen een nieuwe
orde te bouwen hield compromissen in met de toen-
malige maatschappelijke omgeving van de oude orde.
Na een tijdje realiseerden we ons dat we moesten
kiezen tussen radicaal zijn en praktisch zijn. Dereden
hiervoor was dat vroeg of laat alle praktische projec-
ten met een radicale achtergrond jammerlijk misluk-
ten. De projecten moesten of worden opgegeven of er
waren veel meer compromissen voor nodig dan aan-
vankeUjkgepland.Demeesteradicalen besloten hierop
of zich terug te trekken of zich op te laten nemen door
de gevestigde orde.

Stefan Blankertz

In het eerste gedeelte vam mijn lezing wil ikmet twee
voorbeelden aantonen hoe de libertarische theorie het
falen van de jaren zestig revolte kan verklaren zonder
hierbij te vervallen in berusting en overgave. Toch
zullen webepaaldeillusiesmoetenopgeven.Heteerste
voörbeeldisde 'vrije school-beweging' die probeerde
de scholen te onttrekken aan de staatsinvloed. Het
tweede voorbeeld is de beweging die steefde naar een
gelukkiger en vrijer leven,de free-life beweging.

In het tweede gedeelte van mijn lezing zal ik verder
gaan meteen discussie over het libertarische vrijheids-
concept.

2.Lessen Van de vrije school beweging

De gedachte achter de vrije school beweging uit de
jaren zestig was erg overtuigend: dóór haarmacht over
het onderwijs controleert de staat het leven van iedere
jongere eii vormt zij hem tot een onderdanige volwas-
sene. Autoritair onderwijs, zo was de stelling, leidt tot
een autoritair karakter. Grote en beroemde denkers
hebbenaltijd de wijsheid van door destaatgedirigeerde
onderwijsinstellingen in twijfel getrokken. Ooi er
enkele te noemen: de Duitse klassiek-liberaal Wilhelm
von Humboldt, deRussische anarchische schrij ver Leo
Tolstoj, de Amerikaanse progressief John Dewey en
de Schotse psycholoog A.S.Neill. De vraag riep zich
op waarom we de theorieën van deze denkers niet in
de praktijk zouden brengen en het onderwijs van onze
kinderen niet in eigen hand zouden nemen. Dit was de
begingedachte van de vrije school beweging; het
oprichten van scholen buiten het gevestigde systeem
van staatsscholen.

Omdat de Amerikaanse staatsburger doorgaans
begiftigd is met enige zelf-achting had de vrije school
beweging, alhoewel actief in bijna alle westerse lan-
den, de meeste aanhangers in de Verenigde Staten.
Gedurende de eerstejaren leek de beweging een groot
en onverwacht succes. Duizenden vrije scholen wer-
den gevormd over het gehele Noord-amerikaanse
continent. De activisten droomden ervan het autori-
taire staatsonderwijs geheel terug te dringen. Zij
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werden echter al vrij snel geconfronteerd met drie
ernstige problemen:

-1. Onderwijsreguleringen.

Onderwijs, zelfs zelfstandig gefinancierd pri ve-onder-
wijs, wordt gereguleerd door de staat. Door de dwin-
gende onderwijsvoorschriften en wetten moest je een
vergunning bezitten om een onderwijsinstelling te
kunnen beginnen, anders zouden de leerlingen dié je
aannam beschouwd worden als spijbelaars. Om een
dergelijke vergunning te krijgen moest je datgene
accepteren wat de staatsbureaucraten essentieel vin-
den voor hetonderwijs. De vrijescholenmoesten hierin
meegeven of anders ppgeven.

-2. De diploma-maatschappij.

De meeste carrières zijn afhankelijk van de diploma' s
die je op school krijgt uitgereikt. Bijna alle banen bij
de overheid en door de staat gereguleerde beroepen
vereisen officiële diploma's. Dit wil zeggen dat als je
een vrije school runt zonder een vergunning om di-
ploma'saf te geven de kansen van jeleerlingen op een
goede carrière klein zijn, onafhankelijk van de vraag
hoeveel de leerlingen op school hebben geleerd. Na-
tuurlijk waren niet veel ouders en leerlingen bereid
een dergelijk gegeven te accepteren. Dit had tot ge-
volg dat de verdere groei van de vrije school bewe-
ging in ernstige mate werd gebkokkeerd.

-S.Concurrentie met gratis onderwijs.

De vrije scholen moesten lesgeld vragen. De concur-
rentie, i.c. de staatsscholen, werden gefinancierd door
belastinggeld en brachten niets in rekening. Dat wil
zeggen dat hoe efficiënt de vrije scholen ook gerund
werden zij toch duurder waren dan de staatsscholen.
De wil hierbij benadrukken dat het hier niét gaat over
de vraag of mensen wel of niet in staat zijn voor het
onderwijs van hun kinderen te betalen. Natuurlijk
kunnen ze dat! Zij betalen immers hoe dan ook voor
het staatsonderwijs. Het lesgeld hiervoor zit verstopt
in de belastingaanslag» Dit heeft tot gevolg dat als je
als ouder voor een vrije school kiest je in feite dubbel
lesgeld betaalt: een deel zit verborgen in de belastin-
gen, het andere deel gaat naar de vrije school van ei-
gen keuze. Natuurlijk zijn weinig mensen bereid of in
staat dit dubbele lesgeld te betalen.

De bovengenoemde drie problemen brachten iedere
vrije school-activist tot de volgende keuze:

-ofwel het idee van onafhankelijkheid op te geven en
zich te onderwerpen aan de onderwijsfegüleringen,
de door de staat erkende en gedefinieerde diploma's
te accepteren én staatssubsidie aan té vragen

-ofwel het idee pp te geven , om radicale
onderwijstheorieën in praktijk te brengen en in plaats
daarvan campagne te gaan voeren om de regels en
wetten te wijzigen.

i

Er was geen derde weg mogelijk. Helaas besloten de
meeste activisten in te binden en de voorwaarden van
de staat te accepteren. Er zijn wellicht veel verschil-
lende oorzaken aan te wijzen voor een dergelijk be-
sluit, maar een van de hoofdoorzaken was toch wel
dat veel activisten de achtergrond van hun falen niet
begrepen. De meesten begrepen de invloed van de
Onderwijsreguleringen, sommigen de werking van de
diploma-maatschappij, doch slechts weinigen waren
zich bewust van de impact van concurrentie tegen
gratis onderwijs. Maar ook al zou je alle drie de pro-
blemen goed begrepen hebben, dan nog.zou je er zelf
weinig aan hebben kunnen veranderen. Het systeem
zelf diende te worden veranderd. Dus, jekan geen vrij
onderwijs vinden in een land met staatsonderwijs.

3.De lessen van de free-life beweging

Het andere grote experiment van de jaren zestig was
de culturele revolutie die tot doel had ons van ver-
krampte en kortzichtige conformiteit tebevrijden. Het
principe van deze revolutie was extreem individualis-
tisch: Doe wat je moet doen, wees gelukkig en je zult
de kracht vinden om je te verzetten tegen de oorlog en
andere criminele regeringsactiviteiten.

De individualistische revolutie had een blijvend ef-
fect op de maatschappij. Voordat ik inga op het faten
van dezérevolutie, wil ik mijn dankbaarheid betuigen
jegens de toenmalige activisten die er in zijn geslaagd
ons van veel beknottende conventies te ontdoen. In
die landen dié toen een sterke jongerenrebellie heb-
ben gekend, kun je vandaag je haar lang of kort dra-
gen, kleren dragen zo kleurrijk als je zelf wilt, slapen
met wie je wilt, geloven in watje maar wilt. Welis-
waar zijn er tegenwoordig tendensen die deze vrijhe-
den in willen korten, ik verwacht toch dat we in staat
zullen zijn te voorkomen dat we terugvallen tot een
autoritaire maatschappij.

Niettemin is de free-life beweging er niet in geslaagd
een duidelijke toename van geluk te verwezenlijken.
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Geluk is een particuliere aangelegenheid en kwaliteit
en vele libertariers trekken de invloed van de maat-
schappij op het individuele welzijn in twijfel aange-
zien zij een dergelijke invloed beschouwen als
collectivistische ideologie. Daarom wil ik de discus-
sie hierover inleiden meteen economische theorie die
wordt geaccepteerd door veel libertariers.

We zullen toegeven dat het economische succes van
een ondernemer, net als geluk, in het algemeen wordt
beschouwd als een particulierekwaliteit, Economisch
succes is gebaseerd op je eigen beslissingen, Net zo-
als economisch falen. De libertarische economische
theorie echter verschafte ons het inzicht dat er ook
overheidsinterventies kunnen zijn die ertoèïëiden dat
deonderneinèr verkeerde beslissingen neemt. Op deze
plaats haal ik Murray Róthbird aan in zijn boek
'America's GreatDepressiön': "One single business
failure is due to personal incompëtence, but a cluster
of failures as in a depressioh must be explained
structurally by economie factors. 0thérwise öne had
to accept the cohclusion that the free market of
individual responsibilities leadS to economie crisis".

Ik herformuleer deze speciale these zodat deze geldt
voorons gehele leven en vestig hierbij een libertarische
sociologie in de traditie van Paul Goodman; een en-
kelvoudig falen persoonlijke doelen te realiseren is
toe te schrijven aan individuele tekortkomingen, maar
een meervoudig stuctureel falen dient te worden toe-
geschreven aan de invloed van sociale factoren. An-
ders zul je moeten aannemen dat de mensen niet in
staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Maar hoe kan de maatschappij het persoonlijke wel-
zijn beinvloeden? Neem b.v. sexualiteit, voor de
meeste mensen essentieel voor het concept van een
gelukkig leven. We zullen allemaal beamen dat een
van de psychologische vereisten voor een gelukkig
sexueel contact de mogelijkheid is in vrijheid te han-
delen. Laten we nu eens kijken naar het leven dat we
leiden. Een kind wordt geboren in een wereld die niet
is geschapen overeenkomstig de wensen van zijn
ouders en hun buren. Destraten worden geregeerd door
politieke instanties. De woningen zijn hetresultaat van
hethuisvestingsbeleid.peouders hebben lange werk-
dagen omdat een groot deel van hun inkomen wordt
wegbelast en verspild door de overheid. Dan zijn er
nog de staatsscholen die het onderwijs van het kind
voor hun rekening nemen en daarbij weinig keus over
laten aan zowel de ouders als het kind. Dus, het kind

groeit op zonder de mogelijkheid voluit te leven en te
handelen volgens zijn eigen beslissingen en ziet dat
de volwassenen om hem heen ook niet voor zichzelf
mogen beslissen. Na een dergelijke jeugd wordt, al-
dus de conventionele theorieën, van een volwassen
persoon verwachtdathij in de weinige uren van sexueel
contact naar eigen vrijheid handelt. Een vrijheid die
strikt beperkt is tot deze uren. Deze verwachting is te
raar om serieus genomen te worden, ik geloof er niet
in.

Dit voorbeeld toont aan datje niet, zoals de rebellen
van de jaren zestig dachten, eenvoudigweg kunt be-
sluiten de conventies te negeren en een gelukkig, in
sexueel opzicht bevredigend, leven kunt leiden. De
conventies zijn uitdrukkingen van de werkelijke struc-
turen van een maatschappij. En als je deze structuren
negeert en niet verandert, zullen ze op een of andere
wijze terug blijven komen.

Zoals in het geval van de vrije school beweging be-
grepen slechts weinig radicalen de oorzaken waardoor
dé free life beweging op een mislukking uitliep. De
meesten kwamen tot de conclusie dat de conventio-
nele levensstijl het best overeenkwam met de aard van
de mens en gaven hun andere levenstijlen op. Mijn
eigen conclusie is datje geen vrijheid kunt vinden in
een onvrije wereld. Onze taak is te vechten voor een
vrije en gelukkige wereld zodat we zelf vrij en geluk-
kig kunnen zijn.

4.Naar een begrip van vrijheid

Wat bedoel ik dan met de term 'vrijheid' ? De zal in het
hiernavolgende drie gebruikelijke vrijheidsbegrippen
behandelen en ze relateren aan de voorbeelden die ik
zojuist heb gepresenteerd. Deze begrippen zijn: in-
nerlijke vrijheid, negatieve vrijheid (vrijheid van...)
en positieve vrijheid (vrijheid om...).

Innerlijke vrijheid

"Innerlijke vrijheid" is een religieus concept. In deze
term wordt het geloof verwoord dat mensen in staat
zijn en de plicht hebben keuzes te maken. Mensen
kiezen wat te doen, te denken, hoe te reageren onaf-
hankelijk van de omstandigheden en invloeden van
buitenaf. Ze beslissen mee te doen met de meute of
hun eigen weg te volgen, zich te gedragen als helden
of lafaards, slecht of goed te zijn. Deze innerlijke
vrijheid kan niemand wegnemen tenzij je iemands
verstand vernietigt.
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Dit betekent niet dat omstandigheden en externe druk
niet van invloed zouden zijn op iemand' s keuzes. Het
betekent alleen maar dat onder gegeven omstandig-
heden je een keuze maakt uit de verschillende alter-
natieven.

Innerlijke vrijheid is de voorwaarde voor elke andere
vrijheid. Neem b. v. het voorbeeld van het onderwijs
dat ik eerder heb behandeld. De innerlijke vrijheid om
in staat te zijn te besluiten dat onderwijs dat geheel
afwijkt van het normale beter zou zijn, ligt ten grond-
slag aan de bewering dat verplicht staatsonderwijs
dwingend is. Zonder de aanname van innerlijke vrij-
heid zou je niet eens kunnen spreken van dwang.

Negatieve vrijheid

Innerlijke vrijheid is noodzakelijk dochnietvoldoende
om vrijheid te definiëren. JekuntnietnetzoalsMartin
Luther King het concept van innerlijke vrijheid aan-
voeren om te verdedigen dat je je moet onderwerpen
aan de heersende machten. De stelling dat omdat de
innerlijke vrijheid de vrijheid is om te geloven en te
denken wat je maar wilt het niets uitmaakt of je naar
eigen overtuiging kan en mag handelen, is een logi-
sche fout. De werkelijke betekenis van innerlijke vrij-
heid zit juist in de beslissing een bepaalde actie te
kiezen en te ondernemen.Gelukkig kan innerlijke
vrijheid niet worden afgenomen, maar de actie kan
natuurlijk worden onderdrukt. Het is natuurlijk waar
dat je ten alle tijden kunt besluiten het protestante
geloof aan te hangen. Maar het is even waar datje
kunt worden gehinderd het protestantisme uit te dra-
gen en te beleven.

Negatieve vrijheid houdt de verwijdering in van die
hindernissen die je beletten naar eigen overtuiging te
kiezen en te handelen. Je wordt niet gehinderd in het
uitoefenen van je geloof, het wordt je niet verboden
dat te zeggen en te publiceren waarin je gelooft. Je
wordt niet gehinderd als je je verenigt met
gelijkgestemden en een bepaald doel nastreeft. Je
wordtniet gehinderd de goederen die je wilt produce-
ren, te verkopen, te kopen of te consumeren.

Deze negatieve vrijheden worden in de anglo-
saksische taal "liberties" genoemd, een term zonder
equivalent in het Duits. Het is de term waarvan
libertarisme is afgeleid. Het is dus duidelijk dat
libertariers zich hoofdzakelijk bezighouden met ne-
gatieve vrijheid. Libertariers proberen de negatieve
vrijheden die reeds bestaan te verdedigen en tevens

hun werkingsgebied uit te breiden. De libertariers
willen b.v. de blokkades opheffen waardoor je kunt
beslissen over je eigen onderwijs en dat van je kinde-
ren. ' ' • ' • ; : : : " '. ' -": •'••'•••' !

Innerlijke vrijheid is de voorwaarde voor vrijheid,
negatieve vrijheid kan het best worden beschouwd als
de sociale structuur van vrijheid. De term negatieve
vrijheid houdt in dat de maatschappij je niet hindert
je beslissingen in acties om te zetten.

Positieve vrijheid

Maar is het verwijderen van de hindernissen vol-
doende? Wat als je het geld ontbreekt om te publice-
ren watje wilt? Wat als je niet over voldoende herse-
nen beschikt om te beslissen wat het juiste onderwijs
is voor je kinderen? Je moet niet alleen bevrijd wor-
den van de hindernissen, je moet ook in positieve zin
vrij zijn te handelen. Libertariers neigen ertoe het
begrip positieve vrijheid te wantrouwen. Zij vrezen
dat hun pure vrijheidstheorie verwatert door de intro-
ductie van het idee van positieve vrijheid. Toegege-
ven, collectivisten gebruiken de term om hun dwin-
gende maatregelen te propageren, zoals b. v. leerplicht
en inkomensherverdeling. Zij denken dat dwingende
maatregelen noodzakelijk zijn om de mensen in staat
te stellen van hun positieve vrijheden gebruik te maken.
Maar deze gedachtengang volgt niet uit het positieve
vrijheidsconcept dat we eens volledig en goed dienen
te definiëren. Waarom?

Als model kan men b. v. uitgaan van een maatschappij
waarin het staatsmonopolie op onderwij s wordt opge-
heven maar waarin vervolgens niets gebeurt of veran-
dert. Geen enkele pedagoogbesluit een ander curricu-
lum aan te bieden, geen enkele leraar maakt gebruik
van een andere leermethode, geen enkele ouder
oriënteert zich op alternatieven. In een dergelijke
maatschappij zal men zich niet alleen niet bekomme-
ren om deze negatieve vrijheden, doch zullen deze
vrijheden volstrekt irrelevant zijn.

Dus, we moeten stellen dat positieve vrijheid, d.w.z.
het gebruik maken van de negatieve vrijheden (indien
aanwezig), datgene is waarnaar wij uiteindelijk stre-
ven. Om het anders te stellen: omdat we geloven in
innerlijke vrijheid zijn we er zeker van dat mensen
voor zichzelf willen beslissen. Op het moment datje
de hindernissen wegneemt, de negatieve yrijheden of
'liberties' toestaat, zullen de mensen voorzichzelf gaan
beslissen. En de beslissingen die ze zelf voor zichzelf
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maken, zullen beter uitwerken dan die beslissingen
die hen onder dwang zijn opgelegd.

Maar natuurlijk, libertariers vinden dat positieve vrij-
heid niet onder dwang mag en kan worden opgelegd.
De logica sluit het concept van dwang uit als instru-
ment om de mensen in positieve zin gebruik te laten
maken van hun negatieve vrijheden.

4.Slotopmerking

Met verontschuldigingen aan hetadres van de volgers
van Ayn Rand, wil ik mijn slotopmerkingen beginnen
meteen citaatvan de grote Duitse filösooflnmmanuel

Kant: "Nadat de mensen zijn vrijgemaakt zullen ze
natuurlijk beginnen met de verkeerde beslissingen te
nemen. Maar er is geen andere wijze om hen te leren
gebruik te maken van de vrijheid dan door hen de
vrijheid te verlenen".

Het eerste en tweede gedeelte van mijn lezing samen-
voegend wil ik beluiten met mijn boodschap: Het is
nodig dat we proberen vrij te handelen in een onvrije
wereld. Alleen door vrij te handelen kunnen we een
claim leggen op vrijheid en kunnen we leren hoe de
vrijheid te gebruiken. Doch we zullen geen vrijheid
vinden als we er niet in slagen een vrije wereld op te
bouwen".

"ALLE MENSEN ZIJN ONGELIJK"
Karel Beekman

De VARA-televisieserie "Alle mensen zijn ongelijk",
met professor Galjaard in de hoofdrol, heeft - terecht
- veel lof geoogst en veel discussie losgemaakt He-
laas werden in de serie ook enkele misverstanden
bestendigd. Een vraag waarover werd gediscussieerd
was: moeten wij in het rijke Westen bereid zijn een
deel van onze welvaartin te leveren ten behoeve van
de mensen in arme landen? Uit een enquête bleek dat
niet alleen professor Galjaard, maar ook de meerder-
heid van de Nederlandse bevplking deze vraag vol-
mondig met 'ja' beantwoordde. Het kwam echter bij
niemand op om te vragen ofhetnodig is dat wij een
deel van onze welvaart inleveren ten behoeve van de
armen in de wereld. Er werd stilzwijgend vanuit ge-
gaan dat er een min of meer vaststaande hoeveelheid
welvaart bestaat én dat het erom gaat hoe die te ver-
delen. Waarom de arme landen arm zijn en de rijke
landen rijk, kwam nauwelijks aan de orde.

In de afgelopen eeuwenis de bevolking in het Westen
verveelvoudigd - evenals de welvaart. Dit feit toont
aan dat er geen vaststaande hoeveelheid welvaart is.
De rijke landen zijn rijk omdat de produktiviteit per
hoofd van de bevolking met sprongen omboog is
gegaan sinds de Industriële Revolutie, De oorzaak
hiervan ligt in technologische ontwikkelingen die
plaats konden vinden in hétkader van een politiek sys-
teem, waarin de rechten van het individu - met name
hetrechtop particuliereigendom - in hoge mate werden

beschermd. (In tegenstelling tot wat vaak wordt ge-
dacht, heeft het kolonialisme nauwelijks een bijdrage
geleverdaan dewelvaartsgroei in het Westen. Ditblijkt
onder meer uit analyses van de Britse ontwikkelings-
econoom Peter Bauer.)

Daarentegen zijn de arme landen arm, omdat ze ge-
kenmerkt worden door socialistische of fascistische
systemen, waarin de rechten van het individu - in het
bijzonder het recht op particulier eigendom - op grote
schaal worden geschonden. In 1960 was Afrika nog
voor 90% onafhankelijk in zijn voedselvoorziening.
Sinds die tijd worden de meeste Afrikaanse landen
gekenmerkt door dictatuur, oorlog en onderdrukking.
In veel landen is de voedselproduktie vernietigd door
gedwongen collectivisering van de landbouw. Ethio-
pië is een schrijnend voorbeeld.

Zolang er in een arm land geen politiek systeem is
gevestigd, waarin de mensenrechten worden geres-
pecteerd, is het zinloos voor ons om onze welvaart in
te leveren ten behoeve van dat land. (Het kan zelfs
contraproduktief werken.) En zodra een arm land wel
eenrechtvaardig politiek systeem heeft, is hetnietmeer
nodig voor ons om onze welvaart in te leveren. Dan
hebben we er snel genoeg een economische concur-
rent bij. ;

Een tweede storend element in de serie was professor
Galjaard'sevidente bewondering voor Cuba, metname
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voor het geavanceerde gezondheidszorgsysteem in dat
land. Om te beginnen werd dit systeem vergeleken
met de primitieve gezondheidszorg in de Domini-
caanse Republiek. Een vreemde vergelijking. De
implicatie was dat er voor arme landen maar twee mo-
gelijkheden zijn: een militaire dictatuur, zoals in de
Dominicaanse Republiek, of een communistische dic-
tatuur. Waarom werd Cuba niet vergeleken met een
democratisch land? Maar dat terzijde. Laten we er-
van uitgaan dat professor Galjaard gelijk heeft en dat
Cuba een fantastische gezondheidszorg heeft. Is dat
echt zo geweldig? Een kenmerk van een dictatoriaal
geregeerd land, is dat de regeerders bepalen wat er
met de economische middelen in dat land gebeurt. In
een socialistische dictatuur kan de regering besluiten
om absolute prioriteit te geven aan de gezondheids-
zorg (of, zoals in de Sovjet-Unie, aan de militaire

industrieën de ruimtevaart). Dit kan inderdaad resul-
teren in een goed gezondheidszorgsy$teem. Maar ten
koste van wat? Als het aan de bevolking van Cuba had
gelegen, dan had men zijn geld misschien liever be-
steed aan een vakantie naarFlorida, of aan sigaren en
rum, in plaats van aan de gezondheidszorg. De prijs
die de Cubaanse mensen moeten betalen voor hun
perfecte gezondheidszorgsysteem, werd door profes-
sor Galjaard niet ingecalculeerd. Zeker voor gezonde
mensen is het geen prettig idee dat een groot deel van
hun inkomen wordt besteed aan geavanceerde medi-
sche technologie; ze zouden misschien liever van het
leven genieten.' In het geval van Cuba komt daar nog
eens bij dat dit land decennia lang door de regering
van de Sovjet-Unie is gesubsidieerd, hetgeen betekent
datdekosten van hetperfecte gezondheidszorgsysteem
in Cuba werden gedragen door de verpauperde bevol-
king van de Sovjet-Unie.

LIBERTARIAN PARTY POLITIEK (3)
Hub Jongen

In deze artikelenreeks behandel ik (zo nodig verkort)
een aantal delen van het programma van de Ameri-
kaanse LIBERTARIAN PARTY die mogelijk inte-
ressant zijn in verband met Europese toestanden.

DIPLOMATIEKE DIENST

Hieronder vallen in het programma:

1. ONDERHANDELINGEN

2. INTERNATIONALE REIZEN EN BUITEN-
LANDSE INVESTERINGEN

3. MENSENRECHTEN

4. WERELDREGERING

5. AFSCHEIDING

1. ONDERHANDELINGEN

Het belangrijke principe in het buitenlands beleidmoet
zijn; het uitschakelen van interventie van de regering
in de zaken van andere landen. Wij willen onderhan-
delen met elke buitenlandse regering zonder dat we
daarmee de morele legitimiteit van die regering ac-
cepteren.

Kosten en grootte van de buitenlandse dienst moeten
drastisch worden teruggebracht.

Bovendien willen we afschaffing van de "Logan wet",
die particuliere Amerikaanse burgers verbiedt om met
buitenlandse regeringen te onderhandelen.

2. INTERNATIONALE REIZEN EN BUITEN-
LANDSE INVESTERINGEN

We beseffen dat buitenlandse regeringen de rechten
kunnen schenden van Amerikanen die reizen, wonen
of eigendom hebben in het buitenland, net zoals deze
regeringen de rechten van hun eigen burgers schen-
den. Wij veroordelen al die schendingen, of de slacht-
offers Amerikaanse burgers zijn of niet.

Elke poging echter om de bescherming van onze re-
gering uit te breiden tot Amerikaanse burgers, als zij-
zelf of hun eigendom vallen binnen de jurisdictie van
een buitenlandse mogendheid, houdt de mogelijkheid
in van een potentiële militaire interventie. Daarom
wensen we dat de Amerikaanse regering zich strikt
houdtaanhetprincipedatalieburgers diereizen, wonen
of eigendom bezitten in het buitenland, dit doen op
hun eigen risico. In het bijzonder zijn, we tegen elke
bescherming (als een onrechtvaardige, uit de belas-
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ting betaalde subsidie) van buitenlandse investerin-
gen van Amerikaanse burgers of bedrijven.

De uitgifte van nieuwe paspoorten moet beëindigd
worden. Wij werken aan een toekomst waarin zowel
Amerikaanse burgers als buitenlanders overal in de
wereld kunnen reizen zonder paspoort. We willen een
wereld herinstellen waarin geen paspoorten, visa of
andere papieren nodig zijn om over een grens te gaan.
Zolang als er nog paspoorten worden uitgegeven,
moeten ze worden verstrekt aan alle individuen, zon-
der discriminatie, en mogen ze niet worden ingetrok-
ken.

3. MENSENRECHTEN

Wij veroordelen de schending van mensenrechten in
alle landen van de wereld. In het bijzonder verafschu-
wen we het veel voorkomende en groeiende gebruik
van folteringen voor ondervragingen en straffen. Wij
doen een beroep op alle regeringen van de wereld om
de principes en voorschriften uit dit programma vol-
ledig toe te passen om zodoende een nieuw tijdperk
in te leiden van internationale harmonie, gebaseerd
op het universele principe van VRIJHEID.

Totdat een dergelijke wereldoverwinning van vrijheid
bereikt is, steunen we alle politieke en revolutionaire
acties van individuen en groepen tegen regeringen die
de rechten schenden. We erkennen het recht van alle
volkeren zich te verzetten tegen tirannie en zichzelf
en hun rechten te verdedigen.

Wij veroordelen echter het gebruik van geweld, en
speciaal van terrorisme, tegen onschuldigen, onafhan-
kelijk of zulke daden worden gepleegd door regerin-
gen of door politieke en revolutionaire groepen.

De schending van rechten of vrijheid door andere
regeringen kan nooit buitenlandse interventie van de
Amerikaanse regering rechtvaardigen. Op ditmoment
is geen enkele regering onschuldig aan het schenden
van mensenrechten en vrijheid; geen enkele regering
kan deze zaak benaderen met schone handen. In
overeenstemming met ons doel van vreedzame inter-
nationale relaties doen we een beroep op de Ameri-
kaanse regering om op te houden met haar hypocrisie
en het sollen met de goede naam van mensenrechten.
Alleen maar particuliere individuen en organisaties
hebben het recht om zich over deze zaak uit te spre-
ken.

4. WERELDREGERING

Wij steunen het terugtrekken van de Verenigde Sta-
ten uit, en het beëindigen van haar financiële steun
voor, de Verenigde Naties. Wij zijn tegen het deelne-
men in elke wereld- of internationale regering.

5. AFSCHEIDING

Wij erkennen het recht van politieke afscheiding. Dit
inclusief het recht van afscheiding door politieke
eenheden, privé-groepen of individuen. Uitoefening
vanditrecht, net als het uitoefenen van elkander recht,
neemt niet weg dat de legale en morele verplichting
om de rechten van anderen niet te schenden, gehand-
haafd blijft.

(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.)

TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ NE-
DERLAND.

Periodiek zijn er ook in Nederland personen die er
over denken om een Libertarische Politieke Partij op
te richten.

Het is immers zo, dat als je de maatschappij wilt ver-
beteren, dan moetje wel wetten veranderen, en dat
kun je alleen maar via de politiek.

Hub Jongen

Deze redenering klopt. De vraag blijft echter of je nu
al zo overtuigend over kunt komen dat er een kans is
op voldoende stemmen. Of moet je eerst nog meer
aandacht schenken aan het bekend maken van de
morele basis van het libertarisme? En de immoraliteit
van de meeste andere partijen?

Het bezwaar daarvan kan zijn dat er misschien veel te
lang gewacht wordt. En omdat door de acües van een
libertarische partij in ieder geval bereikt wordtdathet
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lïbertarisme meer bekendheid krijgt, zou het toch
positief kunnen zijn een Nederlandse libertarische
politieke partij op te richten.

Als u ook geïnteresseerd bent, breng ik u graag in con-
tact met de personen die er mee bezig zijn.

LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ VERE-
NIGDE STATEN

De jaarlijkse conventie van de LP in de Verenigde
Staten in 1993 wordt gehouden op het weekend voor
Labourday, 2 - 5 September, in SALT LAKE CITY,
Utah.

Bij die gelegenheid zal er tevens een "PUBLIC
HEARING" worden gehouden waarop de Ameri-
kaanse regering en een aantal Amerikaanse Staten wor-
den aangeklaagd voor het schenden van MENSEN^
RECHTEN en het zich niet houden aan verdragen die
door dezelfde instanties zijn ondertekend.

Om nog twee andere redenen zal de conventie in Utah
zeer interessant zijn.

Op de eerste plaats heeft er zich in de Party een groep
gevormd die het partijprogramma "wat losser" willen
maken. Zij denken dat ze daardoor meer mensen
kunnen trekken, "zonder dat de principes in het ge-
drang komen". De tegenstanders hiervan zijn echter
bang dat er daardoor toch te veel water in de wijn wordt
gedaan. Zeer spannend.

Verder kpmtnog een ander interessant puntter sprake.
Het is op het ogenblik zo, dat als iemand lid van de LP
wil worden, hij/zij een verklaring moet tekenen waarin
hij verklaart dat hij tegen het initiëren van
geweld,dwang of fraude is. Volgens de tegenstanders
van de "eed" is die verklaring een rem voor velen om
lid te worden. De voorstanders van de verklaring stel-
len dat nu net het echte principiële van de LP is dat
haar leden "het echt menen".

Het lijkt een bijzonder interessante conventie te wor-
den en ik zal U zeker op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.

INSTITUTE FOR OBJECTIVIST STUDIES.

Dit instituut werd in 1990 gesticht door David Kelley
en het groeit gestadig. In de afgelopen jaren hebben
zij alleen al in New York een tWaalftal lezingen ge-
organiseerd. Daarnaastnog een aantal seminars en elk
jaar een hele week Summer Seminar over filosofie.

David Kelley zegt: , ,

"Onze scholen en universiteiten worden gevuld met
scepticisme over het verstand en een Vretende vijan-
digheid ten opzichte van prestatie, technologie, indi-
vidualisme en andere waarden. Op hetogenblik wordt
ons politieke uitzicht gedomineerd door de strijd om
het Presidentschap door twee pragmatisten die met
elkaar wedijveren voor het beheersen van een opge-
zwollen regering die meer dan de helft van ons eigen-
dom opvreet en de produktie steeds moeilijker maakt.
Onze media laten het als vanzelfsprekend vóórkomen
dat het nastreven van je eigen geluk egoïstisch is, dat
technologie het milieu vernietigt en dat optimisme
naïef is."

Voor de toekomst heeft het instituut allerlei plannen:
Meer cursussen, publikatiesen research. Veel aandacht
zal geschonken worden aan het ontmaskeren van dé
mythen dat allerlei drama's uit de tachtiger jaren
veroorzaakt zijn door "hebzucht". Aangetoond zal
worden dat in de meeste van deze zaken de overheid
een overheersende rol heeft gespeeld. Er wordt ook
gewerkt aan een boek over "business ethics".

Een gedachte om over na te denken uit één van de
artikelen uit hun IOS JOURNAL: "Zoals Ayn Rand
reeds opmerkte,leidt de anti-conceptuele mentaliteit
tot afhankelijkheid van de "groep"; iemand die niet
denkt in principes, tendeert naar vertrouwen op so-
ciale gewoontes en kan daarom in de praktijk niet
onafhankelijk functioneren. De anti-conceptionele
mentaliteit maakt het ook moeilijk om het idee van
een vrije maatschappij te begrijpen."

Dit alles is een zeer belangrijke en interessante.ont-
wikkeling. Het instituut verdient zeer zeker uw volle-
dige steun.

Voor $ 25.- per jaar ontvangt u dan ook drie keer per
jaar hun IOS JOURNAL en eventuele andere publi-
katies. Richt u tot:

INSTITUTE FÖR OBJECTIVIST STUDIES, 82
Washington St. Ste207, POUGHKEEPSIENY12601-
9768, U.S.A.

APARTHEID

Apartheid is een afschuwelijke maatregel, waardoor
mensen officieel behandeld worden in overeenstem-
ming'met hun huidskleur en niet naar hun prestaties
of morele waarde. Gelukkig in men in Zuid Afrika
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hard bezig dit af te schaffen. Eigenlijk is het al afge-
schaft doordat de mensen niet meer "op kleur" gere-
gistreerd hoeven te worden.

Triest is dat in het "Westen", zowel in Europa als in
Amerika, dit langs de achterdeur weer dreigt te wor-
den ingevoerd.

Immers bedrijven wil men verplichten bepaalde per-
centages "minderheidsgroepen" in dienst te nemen.
Dit kan natuurlijk alleen maar gecontroleerd worden
als de mensen weer "op kleur" worden geregistreerd.

Bovendien heeft de Nederlandse overheid in al haar
wijsheid nu beslist dat alle bedrijven (ongeveer
600.000) jaarlijksmoeten opgeven aan de Kamer van
Koophandel hoeveel allochtonen, ze in dienst heb-
ben. Deze gegevens zijn dan "openbaar". Het resul-
taat van dergelijke maatregelen zal zijn dat er de
nodige ambtenaren nodig zijn om dat alles te regis-
treren, controleren en te vervolgen. Bovendien zul-
len er door het bedrijfsleven NUL extra allochtonen
in dienst genomen worden. Het verfoeilijke racisme
zal er alleen maar door versterkt worden.

We moeten tegen deze discriminerende maatregelen
van de overheid ernstig protesteren en ons er zoveel
mogelijk tegen verzetten.

RADIO FREE TRADE, The voice of the next
generation.

Charlemagne Nothing (adres: 5950 S W 74 sT#406,
SOUTH MIAMI, FL 33143-5158, U.S. A.) is begon-

nen met het ontwikkelen van een nieuw communicatie
kanaal tussen aanhangers van de VRIJE MARKT.

In de publikaties die tot nu toe verschenen zijn, zoekt
hij nieuwe wegen en ideeën om de boodschap van de
VRIJE MARKT uit te dragen.

INSÏTTUTE for HUMANE STUDIES (fflS)

Nieuw adres en telefoonnummer:

GeorgeMaspn University, 4084 University Drive, Suite
101,

FAIRFAX, Virginia 22030-6812,

TEL: (703)-934-6920, Fax: 352-7535.

MILIEU en GORBATSJOV

Een citaat uit de nieuwsbrief: INSIDER REPORT van
Larry Abraham;

"Op de milieutop inRio is voorgesteld een internatio-
naal orgaan in het leven te roepen voor de uitvoering
van haar resoluties.

Hiervoor is het INTERNATIONALE GROENE
KRUIS opgericht en Michael Gorbatsjov is de presi-
dent geworden.

De volgende stap zal zijn dat er nu een aantal "eco-
verdragen" tot stand zullen komen waardoor we onze
soevereiniteit ondergeschikt maken aan een autoriteit
die geleid wordt door een man wiens eigen land in een
milieucatastrofe verkeert, dank zij zijn helder en so-
cialistisch leiderschap".

AGENDA
1 sept Bijeenkomst Libertarisch Centrum België.
Voor info bel Fred Dekkers tel.Ol 140-16932 (in Ne-
derland !).

2 sept Kring Rijnmond: bijeenkomst waarbij verslag
wordt gedaan van de internationale ISEL-
conventie in Talinn, Estland.

Voor info bel Nel van Hulten tel.010-4262724.

10 septKring Twente. Voor info bel Ad Stuik tel.074-
439200.

17 sept Kring Leiden.Voor info bel Stefan van
Glabbeek tel.071-143770.

21 sept Kring Roosendaal. Voor info bel Hub Jongen
tel.01654-1695

22 oct Symposium 'Aansprakelijkheid voor het nu-
cleaire risico'

te Mol, België. Voor meer info zie aankondiging.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie kunt u terecht bij het se-
cretariaat van het Libertarisch Centrum

of bij de diverse contactpersonen. Zie hiervoor ook
blz.2.
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AANKONDIGING
Symposium 'Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico'.

Vrijdag 22 october 1993 vindt er te Mol (België) een symposium
plaats over aansprakelijkheid voor het nucleaire risico, georgani-
seerd door het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol in samen-
werking met METRO, het Maastrichts Europees Instituut voor
Transnationaal Rechte wetenschappelijk Onderzoek.

De aansprakelijkheid voor het nucleaire risico, nog steeds een uiter-
mate actueel onderwerp, wordt belicht door Nederlandse en Vlaamse
juristen en wetenschappers. Zij presenteren tijdens dit symposium
hun bijdragen aan het boek "Aansprakelijkheid voor het nucleaire
risico", Antwerpen,Maklu,1993.

Voor het eerst komen de belangrijkste juridische aspecten van het
nucleaire risico (strafrechtelijke, civielrechtelijke,
administratiefrechtelijke en volkenrechtelijke) in een boek aan bod
en dit zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht. Bovendien
wordt het onderzoek in multidisciplinair perspectief geplaatst door
een analyse van de economische en positief-wetenschappelijke
aspecten van het nucleaire risico.

Datum.: Vrijdag 22 october 1993

Plaats: Grote conferentiezaal VITO, Studiecentrum voor Kernener-
gie, Boeretang 200,2400 Mol, België.

Programma: Het ochtendprogramma begint om 9.00u en staat on-
dervoorzitterschap vanProf.dr.MichaelG.FaureLL.M., wetenschap-
pelijk directeur van METRO. Het middagprogramma vangt aan om
15.00 en wordt voorgezeten door de heer Ludo Veuchelen, juridisch
adviseur van het Studiecentrum voor Kernenergie. Om 18.30 wordt
besloten met een receptie.

Inschrijving: Ingevulde inschrijfkaartretourneren aan hetMETRO-
secretariaat voor 10 october 1993.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagtBfr 2000 (fl. 110,-), inclu-
sief het boek "Aansprakelijkheid voor het nuclaire risico" (dat voor
deze dag tegen lagere prijs wordtgelverd) of Bfr.lOOO(fl.55,-) zonder
het boek. Bij deze prijs zijn de kosten van koffie/thee, lunch en re-
ceptie inbegrepen.

Voor verder informatie over het programma en voor aanvraag van
de inschrijfkaart kunt U zich wenden tot het secretariaat van ME-
TRO:

METRO, Rijksuniversiteit Limburg, Postbusölö, 6200 MD Maast-
richt, Nederland, Tel: 043-883060, Fax: 043-259091

De Vrije Markt in een onvrije economie
Sinds mijn laatste artikeltje op deze bladzijde is er nogal wat op het
beleggingsgebied gebeurd.
Allereerst begon het goud uit zijn winterslaap te ontwaken.
Van een dieptepunt van $ 330 naar uiteindelijk $ 407
Omdat de $ tov de europese valuta ook nog Hink steeg, was hier de
stijging nog veel groter.

Redenen voor deze stijging waren er talloos:
l • Er kwamen echte kopers bij, o.a uit China. Dat bracht weer an-
deren op het idee om ook te kopen want als een miljard chinezen
elk maareen grammetje goud kopen, schiet het natuurlijk aardig op.
Dat die chinezen goud kopen heeft alles te maken met hun gedach-
ten over geld en hoe de stijgende welvaart voor zichzelf te behou-
den.

Daar kwam nog een meneer Soros bij, die al eens naam had ge-
maakt bij het speculeren tegen de Engelse Pond, en daar een ver-
mogen mee verdiende. Soros kocht grote aantallen goudopties die
hij overigens enige tijd later weer met winst verkocht.
2. Dan was er natuurlijk de valutaire onrust in het Europees Mone-
tair Stelsel. En bij stijgende onrust, wordt er goud gekocht.Terecht
of niet, na veel ondersteuningspogingen moesten een aantal mun-
ten gedevalueerd worden. Die steun had echter zo veel reserves
geëist, dat zeer waarschijnlijk een aantal landen als Frankrijk een
deel van hun goud verkochten. Wat meteen de daling van $ 407
naar $ 367 verklaart. Nu we tussendoor toch al bij die daling zijn
aangeland, gaik daareven dieperopin. Dat het goud in eerste instantie
niet hogerdan $ 407 steeg, is niet alleen achteraf te verklaren, maar
nad ook te maken met de voorgaande hoogste stand van...? Inder-
daad 407. Voeg daarbij 'mijn' 50 % teruggang regel: 50 % van de
stijging is 38, van 407 38 terug komt uit op 369. Ik verwacht dan
ook dat het goud op deze niveaus blijft en van hieruit verder om-
hoog gaat. En dus niet op basis van wat rekensommetjes, maar op
basis van de hier genoemde punten.

L.H.M. Jongen

3. Niemand praat nog over inflatie, terwijl die in Duitsland al in de
orde van 4 % is. Terwijl overheden hun best doen om de rentes
verder te verlagen, om daarmee de economie aan te zwengelen,
halen zij daarmee de inflatie binnen.
En denkt u nu echt dat een Clinton die in zijn verkiezingstoernee
belooft het overheidstekort te verlagen, vervolgens na verkozen te
zijn het plafond van de overheidsschulden alleen maar opschuift,
de juiste man is om de daaruit voortvloeiende inflatie tegen te gaan?
Kortom ikblijf op goud(mijn) beleggingen hameren. Gezien de tijd
tussen het schrijven van dit artikel en het door u lezen, is het echter
moeilijk om specifieke adviezen te geven. U mag mij echterbest in
een briefje verdere informatie vragen.
De aandelen waren hoog, gingen hoger en zijn dus nog steeds te
hoog! Ik heb bijna geen Europese en VS aandelen meer. Wel nog
wat opties in de financiële waarden, wat ook hier was aanbevolen,
maar dan houdt bet ook op.
Op welke manier je ook een waarderingsmethode op aandelen in
Europaen VS loslaat, je komt veel teduuruit! En natuurlijkis lagere
rente goed voorbedrijvenenhun aandelen, echterde extra winst die
een bedrijf maakt vanwege lagere rente is niet van de orde die dit
soort koersstijgingen onderbouwt.
Wel zijn er nog wat alternatieven.
Naast beleggingen in beleggingsfondsen in de Tigerlanden, ben ik
nu ook begonnen weer in Japan aandelen te kopen. Dan nog een
beetje in Zuid Amerika en China en dan is de koek verdeeld. Na-
tuurlijk hebben we nog wat langlopende obligaties, maar daar be-
reid ik nu ook al de verkoopvan voor. Ik bedoel daarmee dat ik denk
dat we nog best wel wat langer dalende rente gaan meemaken, maar
tussen nu en l jaar is een stijgende tendens weer mogelijk. Als dat
gebeurt, wil ik wel de winst op de obligaties door deze te verkopen,
realiseren.
Dus?!, zou u uw hypotheek tussen nu en een jaar best voor een
langere termijn vast kunnen zetten.
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Het libertarisme is een'politieke filosofie die geba-
seerd is op individuele vrijheid. Het individu heeft
het recht om met zijn leven; lichaam en eigendom,
te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid
houdt daarom zowel persoonlijke als economische
vrijheid in.
Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude1 initiëren tegen een ander of zijn
eigendom. Elke samenwerking tuësen individuen
is dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet mag
vrijwillige samenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

l V ' ' l

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


