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Het wilde paard van
de markteconomie
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Nu in Nederland langzamerhand hét besef doordringt
dat het ernst is met die terugtredende overheid komt
de markt als haar "natuurlijke" opvolger zwaar onder
vuur te liggen. Steeds vaker worden de mankementen
van onze maatschappij toegeschreven aan de onge-
breidelde werking van de markt (de overheid is toch
inmiddels teruggetreden?). In de diverse columns van
de Nederlandse kranten wordt de aloude retoriek te-
gen de markt weervan stal gehaalden wordtde aanval
met veel venijn en onder hoogoplopende emoties
ingezet. Zo treft men als lezer van de Volksrant gedu-
rende een willekeurige week in augustushet volgende
aan: een Arnhemse bedrijfspastpr heeft het over de
Geïdgod "Mammon" die de wereld overheerst de
werking van de markt wordt als kil ein gevoelloos
omschreven en de Nederlandse samenleving staat het
ergste te wachten als het wilde paard van de markt-
economie over haar wegen en velden trekt. En lastbut
not least: als we het aan de markt overlaten zal het
recht van de sterkste heersen en "is het schild voor de
zwakken verdwenen".

Natuurlijk, columnisten en gastschrij vers hoefje niet
serieus te nemen. Geldt dit ook voor een vakbonds-
voorzitter? In de Volkskrant van 23 augustus stelt de
heer Westerlaken, voorzitter van de christelijke vak-
bond CNV datje de zwakke groepen in de samenle-
ving, zoals de lager opgeleiden en allochtonen (!) niet
aan de tucht van de markt mag overlaten. De denk dat
velen de uiterst discriminerende teneur van deze uit-
spraak is ontgaan.

Zoals opgemerkt is de retoriek tegen de markt nog
steeds hetzelfde. Vooral het gebrek aan kennis over
hoe de markt werkt is opvallend én ook de daarmee
samenhangéndéangst voorde marktwektkeèrop keer
verbazing. Het is interessant om na te gaan wat de
verklaring is voor dit kennisgebrek in een land waar
zoveel mensen economisch onderwijs genoten heb-
ben. Wellicht dat we aan het einde van onze speur-
tocht moeten concluderen dat de economen zelf ver-



antwoórdelijk zijn voor de onbenulligheid waarmee
mensen hun visie op de markteconomie ventileren.
Deze conclusie wordt in ieder geval onderschreven
door de befaamde econoom James Buchanan, de
Nobelprijswinnaar van 1986, in zijn essay "What
should economists do?". Buchanan ziet de markt als
het studieobject voor economen en signaleerdebij veel
van zijn collega's een gebrek aan interesse (en harts-
tocht!) voor de markt en een overdreven focus op het
ecqnomische probleem van de allocatie.

Columnisten, gastschrijvers en vakbohdvoorzitters
hebben voorlopig van de kant der economen geen
tegenspraak te vrezen en kunnen doorgaan met hun
tirade tegen dat onbeteugelde paard, ook wel markt-
economie geheten, dat onder invloed van Mammon
ongebreideld tekeer gaat tegen de zwakken en
allochtonen der samenleving en dezebruut onderwerpt
aan de strenge tucht van de marktnu het roestige schild
van de verzorgingsstaat alsmaar verder afbrokkelt.
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HET EINDE VAN DE IDEOLOGIE?

P.B. Cliteur is jurist en filosoof en als universitair
hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Encyclo-
pedie van de Rechtswetenschap van de juridische
faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens is
hij lid van de redactie van Liberaal Re veil, het tijd-
schrift van de Telderstichtihg, het wetenschappe-
lijk'bureau van de WD.

1. Inleiding

DelaatstetijdwprdtweerVeelgesprokenoverheteinde
van de ideologie^ onder andere door post-moderne
denkers, zoals Francis Fukuyama en Jeati-Francois
Lyotard.1 Fukuyama ziet het als volgt. Hij steltdat'we
aan het einde van de ideologie,staan. En omdat ge-
schiedenis voor hem ideologiegeschiedenis is, is het
einde van de ideologie-tevens het einde van de ge-
schiedenis. Liberalisme; socialisme, conservatisme
hebben hun langste tijd gehad.

Dat hij ook het liberalisme in zekere zin af-
schrijft heeft daarmee te maken dat het weliswaar als
overwinnaar uit de strijd gekomen, maar omdat een
ideologie nu eenmaal leeft van de controverse, van de

P.B. Cliteur

strijdmetandereideologieën.betekentdatdeoverwjn-

ning van één van die ideologieën eigenlijk het ver-
dwijnen van alle ideologien moet inhouden, althans
op de langere termijn.

Tot zover is dat alleen nog maar een feitelijke
constatering van Fukuyama. Maar niet alles wat een
cultuurfilosoof constateert, hoeft hij ook te waarde-
ren. Fukuyama vindt het ideologieloze tijdvak een
treurige zaak. Het zal de grote verveling brengen, we
zullen wegzakken in de bevrediging van consumenten-
behoeften, en kunst en literatuur zullen afsterven.

Ook van een hedendaags Frans filosoof horen
we een soortgelijk verhaal: Jean-Franfois Lyotaro.
Lyotardislangnietzo'nhelderschrijveralsFukuyama

en we moeten dus altijd enigszins voorzichtig zy n p
de interpretatie van zijn werk, maar het volgende lij .
toch wel met enige betrouwbaarheid te kunnen wo -
den vastgesteld. Lyotard meent dat we aan het ein
staan van wat hij noemt de "grote verhalen". Ideo
gieën lijkt hij tot die grote verhalen te rekenen en vo
ideologieën zou dan ook in hetpost-modeme tijd



geen ruimte meer zijn. Dit soort grootse zingevings-
systemen zijn, net als religies, ongeloofwaardig ge-
worden. Voor een groot deel is deze visie van Lyotard
zelf echter ongeloofwaardig geworden door de ont-
wikkelingen in het Oostblok en andere delen van de
wereld. Sinds Lyotard in 1979 in zijn boek La condition
postmoderne de doodsklok over het liberalisme en
kapitialisme geluid heeft (het "grote verhaal van de
markt" zou ongeloofwaardig zijn geworden), zijn deze
juist weer sterk in de belangstelling komen te staan.
Voor Hayek's The Roadto Serfdom heeft men in het
Oostblok tegenwoordig heel wat meer belangstelling
dan het Communistisch Manifest van Marx, Natuur-
lijk kan men wel kritiek hebben op het kapitalisme,
bijvoorbeeld de kloof tussen arm en rijk en de
milieuproblematiek aanvoeren: en wat al niet meer.
Maar één ding kan men metyen dat is staande houden
dat de grote vertelling van de markt haar utopische
lading heeft verloren, want bet is nog nooit met met
zoveel verve verteld als in wat men noemt het post-
moderne tijdvak.

Hoe zit het dan? Leven we wel aan het einde
van de geschiedenis? Is ideologie inderdaad een afgè-
danezaak? '

Het debat over het einde van de ideologie wordt ge-
kenmerkt door een grote mate van spraakverwarring
en dat is ook wel begrijpelijk, want in hét sociale en
politieke denken zijn verschillende ideologie-
begrippen gehanteerd dïe weinig met elkaar gemeen
hebben en die door de participanten aan het debat door
elkaar worden gebruikt.

Het lijkt gewenst daarin enige helderheid aan
te brengen door de notie van "ideologie" te precise-
ren. We zullen een drietal begrippen van ideologie
van elkaar onderscheiden. Pas wanneer we dat heb-
ben gedaan kan zinvol de vraag worden gesteld of (i)
we inderdaad aan het einde van de ideologie staan in
de omlijnde betekenis van het woord en tevens of (ii)
het eventueel wenselijk zou zijn dat zo'n einde van de
ideologie zou intreden. We zullen onderscheiden tus-
sen: (a) ideologie als maskering van belangen; (b)
ideologie als wereldvreemd gespeculeer; (c) ideolo-
gie als de systematische én coherente presentatie van
een politieke overtuiging. We zullen zien dat de eer-
ste twee begrippen van ideologie terecht'in diskrediet
zijn geraakt, maar dat men het laatste nog best kan
verdedigen. '

2. Ideologie als maskering van belangen

De eerste betekenis van ideologie is die van een
maskering van belangen. Dat is een ideologiebegrip
zoals het onder andere is gehanteerd door Karl Marx
en dat via zijn werk een enorme invloed heeft uitge-
oefend op het sociale en politieke denken in de negen-
tiende en twintigste eeuw.

De redenering van degenen die een dergelijk
ideologiebegrip hanteren, verlooptongeveerals volgt.
In de sociale werkelijkheid hebben we machtigen en
onmachtigen, onderdrukkers en onderdrukten. Soms
worden die onderdrukten onderdrukt door fysieke
macht. Geen enkele regering kan echter langdurig op
louter fysieke dwang zijn gebaseerd* wantde lijfwach-
ten van de tiran moeten hem toch gehoorzamen op
andere gronden. Zo kwam de Schotse filosoof Hume
ertoe om te stellen dat een regering uiteindelijk geba-
seerd is op "opinion", op mening; men zou ook kun-
nen zeggen: op de vrijwillige aanvaarding van onder-
geschiktheid van de kant van de ondergeschikten.2

Men kan dat ook als volgt tot uitdrukking bren-
gen: een heerschappij kan welaanvankelijkgebaséerd
zijn op macht, maar op qen gegeven momentmoêtdie
macht zich toch transformeren tot gezag, wil een sta-
biele heerschappij kunnen worden gevestigd.

De vraag is nu hoe een onderdrukker de onder-
drukten kan doen geloven dathun beklagenswaardige
positie, alle schijn van het tegendeel ten spijt, toch te
rechtvaardigen valt. N« komt de notie van "ideolo-
gie" in het verhaal. Die onderdrukker bedient zich
namelijk van ideologie: een spitsvondig geheel van
redeneringen dat als doel heeft mensen te verzoenen
met hun lot. Zo zou de onderdrukker bijvoorbeeld
kunnen stellen dat God nu eenmaal vorsten en gewoon
volk heeft geschapen en dat we ons daarmee moeten
verzoenen. Hij zou ook kunnen stellen dat sommigen
nu eenmaal de leiding moeten hebben in de staat, omdat
het anders een chaos wordt. Maar dat zijn allemaal
drogredenen; schijnredenen om te verhullen waarom
heteigenlijk tedoenis: datde onderdrukker zijn macht
handhaaft. Ditzoumen kunnen noemen: ideologie als
maskering van belangen. Het is dus een gebruik van
het woord in pejoratieve zin.'

Pas nu we een duidelijk ideolpgiebegrip voor
ogen hebbén kunnen we zinvol verdere vragen stel-
len, zoals die naar de wenselijkheid en waarschijn-
lijkheid van het verdwijnen van ideologie.



Eerst de wenselijkheid. In de geschiedenis van
het politieke denken zijn er maar heel weinig mensen
die het voor ideologie in de zin van maskering van
belangen hebben opgenomen. Ideologie in deze bete-
kenis wórdt bijna altijd bekritiseerd. Een van de be-
kendste kritici van ideologie in de hier gehanteerde
betekenis is, zoals gezegd, KarlMarx geweest. Marx
was van mening dat alle kunst, literatuur, filosofie,
kortom de gehele bovenbouw (op de economische
verhoudingen) een ideologische functie had.3 Dat is
feitelijk moeilijk staande te houden, maar dat behoef t
ons in dit verband niet bezig te houden. Het gaat ons
er slechts om aan te geven dat ideologie in de hier
gehanteerde zin over hetalgemeen als een verwerpelij-
ke zaak is gezien.

Toch zijn er ook pleidooien voor gehouden.
Meestal komt het dan hierop neer dat men meent dat
ideologie dienstbaarmoetzijn aan een of anderideaal
dat men kennelijk hoger acht dan de waarheid.1 1 i ' i '

Een bekend voorbeeld is het geval van
Machiayelli (1469-1527). Machiavelli zag zijn ge-
liefde Italië verscheurd worden door allerlei onder-
linge twisten. Van één staat was geen sprake; Italië
was een lappendeken van kleine vorstendommen.
Machiavelli wilde dat veranderen en hij hield daarom
een pleidooi voor een uniform en sterk gezag, immers
dat zou nodig zijn om die eenheid te bewerkstelligen.
Omdat centrale gezag te vestigen en te handhaven
zou alles gerechtvaardigd zijn: geweld^ maar ook list
en bedrog, dat wil zeggen: ideologieprpductie in de
,zin waarin we het begrip hier hanteren.

Door Machiavelli wordt dus een pleidooi ge-
houden voor ideologie omdat dit instrumenteel kan
worden gebruikt voor het handhayen van de maat-
schappelijke orde. De vorst die Machiavelli zjch als
ideaal voorstelde, zou slijm zijn als een vos en sterk als
een leeuw.

Een ander bekend pleidooi voor ideologie in
de hier omschreven zin stamt van Voltaire. Voltaire
behoorde, zoals bekend, tot een vroege kategorie
Verlichtingsdenkers. Hij bekritiseerde de kerk en de
traditionele godsdienst. Bekend geworden zijn de
woorden waarmee hij zijn brieven ondertekende:
Ecrasez l'infame, vernietig de eerloze. Voltaire was
echter niet tegen godsdienst in hetalgemeen gekant.
Mét die eerloze doelde hij op de kerk. Hij had, in
tegenstelling tot eetilatereen meer radicale generatie

van verlichtingsdenkers, zoals Diderot en Baron
d'Holbach, een grote afkeer van atheïsme en zelfs
panthesme, een reden waarom hij bijvoorbeeld het
denken van Spinoza afwees.4

Voltaire had bezwaren tegen het atheisme,
omdat hij meende dat geloof in God nodig was om te
voorkomen dat de maatschappij tot immoraliteit en
chaos zou vervallen. Hij liep vooruit op de uitspraak,
gedaan door een van Dostojevski's romanfiguren in
De, gebroeders Karamazov, dat wanneer God nietzou
bestaan, alles geoorloofd zou zijn. Welnu, wanorde
moet coflte que coüte worden voorkomen. Voltaire
zei dan ook: als God niet bestond zouden we hem
moeten uitvinden. Het geloof in een wrekende god is
effectiever dan een politieagent op elke hoek van de
straat (en bovendien goedkoper, want geloven - en doen
geloven - kost niets, in tegenstelling tot politieagen-
ten)., •, v - ' ; . ' • ' ; ; ! :'ï ; • ' : . • • • . • . : . ' • •

' We zien dus dat bij tijd en wijle pleidooien zijn
gevoerd voor ideologie in de zin van bedrieglijke
redeneringen om anderen om te tuin te leiden. Maar
de gevallen yan Machiavelli en Voltaire zijn uitzon-
deringen. Overhel algemeenismen het eensmetMarx

die geen goed woord heeft voor het instrumentele
gebruik van ideologie om bepaalde belangen veilig te
stellen of op een slinkse wijze andere doelen te dienen
dan men expliciet voorgeeft. Ideologie als maskering
van belangen moet verdwijnen, luidt het algemeen
gedeeld gevoelen.

Weer een andere vraag is of ideologie in de
hieromschreven zin zal verdwijnen. Je kunt van me-
ning zijn dat ideologie slecht is, maar tevens te ken-
nen geven dat het nogal onrealistisch is om te denken
dat het zal verdwijnen. Het zal blijven, zo zou men
kunnen zeggen, zolang de mens de mens blijft, die hij
is. Mensen zullen altijdredenen blijven verzinnen om
hun eigen geprivilegieerde positie te rechtvaardigen
en zolang we dus niet in een volkomen egalitaire sa-
menleving belanden, zal er altijd wel een zekere mate
vari ideologieproductie blijven bestaan.

Dat is een nogal pessimistische visie waar men

een wat meer optimistische visie tegenover kan plaa -
sen. De meer optimistische visie gaat ervan uit da
door kritisch denken het mogelijk is ideologische
redeneringen door te prikken, een ander op zijn ver-
tekenende voorstelling van zaken aan te spreken,
feite is dat het ideaal geweest van de Verlichting»-



periode en is dat nog steeds het ideaal van een ratio-
nele discussie. Één van de centrale trekken van de
verlichtingstraditie en ook van het liberalisme is al-
tijd geweest dat men heeft geprobeerd mensen tot
zelfstandig nadenken aan te sporen. De Duitse filo-
soof Immanuel Kant verwoordde de idealen van de
Verlichting heel compact en treffend toen hij zei: Aude
sapere, durf te denken. Door kritisch na te denken
kunnen we ons bevrijden van bijgeloof en leiding geven
aan ons eigen leven. Ook bij een groot liberaal als John
Stuart Mill vinden we deze in wezen optimistische
overtuiging dat het mogelijk is om door een redelijke
discussie verder te komen. Zijn pleidooi yoor vrijheid
van meningsuiting is in feite gebaseerd op de veron-
derstelling dat in de botsing van meningen de waar-
heid boven zal komen drijven. Dat kan men natuurlijk
als een naïeve veronderstelling van de hancj wijzen. In
de clericale traditie heeft men daar altijd één afkeer
van gehad. Vrijdenken leidt tot wanorde, tot
ondermijning van de traditie, tot afdwaling van het
enig ware geloof dat door de kerk wordt bewaakt en
beschermd tegen nieuwlichterij en ketterij. In de libe-
rale traditie heeft men echter vertrouwen in een ratio-
nele en open discussie;

Resumerend kunnen we dus stellen dat ideolo-
gie in de zin van een geheel van redeneringen waar-
mee mensen anderen zand in de ogen strooien/ in de
liberale traditie is bekritiseerd. Kenmerkend voor de
liberale traditie is echter niet alleen dat men ideologie
in deze zin heeft bekritiseerd, maar tevens dat men
vertrouwen heeft in het feit dat de invloed van ideo-
logie kan worden teruggedrongen. Liberalen gaan
ervan uit dat wanneer het kritische denken voort-
schrijdt, ideologie minder kans krijgt. Wanneer men
meer vraagt "Wasstecktdahinten?" (Nietzsche), komt
de wereld vooruit.

3. Ideologie als wereldvreemd gespeculeer

Een tweede begrip van ideologie is ook een gebruik
van het woord in de pejoratieve zin: ideologie staat
dan vooreen geheel van nogal idealistische, wat pre-
tentieuze principes, uitgedacht door studeerkamer-
geleerden die pragmatisch denkende politici ten on-
rechte de les willen voorschrijven. We zouden dat
kunnen noemen: Ideologie als wereldvreemd
gespeculeer. In deze zin is het woord geijkt door
Napoleon.

Daar zit een aardige anekdote aan vast Het
idéologiebegripkwam voorhetëerstnaar voren in het
werk van een Franse filosoof, Antoine bestuit de Tracy
(1754-1836) die hét 'm 1796 hanteerde yÓór een nieuwe
wetenschap van dé ideeën. Hét zou gaan om een
encyclopedische en gezaghebbende vorm van kennis.
Destutt de Tracy doelde op kennis die gezuiverd zou
zijn van de vooroordelen van het ancien régime en die
het richtsnoer zou moeten vormen voor de politieke
en maatschappelijke ontwikkeling voor het post-re-
volutionaire Frankrijk. "Ideologie" zou de bron moe-
ten vormen van verlichte politiek en ook bepaalde
burgerlijke deugden moeten stimuleren die bevorder-
lijk zouden zijn voor de maatschappelijke ontwikke-
ling. , : : ::• ' • < • : ; ' • • • • / : j > ' ; : ' " ; " ' • • ' " . •

Napolepnwas, zoals bekend, een zoon van de
revolutie. Aanvankelijk voelde hij dan ook wel iets
voordedenkbeelden van Destutt deTracy en zijnkring.
Maar later, eenmaal gewend aan het pluche, raakte hij
daarvan vervreemd, zoals zo vaak het geval is met
revolutionaire politici die 7,&lf de macht krijgen.
Napoleon sprak toen neerbuigend over de ideeën van
Destutt deTracy. Hij typeerde Destutt de Tracy en
zijn volgelingen als "ideologues": dogmatici,
studeerkamergeleerden die geen verstand hadden van
de praktische gang van zaken.

Vdn hieruit loopt een belangrijke lijn van
ideologiekritiek. Nu gaat het echer niet om de kritiek
van de onmachtigen die de légitimatieverhalen van
de machtigen doorprikken, zoals bij het vorige
ideologiebegrip het geval was, maar om de kritiek van
de machtigen of diegenen die met de bestaande heer-
schappij sympathiseren op diegenen die met een be-
roep op utopieën het praktisch functioneren de maat
willen nemen. Het zijn de politieke machthebbers dié
reageren op ideologieproductie van de kant van die-
genen die de huidige verhoudingen kritiseren. Ter-
wijl het eerste ideologiebegrip populair is bij "links",
is het tweede ideologiebegrip populair bij "rechts".

Ook voor deze conceptie van ideologie geldt
dat we het in de moderne tijd nog kunnen aantreffen.
Wanneer de bekende filospof Karl Popper zich bij-
voorbeeld tegen ideologie verzet, dan gaat het eigen-
lijk om ideologie in de hier omschreven zin. Pppper
bekritiseerde grootse gedachtenstelsels, allerlei vorr
men van theoretisch gespeculeeroverdenoodzakelijke
gang der geschiedenis en hoe de sahienleving zou
moeten worden ingericht, daarbij voorbijgaand aan



deervaring onpraktische gangvanzaken.Poppervond van de vorige generatie aan waarden, normen en in-
ditsoorttheorieè'nnietalleenwereldvreemd,maarpok stituties is overgeleverd altijd onze goedkeuring ver-
gevaarlijk. Ideologen konden er in hurt voortvarende dient, maar aan het feit dat iets een respectabele leef-
speculaties snel toe komen hun waarheden op de punt tijd heeft bereikt dient men toch ook niet te snel voor-
van een bajonet aan anderen op te dringen, zoals de bij te gaan. Met name in het negentiende eeuwselibe-
Nazi's deden en de communisten. ralisme is dit inzicht aan te treffen. Daarbij hebben

liberale auteurs zich laten inspireren door conserva-
Nadat men de pntaardmg van wat grote ideo- üeve ̂  ̂  die ovefi zdf het inzicht in de

logieën konden aanrichten m Nazi-Duitsland en vwtevantetbistomchgegToddetebbMOvmchat
StalmistischRuslandaandenlijvehadondervonden, en ten onrechte verabsoluteerd. Maar daarop komen
werd in de na-oorlogse periode een tijdlang zeer ne- _ .
gatief gedacht over ideologie en eigenlijk heeft het
woord nog steeds een negatieve gevoelswaarde. Nu de vraag: zól ideologie in de hieromschreven

,,. , . zin verdwijnen? Dat wil zeggen: zullen intellectuelen
W.7eer

f
we

t
ons"u weer op de normatieve ^inde^o^t^voo^chügeropsteHenenhun

S l v ^f ï H , S°°rt °108ie utopische gedachtenvluchten proberen te toetsenaan
menT f-TZ1J\met de werkelijkheid van alledag? Of is de intellectueel

^lkomenverwe«ke.zaak.is uitdeaardderzaakvervreemdvandepraktischegang
vanzaken.ishijeenonverbeterlijkehomoideologicus,
enishetbesteadviesdatmenaanbeleidsmakerskan

hangers daarvan individueel geluk opofferen voor . . . , , • t , trow«n van
ornnK:* ™i Wf;0„» i^i T • • i êeven zich maar helemaal mets aan te trekken vangrootse collectieve idealen. Lemn zei: men kan geen ? n „
omelet bakken zonder eieren te breken (wat we in intellectuelen-
Nederland noemen: waar gehakt wordt, vallen spaan- We zullen hier geen persoonlijke antwoorden
ders).EnMaomeendedatmennietopeenmensmeer geven maar ons beperken tot het opnieuw onder de
of minderbehoeft te kijken wanneer men bezig is met aandacht te brengen dat voor de liberale traditie in
het verwerkelijken van de hemel op aarde.5 Dit soort ieder geval geldt dat men een zeker vertrouwen heeft
ideologen gaan ervan uit dat het doel alle middelen in de zuiverende werking van een intellectuele dis-
heihgt. Hetheilsrijk, de dictatuur van het proletariaat, cussie. James Bryce formuleert dit vertrouwen in de
is gewenst, dus zijn alle middelen geoorloofd om dat zuiverende werking van een intellectuele discussie als
te bewerkstelligen. Het is een manier van politiek volgt. "The unrestrictedinterchange of thoughtworks
opereren die met name in de Franse Revolutie op de for good". Bij een "collision of views" komthet beste
voorgrond is getreden (de mentaliteit van het bovendrijven. Abraham Lincoln zei terecht: "Youcan
Jacobinisme), maar de wortels ervan zijn zelfs in de fooi all the people some of the urne and some óf tbe
geschiedfilosofie van zo'n verlicht figuur als people all the Urne, but you can't fooi all the people
Immanuel Kant te vinden. Ëdmund Burke, de grond- all the time".7 Dit is het voor het liberalen kennier-
leggervanhetconservatisme,dieeenbelangrijkboek kende vertrouwen dat een open discussie zuiverend
SlT^e?r^e0ntaardiDgvanderevoluti°- zal we*en. Men kan dat optimisme naief noemen,
nauj mentaliteit heeft eens gezegd dat dit soort ide- maar is dat niet altijd mogelijk ten aanzien van iets

' muizen in een waarin *«' *J° vertrouwen heeft gesteld? Alleen de
vj.. yan ̂  sooft naïvite,ten(

Nuzoumenkunnenzeggendathethierbijgaat maar d>e heeft weer andere problemen,

H jilv" ' ™ •" •sufle Kant. ue ideologen die
?e.̂ !eclaagse politiek;<lemaat nemen, zijnistérkee- Tenslotte een derde betekenis van het WQOI
pf P^laan ratipnalistische constructies (Ie voor- '&• HierbÜ gaat het om een betekenis in de neutra*
pf te geven boven clatgene wat zïch in traditie cuH ^ van het woord. Als een voorlopige omschnjving
Pr^ «^edenis ils nuttig en auurzaam 'heeft zouden we kunnen geven dat het bij een ideologie m
^WE^- j$ z^ «iemand beweren Üüt alles wat ons deze derde betekenis gaat om een gesystematiseerd



en coherent geheel van abstracte politieke en levens-
beschouwelijke uitgangspunten. In deze laatste, neu-
trale betekenis wordt het woord gehanteerd Wanneer
het gaat om boekjes overpolitieke ideologieën waarin
socialisme, liberalisme en conservatisme worden
getypeerd. Hetbehoeftgeenbetoog dat wanneer Gray8

een boek schrijft met als titel Liberalism, Crick9 een
boek over Socialism en Honderich10 over
Conservatism, men niet de bedoeling heeft gehad om
aan te geven hoe liberalen, socialisten en conservatie-
ven hebben geprobeerd met allerlei bedrieglijke rede-
neringen hun belangen te rechtvaardigen of hoe libe-
ralen, socialisten en conservatieven hoogdravende
speculatieve ideeënstelsels hebben ontwikkeld die
geheel voorbij gaan aan praktische politieke inzich^
ten.

Het is dus van grootbelang dat we deze derde
betekenis van het begrip "ideologie" scherp onder-
scheiden van de twee voorgaande betekenissen. Men
kan gekant zijn tegen ideologie in de eerste twee
betekenissen en een pleidooi houden voor ideologie
in de laatste zin van het woord. Dat is eigenlijk wat ik
hier wil verdedigen. Ook is het duidelijk dat men van
mening kan zijn dat ideologie als maskering ;Van be-
langen en ideologie als wereldvreemd gespeculeer
weliswaar zullen verdwijnen, maar dat ideologie als
systematisering van onze politieke en levensbeschou-
welijke overtuiging (feitelijk) altijd zal blij ven bestaan;
Toch is het vooral deze derde betekenis van het woord
"ideologie" die door moderne auteurs als Fukuyama
en Lyotard scherp onder vuur wordt genomen. Voor-
dat we daar op ingaan, zullen we echter eerst nog iets
meer zeggen over de aard van ideologie in deze derde
betekenis.

Een politieke ideologie in de hier gehanteerde
zin is eenvoudigweg een politieke of levensbeschou-
welijke totaalvisie. Zij ontwerpt - om liet maar even
bij het politieke te houden.- een beeld van de samenle-
ving als geheel; althans vanuit een bepaald standpunt
bekeken. Zij brengt een zekere coherentie aan in onze
politieke voorkeur als geheel; zij systematiseert deze,
maar dan wel op een wat hoger abstractieniveau dan
bij de alledaagse politieke mening het geval is. Bij
een politieke ideologie gaat het om zulke algemene
vragen als: wat is de taak van de staat? Hoe moeten we
de verhouding individu/samenleving zien? Hoe ver
mag de Overheid gaan in het sturen van de samenle-
ving doormiddel van het recht? Zijn er zaken die de

overheid nooit, zelfs niet door middel van democra-
tisch tot stand gekomen wetgeving, mag doen? Heb-
ben individuen van nature bepaalde rechten, ook
wanneer deze niet erkend worden in het positieve
recht? Enzovoort, enzovoort. Kenmerkend voor een
ideologie is dat men een bepaald standpunt op het ene
terrein in verband probeert te brengen met een stand-
punt op het andere terrein. Men probeert orde aan te
brengen in de eigen opvattingen. Iemand die wel een
mening heeft over de vraag waarom privé-eigendom
zo'n belangrijk maatschappelijk instituut is, maar die
mening niet kan beargumenteren en in verband kan
brengen met andere ideologische uitgangspunten
kunnen we misschien een groot liberaalpoliticus, maar
nooit een groot liberaal ideoloog noemen. Een ideo-
logische visje vraagt om overzicht, een totaalvisie -
dat heeft een ideologische visie gemeen mét "filoso-
fie". In deze derde betekenis van het woord ideologie
is dan ook geen relevant verschil tussen een politieke
ideologie en een politieke filosofie.

Veel mensen denken dat zij over dit soort "ab-
stracte" vragen geen mening hebben. Toch hebben we
meer mening dan we denken en als we ons de moeite
geven op onze eigen opvattingen te reflecteren (over-
eenkomstig hetadvies van Socrates dateen "overdacht
leven" waardevoller is)." Eigenlijk zijn het helemaal
geen "abstracte" vragen. Het gaat hierbij om grote
normatieve kwesties waarover we vaaknietstante pede
een beargumenteerde mening kunnen presenteren,
maar dat wil niet zeggen dat we niet een aantal over-
tuigingen hebben die we impliciet met ons meedra-
gen en die meevibreren in ons praktisch engagement.

Een voorbeeld, Een tijdje geleden publiceerde
de Engelse schrijver Salman Rushdie een boek waar-
aan bepaalde groepen Islamitische gelovigen aanstoot
namen. Daarover is toen veel te doen geweest (én nog;
helaas).

Nu gaat het mij niet om wat de reactie was van
de Islamitische wereld op het boek van Rushdie, maar
om de reactie van sommige Engelsen op die dreige-
menten. Er werden demonstraties gehouden, discus-
sies georganiseerd en daarin kwam naar voren dat
mensen die misschien tevoren nooit over zoiets als
godsdienstvrijheid of vrijheid van meningsuiting in
abstracto hadden nagedacht, als overtuiging formu-
leerdeii dat het recht op vrijheid van meningsuiting
moest worden gezien als een primair, onaantastbaar
recht van ieder die zich bevindt in de westerse rechts-



staten. In de over dit onderwerp gevoerde discussies
werden mensen vaak gestimuleerd hun redenen te
articuleren en deze te betrekken op andere waarden
die zij omarmden. Zoiets is interessant: een concrete
gebeurtenis stimuleert mensen ertoe basiswaarden te
articuleren en deze in verband te brengen met andere
overtuigingen. In een politieke ideologie gaat het om
dét soort overtuigingen.

De ideologische articulatie van het soort over-
tuiging dat tot stand komt naar aanleiding van een
concrete politieke gebeurtenis, zoals de Rushdie-af-
faire, is daar overigens niet alleen van afhankelijk.
Ook door het kennisnemen van de grote politieke
ideologieën en heiwerk van/politiek filosofen kan men
ertoe komen zijn politieke ideologie te articuleren.
Kennisname van een politieke ideologie stimuleert tot
een "politiek Ken Uzelve". Zelfs Machiavelli, de eerste
politicoloog, bekend als man van de praktijk, ontleende
zeker zoveel inspiratie aan boeken als aan het reflec-
teren over de politieke praktijk van zijn tijd. Welis-
waar observeerde hij het politieke machtsspel in het
Florence van zijn tijd, maar 's avonds verdiepte hij
zich in de geschiedenis en toetste wat hij gezien had
aan het werk van de grote Romeinse geschiedschrij-
vers. Aan zijn vriend Francescq Vettori schrijft hij in
1513:

's Avonds keer ik terug naarhuis en ga ik mijn studeer-
vertrek binnen. Bij de deur ontdoe ik me van mijn
kleren van alledag die vol modder en smurrie zitten,
en ik steek me in een konkinklijk en rijk gewaad. En
als ik me zo dan passend heb aangekleed, treed ik
binnen in de gemeenschap van grote mannen uit de
Oudheid, door wie ik liefdevol ontvangen word en bij
wie ik het voedsel tot me neem dat in feite het enige
voedsel is waarvoor ik op de wereld gekomen ben. Ik
schaam me dan niet om met hun te spreken en naar het
motief van hun daden te vragen. En in hun
goedwillendheid geven zij mij antwoord. En vier uur
lang voel ik geen enkel verdriet, vergeet ik al mijn
zorgen, heb ik geen angst voor armoede en word ik
niet verontrust door de dreiging van de dood: met hart
en ziel geef ik me aan hen over. En omdat Dante zegt
dat het feit dat men iets begrepen heeft geen kennis is
wanneermen hetbegrepenenietvasthoudt, hebik alles
opgetekend wat ik mij door mijn contacten met hen
heb eigen gemaakt. En zo heb ik een werkje De '
principantibus geschreven, waarin ik me, zoveel ik
kan, in de gedachten over dit onderwerp verdiep, en

uiteenzet wat de machtspositie van een heerser inhoudt,
welke soorten ervan bestaan, hoe men ze verwerft,
hoe men ze behoudt en waarom men ze verliest.

Tot zover Machiavelli, bekend vanwege zijn realis-
tische analyses van de politiek van zijn tijd, een man
van grote ervaring, maar ook van boekengeleerdheid.

Natuurlijk kan iemand zeggen dat hij geen
belangstelling heeft voor het analyseren en articule-
ren van de politieke overtuiging tot een gesystemati-
seerd geheel van beginselen. Dat is mogelijk. Maar de
vraag is dan wel of men niet iets mist. Is het mateloos
geëxalteerd om te stellen dat het soort zelf-kennis dat
een politieke ideologie ons verschaft, net als kennis in
het algemeen, goed is in zichzelf? Niet goed omdat zij
gelukkig maakt, het mogelijk wordt een ander in dis-
cussies te overtroeven, men er geld mee kan verdie-
nen, zij goed voelt, nee, zelf-kennis is, net als kennis,
in zichzelf goed, zoals de Engelse rechtsfïlosoof John
Finnis zo overtuigend verdedigd heeft in zijn boek
Natural Law andNatural Rights (1980).12

Netals we in een levensbeschouwing onze visie
op de mens en wereld kunnen articuleren, kunnen we
in een politieke ideologie onze visie op de sociale
werkelijkheid articuleren. Het is iets dat ieder voor
zich zal moeten doen. Ieder zal zijn eigen waarden
moeten onderkennen. Hij zal moeten onderkennen of
hij hetprimaatbij vrijheid, gelijkheid of broederschap
wil leggen. Vervolgens zal hij moeten bezien wat de
consequenties van die waarden zijn en of hij die voor
zijn verantwoording kan nemen. Het betreft hier een
zeer elementaire menselijke activiteit: het aanbren-
gen van coherentie in onze opvattingen, nadenken over
onze opvattingen, onze opvattingen toetsen aan die
van anderen.

Nu zullen er mensen zijn die denken dat een
ideologie in de derde betekenis moet leiden tot ideo-
logie in de tweede en misschien wel eerste betekenis.
Misschien is het zelfs zo dat de impopulariteit van
ideologie in de derde betekenis voor een groot deel is
veroorzaakt door het feit dat ideologie in de tweedeen
de eerste betekenis voorkomt. Bij geen andere schrij-
ver vinden we deze verdenking zo aardig geformu-
leerd als bij Daniel Boorstin in zijn boek The Genius
of American Politics (1953).'3

Boorstin is tegenwoordig hetmeestbekendals

schrijver van een geschiedenis van de Verenigde Sta-
ten en twee boeken over ontdekkers in de letterlijke



enmeeroverdrachtelijkezin,77ze£>wc0verer,y(1983)14

en The Creators (1992).'5 In The Genius of American
Politics is bij met andere zaken gepreoccupeerd. Hier
probeert Boorstin een typering te geven van het
Amerikaanse politieke denken. Het Amerikaanse
denken acht hij superieur boven dat van andere natio-
naliteiten, maar eigenlijk juist om dezelfde reden als
sommigen wat neerkijken op de Amerikaanse poli-
tieke filosofie: het is geen denken, het is geen poli-
tieke filosofie. Het is eerder de afwezigheid van elke
systematisering en abstractie die het Amerikaanse
politieke denken kenmerkt. Met veel genoegen con-
stateert Boorstin het onvermogen van de Amerikanen
om een soort van filosofie uit hun politieke praktijk te
destilleren. Wanneer wij hier in Europa altij d een beetje
chauvinistisch doen over ons cultuurgoed, over onze
grote filosofen, over de schepping van al die prach-
tige gedachtenstelsels dan steekt Boorstin de Ameri-
kaanse cultuur de lucht in juist omdat dit in de Vere-
nigde Staten ontbreekt. De Amerikaansecultuur heeft
nooit grote politieke theoretici voortgebracht - nooit
een Plato, Aristoteles, Augustinus, Hobbes, Locke of
Rousseau. En dat is maar goed ook, vindt Boorstin.
Kenmerkend voor deze mensen is, ondanks al hun
verschillen, dat zij een poging hebben ondernomen
bepaalde, abstracte algemeen geldige principes te
ontwikkelen.16

Boorstin heeft eigenlijk maar één boodschap
uit te dragen en dat is de bovengenoemde. Hij doet dat
niet op een systematische manier en men moet dan
ook tussen de regels doorlezen wat eigenlijk zijn be-
zwaren zijn tegen filosofie, systematiek en coheren-
tie. Wanneer men zijn werk echter kritisch doorleest
dan blijkt Boorstin overtuigd van het feit dat ideolo-
gie in de derde betekenis nauw samenhangt met ide-
ologie in de tweede zin van het woord. Elke
systematisering van gedachtengoed leidt tot
luchtfietserij. Zijn grote held is Franklin D. Roosevelt
die, toen hij een programma presenteerde waarmee
de Amerikaanse economie zou moeten worden gered,
nietnaar een of andere theorie verwees, maar openlijk
verklaarde dat hij het ene na het andere zou proberen
net zolang tot hij een oplossing voor de problemen
zou hebben. Roosevelt zei: "The country demands
bold, persistent experimentation. It is common sense
to take a method and try it: if it fails, admit it frankly
and try another",17

Boorstin blijkt, net als zovele anderen, waar-
onder Karl Popperen tegenwoordig ook weer moderne
Franse filosofen, ervan overtuigd te zijn dat het wer-
ken met abstracte beginselen fnuikende politieke
consequenties heeft gehad. Wanneer inen een ideolo-
gie ontwikkelt, dan leidt dat al stiel tot een blauwdruk
voor toekomstige ontwikkelingen en dat voert weer
tot politieke ontsporingen. Nazisme, fascisme, com-
munisme hebben ons geleerd waartoe dat kan leiden.

Het is uit deze passages datBoorstin's grote wantrou-
wen ten aanzien van politieke filosofieën en ideolo-
gieën blijkt. Hij gaat er kennelijk vanuitdat elke vorm
van systematisering en abstractie tot fnuikende poli-
tieke consequenties moet leiden, consequenties zoals
die we beschreven hebben bij het begrip "ideologie"
in de tweede betekenis van het woord. Boorstin is er
kennelijk vanpvertuigddatwanneermenprobeerthet
voorlopige, niet-gearticuleerde, onsamenhangende
van de politieke mening uit te bpuwen.in.de richting
van een ideologie, fanatisme, dogmatisme en
gelijkhebberij gevaarlijk op de loer liggen. Maar is
dat terecht?Bedenk dat ergeennoodzakelijknoch een
frequent historisch-causaal verband bestaat tussen
ideologie in de eerste en tweede betekenis enerzijds
en ideologie in de derde betekenis anderzijds. Het is
mpgelijkpm een totaalvisie op het bestaan te ontwik-
kelen, daar zelfs sterk in te geloven, maar tevens open
te staan voor kritiek. Hetlijkt mij mogelijk er een
wereldbeschóuwingopnatehóudenen tevens te waken
voor wat de Engelse pragmatistische filosoof F.C.S.
Schiller zo aardig heeft genoemd de anima natura-
liter vaticana: dé van nature dogmatisch denkende
geest. Tolerantie en openheid zijn deugden die niet
veel met allerlei metafysische overtuigingen te ma-
ken heeft, zoals de Amerikaanse filosoofRichardRorty
terechtondefdeaandachtbrengt. Trouwens, men kan
ook. empirisch aantonen dat er aanwijzingen zijn dat
voorliefde Voor enige mate van systematiek en boven-
willekeurige waarden niet altijd tot fanatisme behoeft
te leiden. Denk aan Spinoza. Een mooier voorbeeld
van iemand met een nogal rigide metafysica valt
moeilijk te onderkennen in de geschiedenis van de
politieke filosofie, maar hij was ook een democraat en
groot ijveraar voor tolerantie.

Dat tolerantie en relativisme enerzijds en het
hebben van een systematische politieke ideologie en
fanatisme anderzijds aan elkaar gekoppeld zijn is
echter een overtuiging die men bepaald niet alleen bij
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Boorstin aantreft. Zij is een van de minst betwiste
overtuigingen van de moderne intellectueel. Die over-
tuiging werd in de eerste helft van de twintigste eeuw
op een zeer stellige manier uitgedragen door de
Oostenrijkse filosoof Hans Kelsen (1881-1973).
Kelsen betoogde dat relativisme de grondslag zou
vormen voor de democratie, zoals hij uiteenzette in
zijn boekje V om Wesen und Wert derDemokratie. Hij
is echter scherp bekritiseerd door onder andere de
Amerikaanse rechtsfilosoof Roscoe Pound (1870-
1964). Pound schrijft dat het misschien een paradox
is, maar dat niettemin moet worden gezegd dat abso-
lute ideeën over rechtvaardigheid vaak de wég heb-
ben vrijgemaakt voor een vrije maatschappij, terwijl
skepticisme en relativisme het 'omgekeerde' resultaat
hadden. De reden daarvan isde volgende, aldus Pound.
Het idealisme stelt iets boven de heersende macht, iets
dat dé heersende macht als norm wordt voorgehou-
den. "If the idea is absolute, thosewho wield theforce
of politicaljy organised society are not". Chesterton
leert ons eigenlijk hetzelfde, wanneer hij schrijft dat
het voordeel van de leer van het goddelijk recht daarin
gelegen is dat er een limiet wordt gesteld aan de
ambities van de rijken.'8 Daar ziet iets in; wanneer
men zegt dat er een hogere norm is dan de norm van
de statelijke wetgever dan kan deze Ook altijd worden
ingeroepen tegenover de statelijke wetgever. Hier ligt
de kern van de rechtsstaatsidee;

Ook binnen het liberalisme heeft deze discus-
sie veel pennen in beweging gebracht. John H.
Hallowell bijvoorbeeld heeft uiteengezet dat zonder
geloof in een hechte ideologie het liberalisme een lege
huls blij ft.'9 Volgen? Hallowell moeten weuitgaan van
de "absolute value of human personality" en "certain
eternal, objective truths and values discpverable by
reason" om een levensvatbare liberale ideologie hoog
te kunnen houden.20 Van waardenrelativisme moet
Hallowell niets weten; het zou onvermijdelijk tot een
ondermijning van het liberalisme en de democratie
voeren, zoals ook is gebeurd ten tijde van de Weimar-
republiek. Dat standpunt staat diametraal op dat van
Kelsen. Niet relativisme vormt de grondslag van de
democratie, maar respect voor bepaalde, boven de
democratische besluitvorming verheven, waardep.

Het is een uiterst moeilijk vraagstuk dat ik hier
alleen maar even kan aanstippen. Maar uit:de enkele
opmerkingen die zijn, gemaakt mag wel blijken dat
het hedendaagse idéeref u dat relativisme en toleran-

tie of relativisme en democratie noodzakelijk verbon-
den zouden zijn in ieder geval betwistbaar is. Het lijkt
op zijn minst verantwoord te stellen dat nog niet aan-
nemelijk is gemaakt dat een systematisering en cohe-
rente doordenking van de politieke overtuiging tot
fnuikende consequenties moet voeren. Ideologie in
de derde zin van het woord kan dan ook worden ge-
zien als mogelijk en - voorzover men inderdaad geïn-
teresseerd is in zelfkennis - gewenst. Van een "einde
van de ideologie", zoals door Fukuyama aan de orde
wordt gesteld, kan dan ook geen sprake zijn wanneer
we doelen op een einde van de systematisering en
kritische doordenking van de politieke overtuiging.



ECOLOGISCHE ETHIEK: DE MENS ALS
PLAAG (2)
Het eerste deel van dit artikel is verschenen in Vrij-
brief nr. 175 van augustus/september 1993.

Zoals we in het eerste deel van dit artikel hebben ge-
zien, verdienen volgens Wouter Achterberg niet al-
leen fuchsia's en griepbacillen morele consideratie,
maar ecosystemen eveneens. Achterberg redeneert
hierbij als volgt:

1) Een ecosysteem is meer dan de som van de delen.
Het ecosysteem is een individu op zich. Dit blijkt uit
het feit dat een ecosysteem in staat is om zichzelf te
"bepalen" en te "reguleren".

2) Uh 1) volgt dat een ecosysteem een eigen goed of
welzijn heeft, namelijk: zelfhandhaving.

Conclusie: een ecosysteem verdient morele conside-
ratie. .

In Achterbergs eigen woorden:

"Het welzijn of goed van een ecosysteem ... bestaat
daarin dat het met dezelfde karakteristieke structuur
voortbestaatin omstandigheden waarin het welzijn van
de samenstellende organismen gemiddeld genomen
optimaal is. [Overoer-conservatismegesproken!] Het
welzijn of goed van een ecosysteem is weliswaar
ontologisch gefundeerd in het welzijn van afzonder-
lijke organismen en in die zin daarvan afgeleid, maar
toch ook weernietzodathetuithet welzijn van afzon-
derlijke organismen door simpele additie op lineaire
wijze resulteert.... Evenals organismen zijn bijvoor-
beeld ook ecosystemen gekenmerkt door een eigen
individualiteit, zijn ze te beschouwen als ruimtelijk
min of meerafgrensbare functionele eenheden." (140-
141) De conclusie is dat "ook ecosystemen en levens-
gemeenschappen morele consideratie verdienen."
(141) Ze zijn "moreel relevant" omdat ze net als or-
ganismen "in staat zijn tot zelfbepaling en zelf-
regulatie, anders gezegd omdat zij hun eigen gang gaan
of hebben en kunnen handhaven onder wisselende om-
standigheden." (177)

Mijn kritiek op deze redenatie komt kort samengevat
hierop neer:

1) Een ecosysteem heeft geen eigen "ik"; buiten de
individuele organismen waaruit een ecosysteem be-
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staat is er niet nog eens een zelfstandig organisme met
een eigen bewustzijn, een eigen leven, eigen doelein-
den, enz. Het is dan ook nonsens om te beweren dat
een ecosysteem in staat is tot "zelfbepaling" en "zelf-
regulatie". Het heeft geen ''zelf'.

2) Een ecosysteem kan dan ook nooit een eigen goed
of welzijn hebben. Omdat een ecosysteem geen eigen
ik heeft, kan het voor een ecosysteem ook niet iets
uitmaken of het zichzelf al of niet handhaaft.

Achterberg storteen overstelpendehoeveelheid quasi-
wetenschappelijke prietpraat over de lezer uit om aan
te tonen dat ecosystemen zich "zelf bepalen.

"Ecosystemen," vertelt Achterberg ons, "zijn net als
organismen homeostatische systemen: door middel
van tegenkoppeling wordt een dynamisch evenwicht
gehandhaafd tussen levensgemeenschap en haar
abiotische omgeving, meestal nadat een periode van
evolutionaire aanpassing voorbij is." (177-78) Mijn
hemel - een "dynamisch evenwicht" tussen "levens-
gemeenschap" en "haar abiotische omgeving"? Wat
is een "dynamisch evenwicht"? Denkt u wat ik denk
- als er veranderingen plaatsvinden tussen de "le-
vensgemeenschap" en "haar abiotische omgeving" is
het niets dan "dynamiek" wat de klok slaat. Voorzo-
ver er geen veranderingen plaatsvinden, is er "even-
wicht". Alles is daarmee in één klap verklaard. En
wanneer is een periode van evolutionaire aanpassing
voorbij ? Wanneer de Vereniging Natuurmonumenten
zegt dat zij voorbij is?

Uit het "dynamische evenwicht" in de natuur moge
volgens Achterberg blijken dat "[ejcosystemen... in
hun functioneren de tendens [vertonen] tot'zeïf-
handhaving en zelfregulatie." (178) Wat zou Achter-
berg hiermee bedoelen? Uiteraardis hetzo dathet leven
op aarde "een tendens tot zelfhandhaving" vertoont.
Als dat niet zo was, zou het leven zichzelf vernieti-
gen. Maar er is geen enkele reden om aan tenëmen dat
er specifieke ecosystemen of levensgemeenschappen
zijn die (ten koste van andere ecosystemen?) zichzelf
proberen te handhaven. Jawel, al het leven binnen een
ecosysteem probeert zichzelf te handhaven, dat wil
zeggen, is gericht op de instandhouding van zichzelf.
Nogmaals, dat zou ook niet anders kunnen. Dat is de
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definitie van "leven". Dat erj op die manier "levens-
gemeenschappen" ontstaan, waarin bepaalde vormen
van leven gedijen, is het onvermijdelijke gevolg. Dat
is het logische gevolg van de evolutie van individuele
organismen - hoewei er tijdens dit proces meer dan
genoeg organismen en soorten verdwijnen,, omdat ze
niet in staat zijn binnen een bepaalde "levensgemeen-
schap" of onder bepaalde biologische omstandighe-
den te overleven. Dit is overigens bepaald geen "even-
wichtige" situatie: het is niet het evenwicht van de
natuur, maar de evolutie van de natuur. En oorzaak en
gevolg is ook niet hetzelfde als "zelfregulatie";

Het bos versus de bomen , , . M :

De "ontwikkeling" van ecosystemen gaat onherroe-
pelijk gepaard met de vernietiging van talloze indivi-
duele organismen. Dit levert een probleem op voor de
ecologische ethiek. Hebben de rechten van het
ecosysteem prioriteit boven de rechten van de indivi-
duele organismen? Mogen de rechten van individuele
organismen worden opgeofferd aan helgrotere goed
van het ecosysteem? '

Achterberg erkent dat deze tegenstrijdigheid een pro-
bleem vormt, en hij stelt ook herhaaldelijk dat de
"rechten" van ecosystemen er niet toe mogen leiden
dat de "rechten" van individuele organismen worden
geschonden. Maar hoe dit zoumqeten worden verwe-
zenlijkt is een ander verhaal - daar gaathij in het geheel
niet op in.

Achterberg haalt Aldo Leopold (1887-1948) aan,
wiens zogeheten "land etliic" een van de eerste
emancipatieverklaringen Van ecosystemen' was in de
moderne tijd.'Het "land is volgens Leopold één ge-
heel, zodanig dat als het land als geheel goed is, ook
elk deel daarvan goed is." (8) De morele stelregel die
hier uit vplgt:"' A thing is right when U tends to preserve
the integrity, stability and beauty pf .the biotic
community. 11 is wrong when it tends otherwise'," (9)
Zoals gezegd erkent Achterberg (en Leopold ook) dat
dit niet wegneemt dat ook de individuele leden van
het land rechten hebben., Aphterberg noemt dit het
"substitutie"-probleem. Op.basis van Leopolds "land
etliic" zou het éne organisme zonder, problemen kun-
nen worden vervangen door een ander organisme
("substitutie"), zolang het ecosysteem,maar blijft
functioneren. Overigens ziet Achterberg dit weliswaar
als een probleem, echter - pm onbegrijpelijke redenen
- alleen voorzover "de substituties he,t gevolg (zullen)

zijn van menselijk ingrijpen. Het gaat niet otn substi-
tuties die het gevolg zijn van evolutie door natuurlijke
selectie." (17) Natuurlijke processen worden dus niet
aan een moreel oordeel onderworpen, alleen mense-
lijke handelingen. In de natuur, zo erkent Aphterberg
impliciet, hebben individuele organismen geen rech-
ten en kan een individueel konijn zonder problemen
worden "gesubstitueerd" door een kanariepiét, zolang
het welzijn van dé organismen "gemiddeld genomen"
maar optimaal is. Als de mens echter ingrijpt - bij-
voorbeeld bomen'omhakt en een huis bouwt in het bos
- dan is er ineens een "probleem", Ook at leidt hét
ingrijpen van de mens niet tot een aantasting van "het
gemiddelde welzijn" van het ecosysteem.

Belangenconflicten

Wat betekent Achterbergs ecologische ethiek nu in de
praktijk? Hoe lost hij, om te beginnen, de belangen-
conflicten op die inherent zijn aan zijn toekenning van
"morele consideratie" aan alles wat leeft en niet leeft
onder de zon? Hij komt met de volgende stelling op
de proppen: "Dat levende wezens of ecosystemen
drager van intrinsieke waarde zijn, omdat ze het ver-
mogen totautonomie hebben, betekentnog niet dat ze
allé in dezelfde maté intrinsiek waardevol zijn.... Het
morele gewicht van [de] uiteenlopende belangen die
[wezens] hebben ... kan verschillen." (33)

Hoewordthet"gewicht"vanbelangenbepaald?"Een

hulpmiddel daartoe zou kunnen zijn dat bij eencon-
flict tussen vergelijkbare (bijvoorbeeld vitale) belan-
gen van verschillendeorganismen langs één dimensie
van intrinsieke waarde,, zoals autonomie, kwalitatief
relevante verschillen kunnen worden gevonden tus-
sen de verschillende typen entiteiten die autonoom
zijn.... Mogelijk kan in dit verband ook de ervaring
van belangeloze voldoening goede diensten bewijzen.
(34) Achterberg stelt voor om "binnen de klasse van
niet-centrale belangen een sübklasse van belangen bij
luxe goederen en diensten af te bakenen, d.w.z bij
goederen en diensten die mensen gewoonlijk kunnen
missen zonder dathunwelzijnmeer dan geringe schade
ondervindt." ,(62) Luxe goederen en diensten t.b.v.
mensen hebben volgens Achterberg uiteraard minder
moreel gewicht dan centrale belangen van andere
wezens. Het eten van vlees wordt op deze gronden in
Qnzésaïhèniéving afgewezen als moreel onacceptabel.
In samenlevingen waar mensen echt vlees nodig hè -
be,n, kan het wel moreel aanvaardbaar zijn. (65) wat
het aanleggen yanjeen spoorlijn betreft: "Het,is nie
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duidelijk hoe [alle] complexe collectieve belangen
tegen elkaarmóeten worden afgewogen.... Belangen-
conflicten als dezezijn... on vermijdelijkgegeven niet
bestaan en ontwikkeling van industriële samenlevin-
gen." (67-68)

Het moge duidelijk zijn: Achterberg 'wants to have
bis cake and eat it too' - hij wil van twee walletjes
eten. Planten, dieren, mensen en ecosystemen verdie-
nen allemaal morele consideratie, maar ja, als ze al-
lemaal eyen vggl morele consideratie verdienen, dan
wordthetleven op aarde een beetje moeilijk. Dus komt
Achterberg ineensaanzetten mef'kwalitatief relevante
verschillen tussen verschillendet typen entiteiten" -
waarmee hij (blijkbaar) het idee wil binnensmokkelen
(zonder hethardop te noemen) datmensen kwalitatief
superieur zijn aan andere wezens. Vervolgens kan hij
dan gaan goochelen met "centrale" en "niet-centrale"
belangen. Hoe bepaal je "kwalitatieve verschillen"
tussen entiteiten? Geen antwoord. Dat Achterberg eerst
aanvoerde dat we allemaal "autonoom" zijn en alle-
maal "intrinsieke waarde" hebben, doet er nu blijk-
baar niets meer toe.

De ecologische ethiek versus de industriële samenle-
ving

Achterberg mag dan de ontwikkeling van de indus-
triële samenleving betreuren, die samenleving is er
wel. De vraag is, wat moeten we ermee aan? Moeten
we zo blijven doormodderen of moeten we beginnen
met de fabrieken te ontmantelen? , , ,

Volgens Achterberg moet de mens zich inzetten vóór
wat'hij noemt "interspecifïeke [d.i. intersoortelijke]
rechtvaardigheid", dat wil zeggen, "de verdeling van
levenskansen tussen (groepen) mensen en levénsgé^
meenschappen." (70) Dit leidt tot de volgende "eco-
logische imperatief': "Mensen behoren zich, ceteris
paribus, niet zo te gedragen dat zij (structurele com-
poneiuen van) ecosystemen dis zij ze al gebruiken, in
feite alleen als middel ter bevrediging van menselijke
behoeften gebruiken." (70) "Voorbeelden van gebruik
zijn: houtkappen en recreatie in bossen, beweiden van
graslanden, vissen op visgronden, gebruik van open
zee als stortplaats varichemisch en radioactief afval."
(71) •"; <V • : ' : : - : ; . - - , .yv, . ,T ,:' ,,:

De ecologische imperatief geldt ook voor menselijke
handelen dat in de toekomst zal leiden tot het gebrui-
ken van natuürlijkeeeösystemen."Restnog!dè vraag
hoe we bepalen of dóór menselijk ingrijpètf een

ecosysteem alleen maar als middel totbevrediging van
menselijke behoeften is of wordt gebruikt. Dit is in
hetalgeffieen zo als doormenselijk ingrijpen het draag-
vermogen ('carrying eapacity') van het systeem blij-
vend óf ernstig wordt overschreden.... Het draag-
vermogen van een ecosysteem voor een bepaald pro-
dukt (goed of 'dienst7!) is de maximale opbrengst
(omvang) van dat produkt die het systeem, op basis
van zijn regeneratief vermogen, voor onbepaalde tijd
kan leveren ('maximum sustainable yield')." (72)

Wat de ecologische imperatief voor gevolgen zal
hebben voor de mens, wordt snel duidelijk. "Kan de
ecologische imperatief worden nageleefd?" vraagt
Achterberg zich af. "De vooruitzichten voor inter-
specifïeke rechtvaardigheid zijn ... slecht. Met de
komst van industriële samenlevingen zijn ze nog slech-
ter geworden en ze zullen slecht blijven zolang de
economische verhoudingen in de wereld zo ongelijk
zijn dat van rijke, arme en zeer arme landen gespro-
ken moet wor,den." (73) Ik denk dat de vooruitzichten
voor "interspecifieke rechtvaardigheid".alleen gun-
stig zullen zijn als alle landen weer "zeer arm" zijn.

Rest voor Achterberg nog het probleem "met ingang
van welke datum deze fraaie intentieverklaring moét
worden geëffectueerd. Gezien hetfeitdathetgrootste
deel van een land als Nederland is ingericht of ont-
staan [door ingrijpen in de natuur], moet dit zo moge-
lijk gebeuren met terugwerkende kracht tot bijvoórr
beeld de begintijd van de grootschalige landbouw of
van de industriële'expansiè." (101) Dus terug naarde
bittere armoede van de Middeleeuwen, toen boven1-
dien maareen fractie van de huidige bevolking in leven
kon blijven op basis van de toenmalige prodüktivi-
teit? "Het terugdraaien van ontwikkelingen op het
gebied van landbouw, industrie, verkeer eri dergelijke
('de-development') zal, gegeven de huidige omvang
van debevolking en de inmiddels heersende behoeften-
patronen, echter de nodige morele problemen oproe-
pen: helmiddel kan wel eens erger zijn dan de kwaal."
(101) Merk op dattójniétverderwU gaan da0etnuddel
wel eens ergens zou kunnen zijn dan de kwaal! Het ïs
overigens beslist niet in te zien waarom 'def-
development' op morele problemen zoii stuiten - al-r
thans, niet op basis van de ecologische' ethiek; Sinds
wanneer wordt er in de ecologische ethiek rekening
gehouden metde "heersende behoeftenpatronen" van
onze industriële samenleving? Dit volgt uit geen en-
kel principe ooit door Achterberg of de zijnen gefor-*
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muleerd. "Toch schijnen wenietaan een beperkte mate
van 'de-development' te kunnen ontkomen als we de
milieu-ethiekyanrespectvoorlevendewezensserieus
nemen.... de groei van de menselijke bevolking en
van de materiële welvaart [zal] ten minste [moeten]
worden beperkt, zo niet stopgezet. De (relatief) ver-
minderde welvaart moet bovendien rechtvaardiger
worden verdeeld." (101) Op grond van de ecologi-
sche ethiek is het mij niet duidelijk waarom Achter-
berg pleit voor een "beperkte" mate van 'de-
development' in plaats van een "onbeperkte" ontman-
teling van de industrie. Puur opportunisme, zou ik
zeggen. '

De kan nog lang en breed commentaar blijven leveren,
waar het om gaat - en ik denk dat dit inmiddels wel
duidelijk zijn - is dat er achter de pretentieuze term
"ecologische ethiek" niets meer schuilgaat dan een
hoop onsamenhangende onzin met als enige consis-
tente kenmerk een diepgewortelde haat tegen demens
en alles wat de mens heeft voortgebracht. "In de loop
van de laatste miljoen jaren," schrijft Achterberg,
"heeft de mens zich van een lid van de natuurlijke
levensgemeenschappen ontwikkeld tot de grootste en
meest veelzijdige plaag die de biosfeer ooit heeft
gekend." (48) Dit laat aan duidelijkheid niets te wen-
sen over. Voor de eco-filosoof is de mens een plaag.
Meerhoefje eigenlijkniet weten: het duid t er al opdat
voor de mens de ecp-filosofie een plaag is.

MEESTERSCHAP IS NOG GEEN
VAKMANS CHAP *°a*-«-
Professor de Waard is emeritus hoogleraar in de Ex-
perimentele Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Voor de Vrijbrief bewerkte hij deze bij-
drage die eerder in NRC Handelsblad verscheen. In
het onderstaande artikel schetst de Waard de univer-
sitaire praktijk in Nederland waarin steeds minder
plaats is voor vakmanschap en vernieuwing van ken-
nis. Gezien de recente alarmerende berichten over de
technologische achterstand die Nedrland aan het
oplopen is, een serieuze zaak.

Nognietzolanggeledenstondgoedvakmanschapin
Nederlandinhoogaanzien.Weliswaarwasdeglorie-
tijd der gilden, die het vakmanschap koesterden, al
lang voorbij en waren door de industriële revolutie
verschalende eerlijke ambachten tot curiosa gewor-
den.maartochwerdentotvoorkortgoedevaklieden
m ons land steeds hoog gewaardeerd. Een bekwaam
schnjnwerker een vaardig chirurg, een bedreven
edelsmid, dat te zijn was één eerbare zaak.
T . , f , ' . .
Indelaatstedecenniaisditsoortvakmanschaphelaas
snei in verval geraakt. Door sociaal politieke denkers
en onderwijs kundigen" (niet te Verwarren met on-
derwijzers ) zijn de lesprogramma's der ambacht-
scholen verdund met sociaal gemekker en ambachts-
vreemde kreten. De leerling vvordtveeleerrriüatschap-
pelijk bewust gemaakt dan zich bewust van eigen

kunnen -of falen-. Ambachtelijke vaardigheden zijn
vervangen door "sociale vaardigheden", een uiterst
bedenkelijk begrip. Er zit iets in als: je voelt niet echt
sociaal maar je wilt wel voldoen aan stereotype ge-
dragsregels die geschikt zijn mensen te beinvloeden.
Vooralnooitruziemaken met "ondergeschikten", riooit
iemand duidelijk maken dat hij zijn vak niet verstaat.
Zeg vooral niet tégen je leerjongen die een klusje
opknaptin hethuis van een klant : "alsje nou weereen
sPijkerkromslaatvliegjeeruit"maar"sladermaarop

n
z«nomhentegeneven".

Vakmanschap -of gebrek eraan- is echter niet beperkt
tot de ambachten waar het in de reclamespot van het
Grolschebierovergaat.Trouwens,diereclameiszowat
het enige bolwerk dat ons rest ter verdediging van
ambachtelijke kwaliteit.
Vakmanschap vind je overal waar het gaat om kennis
met een duidelijke concrete inhoud die stoelt op be-
trouwbare wetmatigheden, verbonden met een in de
practijk verworven schat aan vaardigheden.

.vr„ alleen het tegenwoordige lager, middelbaaren
hoger beroepsonderwijs zijn er om ons vakmanschap
bij tebrengen, ookonze universiteitenen danniet alleen
de Technische Universiteiten. Bijvoorbeeld in dege-t
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neeskunde en in de natuurwetenschappen. Ook dit
vakmanschap staat op de helling.

Daar zijn verschillende oorzaken voor: debelangrijk-
ste is dat bij het huidige universitaire bestel gewoon-
weg de tijd en de rust ontbreekt om het hoge peil van
de universitaire vakman in het verleden te bereiken.
Al bijna twintig jaar lang worden vele van de beste
universitaire vaklieden gedwongen om een overma-
tig groot deel van hun tijd te verdoen met vergaderen,
met gehoorzamen aan onwijze decreten van regel-
neven van het ministerie of met zich verzetten tegen
vakvreemde ideeën van uit vakonbekwaamheidgese-
lecteerde beroepsbestuurders in eigen omgeving. Zo
houden ze weinig tijd over om hun studenten tot vak-
manschap op te voeden. En de studenten vinden wei-
nig tijd om zich daarin te bekwamen. Wee de vaklie-
den die zich hebben laten verleiden tot een wat langer
durend engagement in een der vele arbeidsintensieve
bestuursgremia. Dikwijls ontdekken ze tot hun schrik
dat zij ongeschikt zijn geworden voor hun eigenlijke
metier. Dat zij hun vakkundigheid hebben ingeruild
voor bestuurlijke listigheden.

Op de universiteiten, en trouwens ook op andere
onderwijsinstellingen, gaat de vergaderdrift van ge-
wezen vaklieden vaak ten detrimente van de oplei-
ding. Iemand die vroeger op de universiteit werd
opgeleid tot medicus werkte een tijdje als co-assistent
onder de dagelijkse leiding van ervaren vakmensen.
Nu wordt hij korter, minder intensief en vaak door
minder ervaren lieden begeleid. Zijn vroegere leer-
meesterszijn namelijk aan het vergaderen. Datis zeker
niet goed voor de patiënten die aan de nieuwe medi-
cijnmannen worden overgeleverd. Maar
er zijn meer veranderingen in de universitaire oplei-
ding die de verloedering van het vakmanschap in de
hand werken. Ik doel op de "tweefasenopleiding" die
thans lang genoeg heeftgefunctioneerd om zijn slechte
kanten duidelijk te tonen. De eerste fase leidt thans in
een uniform vierjarig curriculum tot het doctoraal-
diploma, ongeacht de aard van de in dit deel van de
studie te verwerven vaardigheden. Dat betekent een
totale miskenning van de zeer verschillende eisen
welke op verschillende gebieden aan vakmanschap
gesteld moeten worden. Evenzeer als een opleiding
tot stratenmaker minder tijd kost dan een tot
instrumentenmaker, zo kan ook een jurist vlugger
worden opgeleid dan een bouwkundige, tenminste als

jer ervan uitgaat dat die bouwkundige een huis rnoet
kunnen maken dat een tijdje blijft staan.

Maar de tweede fase van de studie dan? In de meeste
gevallen behelst deze hoofdzakelijk een tot precies 4
jaar beperkte gelegenheid om een proefschrift te vol-
tooien. Weliswaar niet veel korter dan vroeger, maar
we moeten wel bedenken dat er in het vierjarig curri-
culum van de eerste fase doorgaans veel minder tijd
dan vroeger is overgebleven voor onderzoek, zodat
de doctorandus nieuwe stijl met een achterstand be-
gint. Dat is niet altijd zo erg, want er blijven knappe
koppen over die de achterstand weten in te lopen en
een proefschrift presenteren dat in kwaliteit niet on-
derdoet voor wat vroeger gebruikelijk was. Maar ik
meen bij lezing van huidige proefschriften (in de
natuurkunde) wel te kunnen cpnstaterén dat gemid-
deld het niveau lager ligt, niet zozeer wegens aperte
fouten maar omdat de gekozen onderwerpen conven-
tioneler zijn en minder aandacht wordt geschonken
aan nieuwe ideeën. Dat is ook niet verwonderlijk:
promotor en promovendus vrezen het avontuur, zoals
bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe instrumen-
ten voornieuwe proeven, wantdaardoor wordtdekans
groter dat de promotie niet in vier jaar lukt en dat zou
rampzalig zijn, in de eerste plaats voor de promoven-
dus, maar ook voorde goedenaam van de onderzoeks-
groep. En zo dalen we af naar middelmatigheid, we
missen de grote vernieuwende kracht die ook univer-
sitair onderzoek van oudsherkenmerkte: de intensieve
samenwerking van de gedegen vakman en de crea-
tieve gezel.....

Gelukkig rest ons nog voldoende vrijheid om ons al-
thans tegen de dreigende achteruitgang te weer te stel-
len, maar er is een bewuste inspanning voor nodig: de
tijd dat het universitaire meesterschap min of meer
vanzelfsprekend leidde tot het vakmanschap der ge-
zellen is voorbij.

AGENDA
aug 1994 Wereldconventie van de International
Society for Individual Liberty te Mexico.

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

of bij dediverse contactpersonen. Zie hiervoor de laat-
ste blz,
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EEN NATIE IN GEVAAR: Democratische
Rechten in de Verenigde Staten. Een Roep om
Hulp aan Europa!
Bob Waldrop is actief binnen de Amerikaanse
Libertarian Party, vooral in de staat Utah. Zo was
hij ondermeer organisator van de nationale con-
ventie van de Libertarian Party in Salt Lake City
die in september 1993 werd gehouden.

Onderstaand artikel werd vertaald door Stefan van
Glabbeek.

Fundamentele democratische principes, die expliciet
gedefinieerd zijn in dpcumenten gerelateerd aan de
Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in
Europa, omvatten het recht om politieke partijen te
organiseren, te concurreren voor invloed, en de ver-r
plichting van de overheden om politie!?pluralisme aan
te moedigen. Met betrekking tot deze principes staan
de Verenigde Staten alleen tussen de "Westerse De-
mocratieën" in haar schending van de democratische
rechten van politieke minderheidspartijen om hun
kandidaten aan de verkiezingsstrijd te laten deelne-
men en in haar weigering om politiek pluralisme aan
te moedigen.

De kandidaten van dé democratische en republikeinse
partijen ("regeringspartijen") worden automatisch
geplaatst op stembiljetten. Andere partijen moeten
miljoenen handtekeningen verzamelen. Veel staten
hebben slechts twee partijen op hun stembiljetten,
terwijl minderheidspartijen worden gedwongen om
hun kandidaten als "onafhankelijken" te laten mee-
doen. In sommige staten is geen ander label dan "on-
afhankelijk" of " niet aangesloten" toegestaan.

Een recent onderzoek onder middelbaar scholieren
liet zien dat velen van hen geloofden dat het werkelijk
illegaal is om een andere partij te beginnen anders
dan de Democraten en de Republikeinen! Dit idee
wordt aangemoedigd door het gehele schoolsysteem
in alle vijftig staten, d.m.v. indoctrinatieprogramma's
die de regeringspartijen promoten. Regeringspartij-
kandidaten spreken vaak voor studenten in scholen;
minderheidspartij-kandidaten worden zelden op zulke
gelegenheden uitgenodigd. In 1992 werden namaak-
verkiezingen gehouden op middelbare scholen. Op de

Bob Waldrop

stembiljetten werden geen minderheidspartijen ver-
meld Sommige studenten die vroegen of ze konden
stemmen op andere kandidaten werd verteld dat ze
alleen konden stemmen op de kandidaten die stonden
vermeld op de stembiljetten. Er wordt door de over-
heid, en in geschiedenisboeken op school, weinig
vermeld over de vele bijdragen die minderheidspar-
tijen hebben geleverd aan de politieke ontwikkeling
van de Verenigde Staten.

Verkiezingsuitslagenvanminderheidspartijenworden
onregelmatig genoemd in het nieuws. De News
Election Service (NES, de verkiezings-nieuwsdienst)
verkondigt de totalen voor de Verenigde Staten en is
eigendom van onze grootste nieuws-netwerken. Er zijn
onbevestigde geruchten (waarop NES geen commen-
taar wügeven)datdeDemocratischeenRepubUkeinse
partijen zitting hebben in het bestuur. Het is het beleid
van NES om de Stem totalen en -percentages vari de
Democratische en Republikeinse partij "naar boven
af te ronden" zodat ze samen 100% bedragen - zelfs
Wanneer dé kandidaten van minderheidspartijen 5%
tot 38% van de stemmen zouden behalen! ïn 1992
stemden bij voorbeeld drie miljoen Amerikaanse bur-
gers op tenminste één kandidaat van de Libertarian
Party, maar dit werd niet vermeld in het nieuws. Het
duurde bijna twee maanden voordat de Libertarian
Party alle stemtotalen bij elkaar had om dit eindresul-
taat te bepalen.

Medewerkers van minderheidspartijen zijn gearres-
teerd door staatsagenten terwijl zij hun democrati-
sche rechten uitoefenden.

In sommige staten worden kiezers gevraagd hun par-
tij-lidmaatschap te vermelden. In veel van deze staten
wordt alleen vermelding van het lidmaatschap van de
Republikeinse endeDemocratischepartij toegestaan.
Daar waar registratie van een minderheidspartij wordt
toegestaan, worden zulke alternatieven niet gedrukt
op de registratieformulieren. Kiezers hebben brieven
ontvangen «waarin werd gesteld dat bun politieke bin-
ding willekeurig werd veranderd door staats-mede-
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werkers; zo werd een lidmaatschap van een
minderheidspartij omgezet in "niet aangesloten".

De Democratische en Republikeinse partijen ontvin-
gen honderd miljoen dollar aan subsidie tijdens de
verkiezingen van 1992. Deze subsidie werd gewei-
gerd voor minderheidspartijen. In het Congres circu-
leren voorstellen om de subsidiëring van verkiezings-
campagnes te vermeerderen en tevens om subsidies
aan minderheidspartijen te ontzeggen, of zulke obsta-
kels voor kwalificatie in de weg leggen dat dit voor
minderheidspartijen praktisch gezien onmogelijk is.

We nodigen u uit om kennis te nemen van deze situa-
tie. Minderheidspartijen in de V.S. hebben lange tijd
petities gehouden voor herstel van deze situatie, die
meestal ontvangen werden met onverschilligheid, en
soms vijandigheid, van onze overheden. Hetspijtons
dit te moeten aanklagen voor het" "gerecht van de
wereld-opinie", maar we hebben geen andere keus.
Wilt u ons helpen?

Onze nationale overheid, en de staats-overheden van
Florida, Arkansas, Missouri, West Virginia, North
Carolina, Indiana, Maryland, Oklahoma, Nevada,
Wyoming, Georgia, Ohio, Maine, Californië, en
Colorado schenden internationale verdragen met be-
trekking tot de democratische rechten van politieke
minderheidspartijen, te weten: het Internationale
Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten en het
Document van de Kopenhagen-bijeenkomst van de
Conferentie over de Menselijke Dimensie van de
Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CSCE).

De CSCE is een uitvoering van de Helsinki Akkoor-
den van 1975. In deze overeenkomst (en de daarop
volgende documenten van de Parijs, Moskou, en
Kopenhagen CSCE-bijeenkomsten), zeggen de 48
Participerende Staten toe het volledige respect voor
mensenrechten en fundamentele vrijheden te waar-
borgen, wettelijk vast te houden aan het bevorderen
van democratische principes en democratische insti-
tuties, waaronder vrije verkiezingen, en om het recht
van hun burgers te beschermen om individueel of als
representanten van politieke partijen of organisaties
aan de verkiezingsstrijd voor hogere of lagere overhe-
den te laten meedoen, zonder discriminatie.

Het CSCE Bureau voor Democratische Instituties en
Mensenrechten (ODIHR) in Warschau kan schendin-
gen van de mensenrechten onderzoeken en over op-

lossingen onderhandelen. De alternatieven voor CSCE
ODIHR betrokkenheid zijn in zulke gevallen:

-Een CSCE-staat mag informatie vragen aan een
andereparticiperende staatover deaangevqerde schen-
ding; een CSCE-staat mag verzoeken dat het ODIHR
een onderzoek instelt naar een schending van de
mensenrechten in een andere participerende staat; als
vijf CSCE-staten zo'n verzoek doen wordt van een
land vereistzo'n enquête in zijn territorium toe te staan;
als negen staten zo'n verzpek doen wordt de uitvoe-
ring hiervan bespoedigd.

Tijdens Celebrate Liberty!, de Nationale Conventie
1993 van de Libertarische Partij van de V.S., zijn er
publieke hoorzittingen over deze situatie gehouden,
en is een geschreven en gesproken getuigenis gepre-
senteerd en bewijs met betrekking tot deze bewerin-
gen aangevoerd.

Wij delen een gezamenlijk beeld van een toekomst
vari hoop en welvaart, kansen en vrijheid, verantwoor-
delijkheid en rechtvaardigheid. Daarom vraag ik uw
hulp in het steunen van de democratie in de Verenigde
Staten. Alleen een overheid kan een punt op de CSCE
ODIHR agenda zetten. Het Congres van de V.S. en de
federale hoven, wetgevende machten, en gouverneurs
staan onverschillig (en vaak vijandig) tegenover onze
petities vopr herstel van de situatie. Wij vragen u
contact pp te nemen met uw overheid, en te vragen of
zij drie acties willen ondernemen, gebaseerd op het
1991 CSCE Document van de Moskpu-bijeenkomst:

I. Een Verzoek in te dienen vooreen ver-
klaring van de Verenigde Staten vpor deze schendin-
gen.: ' " ' '" . ; . ' , . , ' . "

II. Een verzoekintedienen voor een CSCE
ODIHR onderzoek naar deze schendingen van de
mensenrechten in de Verenigde Staten.

III. Een representant te zenden naar de
publieke hoorzittingen tijdens Celebrate Liberty! of
akkoord te gaan met de ontvangst van een transcriptie
van de hoorzittingen ter onderzoek.

De ambassades van o.a. Rusland, Hongarije, Oosten-
rijk enFrankrijkhebben reeds contact opgenomen met
het onderstaande adres.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Celebrate Liberty! 1993 Libertarian National
Convention
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Morning Glory Productions, Inc.
BobWaldrop
P.O. Box 526175
SaltLake City, Utah 84152
United States of America
801.582.3318

Email: Bob.Waldrop@f418.bl04.zl.fidonet.org

VERSLAG TOMORROW FREEDOM!
The 1993 Libertarian World Convention

De 12e jaarlijkse wereldconventie van the Internatio-
nal Society for Individual Liberty vorid dit jaar plaats
in Tallinn, Estland, van 25 t/m 30 juli. Ik zal U naast
het verslag van de lezingen iets vertellen over de
activiteiten en ook af en toe een persoonlijke nopt
toevoegen.

Direct na onze aankomst in het hotel werden we eraan
herinnerd dat, ondanks het feit dat Estland het verst is
gegaan met privatiseringen en ook de hoogste levens-
standaard heeft van alle voormalige Sovjet-republie-
ken, we ons toch nOg steeds in Oost-Europa bevon-
den: Het stadsbestuur had besloten dat Tallinn voor-
lopig alleen in het week-end van warm water zou
worden voorzien. Gelukkig was het hotel onlangs
geprivatiseerd en zou het ongemak voor de gasten
beperkt blijven: Wij mochten voor ons warme kunst-
matige regenbuitje naar de sauna toe. Maar, zoals zo
vaak, hielden ook hier de politici hun belofte niet,
kregen we toch warm water en werd ons het voordeel-
tje van gratis saunabezoek door de neus geboord.

Aangezien het hotel geen eigen restaurant, maar een
ontbijt- en lunchruimte had, gingen we iedere avond
in een ander restaurant in de stad eten, wat voor een
aangename afwisseling zorgde. Zo ook het openings-
banket, wat werd gehouden in een restaurant met een
schitterend uitzicht over zowel Tallinn als de Finse
Golf. Linda Abrams, een zeer veelzijdig getalenteerd
advocate, droeg aldaar voor uit het werk yan Burtoh
Braley, een laat 19e/vroeg 20e eeuwse Amerikaanse
dichter die, anders dan de meeste van zijn collega^ s,
in zijn werk de mens die succesvol in, zijn werk is
verheerlijkte, Business en Free Enterprise een warm

ToineManders
, • • i •

hart toedroeg en (dus) kritisch stond tegenover de
overheid^

De volgende dag werd de eerste lezing gegeven door
Aap Neljas, een weinig inspirerend lid van het parle-
ment van Estland voor de Liberaal-Democratische
Partij, met als titel: "De vooruitzichten voor vrijheid
in Estland." Later volgde Valdis Blüzma, directeur
van het vrije markt-instituut van Letland, met een
lezing over vrije markt-zones, waarover hij een con-
creetplan heeft voorgelegd aan de Letse regering, dat
zeer serieus wordt genomen. Tijdens de lunch werd
één "sppntaneous seminar" gegeven door de Cana-
dees Ben Best, over: "Cryonics en vrijheid." Voor
wie onbekend is met de term cryonics: Het is een
procédé waarbij mensen nadat ze dood zijn verklaard
worden ingevroren in de hoop dat de medische weten-
schap in de toekomst zover zal zijn dat ze ontdooid,
opnieuw tot leven gebracht en genezen kunnen wor-
den. Hij vertelde dat in de Canadese provincie British
Columbia cryonics bij wet is verboden met het argu-
ment dat nog niet bewezen is dat het werkt. Later
volgde de Amerikaan Ken Schoolland, professor in
"Japanese Business Studies" aan de Chaminade uni-
versiteit te Hawaii, met de lezing: "The Dark Side of
Japanese Education - A Lesson in the Abuse of Youth
Rights Everywhere", waarin hij uit eigen ervaring als
docent in Japan vertelde over de misstanden in het
onderwijs aldaar en over de schokkende uitwassen,
zoals leerlingen die zo ernstig mishandeld worden,
vaak niet alleen door leraren maar ook door andere
leerlingen, dat ze aan de gevolgen ervan overlijden.
Ook zijn de zelfmoordcijfers onder de Japanse jeugd
relatief zeerhoog.Debelangrijkstereden voor ditalles
is dat men de leerlingen blinde gehoorzaamheid wil
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bijbrengen, wat in verband te brengen is met het feit
dat de staat, net als hier, het onderwijs gemonopoli-
seerd heeft. De lezingen werden die dag afgesloten
met Tim Bremmers' "Legalisering van drugs - een
Nederlands perspectief', waaruit bleek hoe hij als
politieman in Tilburg vrijwel dagelijks wordt gecon-
fronteerd met de waanzin die het gevolg is van de
criminalisering van drugs, één van de dingen die niet
alleen hem, maar waarschijnlijk ook de meerderheid
van de Nederlandse korpschefs ervan hebben over-
tuigd dat legalisering de enige j uiste oplossing is. Hij
vertelde dat sinds het gedoogbeleid gevoerd wordt in
Nederland de leeftijd waarop mensen beginnen drugs
te gebruiken omhoog gegaan is.

De volgende dag begon met verslagen uit verschei-
dene landen door lokale libertariërs, waarbij Paul
Rikmans verslag deed over de situatie in Nederland.
Vervolgens werden we rondgeleid door het histori-
sche centrum van Tallinn, waar een groot deel van de
middeleeuwse stadsmuur en bij behorende torens
bewaard zijn gebleven. Ook bezochten we de Rus-
sisch-orthodoxe en protestantse kathedralen. De voor-
malige Hanzestad is verdeeld in een hoog- en een
laaggelegen deel, en vanaf de scheidingsmuur heb je
een schitterend uitzicht over zowelde "Ipwer town"
als de Baai van Tallinn. 's Middags werden de lezin-
gen hervat, waarbij John McClaughry, voormalig
senator van de staat Vermont en beleidsadviseur van
presidentReagan, de spits afbeet. Hij pleitte voor een
grotere decentralisatie van de overheid, omdat dit de
vrijheid van de burger ten goede zou komen. In de
volgendelezing bepleitte de Britse politicoloog Nigel
Ashford dat de E.G., ondanks de terechte kritiek van
veel libertariërs, voornamelijk voormeer vrijheid heeft
gezorgd, vergeleken met het alternatief van de natio-
nale staat. Zo noemde hij vrijhandel, open grenzen,
en het feit dat een product slechts aan de eisen van één
van de lidstaten hoeft te voldoen om in de hele E.G.
toegelaten te worden. Zijn lezing wekte zoveel be-
roering, dat één workshop niet genoeg was voor alle
reacties, en dus werd erop veler verzoek een tweede
georganiseerd. Hub Jongen sloot af met: "AStrategy
for Achieving Freedom Tomorrow", waarin hij de
Oost-Europeanen waarschuwde het Westen niet als
hun grote voorbeeld te zien, vooral omdat een morele
samenleving niet wordt geregeerd door (al dan niet
democratisch "gelegitimeerde") macht, maar door
recht. Ook vertelde hij over initiatieven om vrijheid
°P een kleine schaal te bereiken, door kleine

libertarische gemeenschappen op te zetten, bijvoor-
beeld op de Nieuwe Hebriden en in Golorado,

De volgende ochtend begon met een bustour naar het
nationale park Lahemaa, waar we een rondleiding
kregen door een paleis uit de tijd dat Estland werd
geregeerd door ridders van de Duitse Orde. We ge-
bruikten de lunch in een uit de kluiten gewassen
houthakkérsblokhut. In de namiddag gaf Dame Barbara
Shenfïeld, voorzitster van the Women's Royal
Voluntary Service uit Groot-Brittarinië, de lezing:
"Welfare without the Welfare State." 's Avonds wer-
den de verfilmingen van Ayn Rand's boeken "We the
Living" en "The Fountainhead" vertoond.

De volgende dag werd geopend met een "Business
Panel on Business Opportunities in Eastern Europe",
wat later een interessante discussie opleverde in de
workshop. Yves Montenay, directeur van het Instituut
van Cultuur, Economie en Management in Frankrijk,
volgde met de lezing: "How Individual Rights are
Solving the World Population Problem", waarin hij
aantoonde dat in een groot deel van de wereld de
overbevolking is opgelost door individuele vrijheid
en eigendomsrechten, endatdeproblemen ihhetandere
deel van de wereld liggen aan een gebrek hieraan, en
niet aan een gebrek aan "bevolkingspolitiek". Later
volgde weereen "spontaneous seminar", dezekeer door
Linda Abrams en Bruce Evoy, de oprichter van de
Canadese Libërtarian Party? die gedichten voordroe-
gen van Burton B, raley en uit eigen werk. In de namid-
dag brachten we een bezoek aan het parlement van
Estland, waar we plaats mochten nemen in de zetels,
waarna achtereenvolgens werd gestemd over anarchie,
de minimale staat (die op een grote meerderheid mocht
rekenen), en de socialistische verzorgingsstaat (waar
zelfs de gids nu niet meer voor, durfde te stemmen).
Ons werd verteld dat volgens de grondwet van Estland
twee-derde van de stemmen nodig is om een wet aan
te nemen, terwijl slechts één-derde van de stemmen
genoeg is om een wet af te schaffen. Een idee dat ik
reeds enige tijd geleden, weliswaar met een andere
verhouding, ook bedacht had, en ik was dan ook erg
blij om het in de praktijk tegen te komen. Daarna
bezochten we een museum over de geschiedenis van
Estland, waarna we werden gedropt bij een enorm
warenhuis (met een dankzij de privatisering zeer ruim
assortiment) vpor het officiële winkeluurtje. Na het
diner was er een "All Talents' Night", waarin alle
Amerikaanse aanwezigen meededen aan een wedstrijd
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wie het beste een Brits accent kon nabootsen, en vice
versa, hetgeen de nodige hilariteit opleverde. Er was
een rap-act met als refrein: "I don't wanna pay no
income Tax", en Bruce Evoy speelde, net als op ie-
dere wereldconventie, Patrick Henry, met de uit de
Amerikaanse revolutie bekend geworden speech:
"Gi ve Me Liberty or Gi ve Me Death." De avond werd
afgesloten met een variété-act, opgevoerd door lief-
tallige, schaars geklede, lokale schoonheden.

: . . ': , ' • . ' ' i i ! i i . 1 . : 1 f .. . ' •' ' :. •

De volgende dag opende de organisator van de wereld-
conventie, de Fin Roger Wessmaty docent economie
aan de universiteit van Helsinki, met een lezing over
wat erkomtkijken bij hetorganiseren van een wereld-
conventie. Hij werd gevolgd door Dr. Mary Ruwart,
schrijfster van "Healing our World", met de lezing:
"Overheidsinterventie in de gezondheidszorg - een
zaak van leven en dood" waarbij je de haren te bergen
rezen, als je hoorde hoe bureaucraten verantwoorde-
lijk zijn voor een aantal doden waar niemand naar kan
gissen, onder andere doordat men geneesmiddelen
vaak verbiedt of zeer lang wacht niet goedkeuring om
"safe" te spelen. Daarna volgde Tibor Ma'chan, pro-
fessor in de filosofie aan de Amerikaanse militaire
academie West Point, met: "Two Kinds of
Individualism and the Moral Foundation of the Free
Market", waarin hij pleitte voor de natuurrechtstheorie.
Later sprak Bruce Benson, professor in Law and
Economics aan de Florida State University, over:
"Justice Without the State", waarin hij bepleitte dat
een geweldsmonopolie in handen van een kleine groep
niet alleen onnodig, maar ook inefficiënt en zelfs
gevaarlijk is. Chris Tame gaf de laatste lezing: "The
Politics of Art>?, waarin hij de overheidsbemoeienis
met kunst bekritiseerde. De wereldconventie werd
afgesloten met het slotbanket, waar de Brit Brian
Micklethwait op humoristische wijze de conventie
evalueerde. Daarna volgde de traditionele veiling,
waarvoor mensen Voor libertariërs interessante arti-
kelen doneerden voor het goede doel (ISIL).

Aansluitend werd een 4-daagse reis naar St. Peters-
burg georganiseerd, waar een speciale Ayn Rand-tour
gehouden werd, langs de plaatsen die genoemd zijn in
"We the Living" en het huis waar ze gewoond heeft.
St. Petersburg, naar men zegt de mooiste stad van
Rusland, hetgeen ondanks de vele mooie paleizen,
historische gebouwen, kathedralen, parken en grach-
ten niet veel goeds belooft, werd gesticht door tsaar
Peter de Grote in 1703 als nieuwe hoofdstad van het

Rusische keizerrijk, nadat hij het had veroverd op de
Zweden, die er al vanaf 1300 een nederzetting had-
den. Het contrast met Estland, waar al bijna alles is
geprivatiseerd, is groot. In Rusland werkt 70% van de
beroepsbevolking nog steeds voor de staat, wat je
duidelijk merkt, vooral aan de houding van het perso-
neel. Toch kan ik iedereen aanraden deze stad te be-
zoeken, evenals Tallinn.

Totslotkan Ut U vertellen dat een van de vele redenen
om naar deze wereldconventie (mijn eerste) te gaan
was dat ik mijn nieuwsgierigheid naar libertariërs uit
andere delen van de wereld wilde bevredigen. En wat
bleek: Het zijn net zulke excentriekelingen als de
Benelux-libertariërs. Eén van hen gaf mij hiervoor de
volgende verklaring: Aangezien burgerlijke mensen,
met 2,4kinderen, een baan van 9 tot 5 en een kanarie-
pietje, die hetal heel gewaagd vinden om een fles wijn
tesmokkelen, zich meestal niet erg beknot voelen door
de overheid, trekt onze filosofie vooral licht excen-
trieke, prettig gestoorde en anderszins alsriiet normaal
(tenminste, volgens de normen van de massa) be-
schouwde mensen aan. Het is dus nooit saai Op deze
'conventies, een reden te meer om volgend jaar in
Mexico van de partij te zijn!

Noot van de redactie: i

De ISIL-conventie voor 1994 is gepland in augus-
tus en zal ergens in Mexico worden gehouden. De
Vrijbrief zal U zo spoedig mogelijk Verder infor-
meren over data, locatie en prijs.
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LIBERTARISCHE PARTIJ IN NEDERLAND.

Er zijn in Nederland nieuwe initiatieven voor een
libertarische politieke partij, met een 100%
libertarisch programma. Voor het programma zal
zoveel mogelijk van de Amerikaanse Libertariah
Party (LP) worden overgenomen. Ook de beginsel-
verklaring van de Amerikaanse LP wordt overgeno-
men. Uiteraard wordthet programma toegesneden op
de Nederlandse/Europese situatie.

De naam wordt eveneens de Libertarische Partij, mét
als ondertitel: voor Vrijheid en Verantwoordelijkheid.
Hier volgt de beginselverklaring van de LP:

Wij, leden van de LP, dagen de cultus van de almach-
tige staat uit en verdedigen de rechten van het indi-
vidu.

Wij stellen dat alle individuen het alleenrecht heb-
ben over hun eigen leven, het recht om te leven op de
manier die ze zelf willen, zolang ze niet geweldadig
inbreuk maken op de gelijke rechten van anderen.

Overheden hebben door de hele geschiedenis heen
regelmatig gewerkt vanuit het tegengestelde principe,
namelijk dat de staat het recht heeft om te beschikken
óver hét leven van individuen en de vruchten van hun
arbeid. Alle politieke partijen, met uitzondering Van
de LP, geven de overheid het recht om het leven van
individuen te regelen en de vruchten van hun arbeid
af té nemen zonder hun toestemming.

Wij daarentegen ontkennen het recht van de, over-
heid om dat te doen en stellen dat overal waar over-
heden zijn, zij niet de rechten van welk individu dan
pok mogen schenden, nl.:

l • Het recht op leven - daarom ondersteunen we
het verbod op hetinitieren van fysiek geweld of dwang
tegen iemand anders.

Stefan van Glabbeek

2. Het recht van vrijheid van meningsuiting en
actie - daarom zijn wij tegen alle pogingen van de
overheid om de vrijheid van meningsuiting en van de
pers te beknotten, en tegen elke vorm van overheids-
censuur.

3. Het recht op eigendom - daarom zijn wij tegen
elke inmenging van de overheid in prive-eigendom,
zoals confiscatie, nationalisatie, en onteigening, en zijn
wij voor het verbieden van roof, diefstal, huisvrede-
breuk, fraude en bedrog.

Omdat overheden de individuele rechten niet mogen
schenden, zijn we tegen elke inmenging van de over-
heid in vrijwillige en contractuele relaties tussen indi-
viduen onderling. Mensen mogen niet gedwongen
worden om hun leven of eigendom óp te offeren yoor
anderen. Zij moeten vrij gelaten worden om met el-
kaar om te gaan als vrije personen; het dan resulte-
rende economische systeem, het enige dat verenigbaar
is met de bescherming van individuele rechten, is de
"vrije markt". i

Uiteraard is het noodzakelijk het nodige geld bijeen te
krijgen, voor voorlichting en reclame en om aan ver-
kiezingen mee te doen. Wij willen in 19£>4 al aan de
verkiezingen meedoen, o.a. ter verwerving van (goed-
kope) zendtijd. Erwordt gestreefd naar een bedrag van
2 miljoen gulden. Zodoende zijn wij druk op zoek naar
donateurs. Tevens zijn we op zoek naar mensen die
tijd en energie in de LP willen steken.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen
met het secretariaat:

Stefan van Glabbeek
Rijtistraat 5a
2311 NJ Leiden
Tel: 071-143770

TERRA LIBEËA Libertarisch nieuws en informatie Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIE1994 StPetersburg (Rusland) een groot succes was. NU is
ÏN MEXICO. meteen de organisatie voor de volgende conventie
U hebt elders in deze Vrijbrief kunnen lezen dat de gestart. Het *land", Mexico, ligt vast, de "stad" nog
wereldconventie in Tallinn, (Estland) en de tóurriaar niet. Ook de datum is nog niet vastgelegd. Daar wordt

hard aan gewerkt zodat ik hoop u dat de volgende keer
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te kunnen meedelen. Maar ik raad u nu al aan om te
beginnen plannen te maken en er voor te sparen!
Aan het verzoek om de conventie in Roemenie te
houden werd tegemoet gekomen door de toezegging
dat Roemenie voorlopig voor 1995 als eerste in aan-
merking komt. De enige vrees van de Roemenen is
dat dan misschien hun politieke situatie nog verder
verslechterd kan zijn. Ik hoop dat dit niet gebeurt, pok
al zie ik dat dat gevaar echt wel aanwezig is.
MEXICO SPONSORS
Er is reeds een begin gemaakt met een fonds dat het
mogelijk moet maken ook voor personen uit Oost
Europa deel te nemen aan de komende conventie in
Mexico. Mogelijk is dit fonds ook uit te breiden voor
studenten, en anderen uit West Europa, of van waar
dan ook. , , , , ,
Als u dit een goed doel vindt, kunt u een bedrag stor-
ten op de rekeningen van de Vrijbrief, met vermel-
ding :"sponsor Mexico".
Voor vragen kunt u terecht bij hetLibertarisch Cen-
trum Nederland, i
ATLANTIS
Het bereiken van een echte libertarische maatschap-
pij is een langdurig en moeizaam proces. Milton
Friedman heeft eens gezegd dat voor een ommekeer
in het fundamentele denkpatroon van een maatschap-
pij met minimaal 70 jaar gerekend moet worden. Het
kan gewoon niet sneller.
Dat betekent dat iemand die het libertarisch ideaal wil
verwezenlijken zichmoetrealiseren dathij hoogstens
een aantal stappen vooruit zal kunnen bereiken. Als
hij er dan van overtuigd is dat het "belangrijk" is om
het vrijheidsideaal levend te houden, en bovendien
het "proces" om er aan te werken als prettig ervaart,
dan is dat een goede reden om er mee door te gaan.
Toch zijn er altijd libertariërs geweest die dit veel te
langzaam vinden. Daardoor komt er regelmatig een
project van een aantal libertariërs om een eigen vrij
land te creëren.
In het verleden was daar het project Minerva, het
kunstmatige eiland dat door de koning van Tonga werd
veroverd. Ook was er een project op de Banama's, én
een project onder de naam Na-Griamel.
Nu speelt er weer een project. Het project Atlantis.
Er zijn plannen voor een "new country in a tropical
paradise in the near future"! Hiertoe wordt een con-
ventie georganiseerd in Las Vegas op 18 december

; 1993. Daar zal ook het architectonische model van de
"sea city" worden onthuld en ten toon gesteld.
Voor de financiering kunt u donaties geven of pro-
dukten kopen zoals boeken, tapes, T-shirts, e.d.
De stichter is Eric Klien. Mike Oliver, bekend van de
eerste poging met Minerva, is er ook bij betrokken.
Hun .Nieuwsbrief kost $ 10.- per jaar.
U kunt meer inlichtingen krijgen bij:
THE ATLANTIS PROJECT,
4132 Sö,Rainbow Blvd., Suite 387,
LAS VEGAS, NV. 89103, U.S.A.
ESTEEM
"Esteem" is de naam van een libertarische krant die
in Zuid- Afrika wordt uitgegeven door Jim Perón.
Peron is een Amerikaan die eerder in San Francisco de
FREEDOM'S FORUM BOOKS heeft opgericht.
Zijn krant, met een aantal kleurenpagina's, wordt
verspreid in 8000 exemplaren en heeft een sterke
libertarisch karakter
U kunt oude nummers opvragen en dan tevens de
komende 5 nummers ontvangen voor $ 50, Gezien de
portokosten niet duur! Het adres is:
ESTEEM, P.O. Box 23375, JOUBERT PARK, 2044
South Africa.
EIGENDOM i : t
Op de uitholling van het eigendomsrecht in België
wordt door Hubert Moriau in EIGENAARS MAGA-
ZINE gewezen. Niet alleen heeft men de burgemees-
ters het recht gegeven om leegstaande woningen te
vorderen, maar men wil zelfs een "voorkooprecht"
invoeren. Dat wil zeggen dat als iemand een huis wil
verkopen, dat hij het eerst aan de gemeente moet
aanbieden.
Hoewel dit eigenlijk te gek is om waar te zijn, gebeurt
het toch maar. We zien hier weer een duidelijke trend
in de richting van het fascisme. (Fascisme is een stel-
sel waarbij het individu formeel de eigenaar is, maar
waarin deoverheid precies voorschrijft en bepaalt wat
er mee mag/moet gebeuren.) De waarschuwing van
Ayn Rand voor deze ontwikkeling in haar boek "Ka-
pitalisme, het onbegrepen ideaal" en met name in het
hoofdstuk "Het nieuwe Fascisme: Regeren bij alge-
meen accoord", blijktnog niet voldoende doorgedron-
gen te zijn. Dit hoofdstuk is ook afzonderlijk in een
brochure verkrijgbaar bij het Dutch Libertarian
Bbokcenter.



SECOND RENAISSANCE BIBLIOPHAGE
CLUB
Deze nieuwe club is opgericht door SECOND RE-
NAISSANCE BOOKS, een boeken- en tapes-verzend-
huis dat vooral objectivistische literatuur verkoopt.
Het doel is om de leden van deze club ook recensies
toe te sturen van boeken die zij niet goed genoeg vin-
den om te verkopen; speciale kortingen te geven;
vooraankondigingen te doen van komende uitgaven;
extra aandacht te geven (bovenop de reeds goede
service) aan de leden. Club en verzendhuis zijn als
volgt te bereiken:
SECOND RENAISSANCE BOOKS, 110
Copperwoodway, Suite F,
OCEANSIDE, CA 92054, U.S.A. '
TEL: (619)-757-6149; FAX: 757-1723.
SOMALIË
Michiel van Notten, voormalig directeur van het vrije
markt instituut Institutum Europaeum te Brussel,
bericht vanuit Somalië, waar hij nu reeds meer dan
twee jaar verblijft, dat het conflict daar in feite gaat
over welke soort regering er moet komen. De keuze
is tussen "democratie" en "stammen overheid". Het
verschil is dat bij een stammen-overheid de onder-
linge conflicten worden opgelost op basis van indivi-
duele rechten, terwijl ze in een democratie worden
opgelost door wetten die tot stand komen door de
meerderheid van stemmen.
Sinds hun landing in Somalië hebben de VN troepen
zich vooral bezig gehouden met politieke conflicten.
Ze beschermen bepaalde politieke groepen en vech-
ten tegen anderen. Door deze gevechten zijn er onder-
tussen al meer dan 500 doden te betreuren.
Het is verkeerd om te geloven dat geheel Somalië in
chaos verkeert. Datgeldt alleen voor die gebieden waar
buitenlandse overheden zich bemoeien met de lokale
zaken door de gewapende bendes te steunen.
De beste oplossing voor het conflict in Somalië zou
zijn dat de buitenlandse regeringen afzien van elke
verdere actie die ingrijpt in hét traditioneleSomalisché
concept van rechtvaardigheid, aldus Michiel van
Notten.
CORRESPONDENTIE

Gezocht worden Nederlandse, m.n Amsterdamse,
libertariërs voor correspondentie en vriendschap.
Schrijf in het Engels naar: Raymond Kiely,
4981 Springhill Dr.,PENS ACOLA, FL 32503, U.S.A.

ROTHBARD

Murray Rothbard stelt in zijn Rothbard-Rockwell
Report dat het bestaande systeem van "statisme" en
"sociaal-democratie" onvermijdelijk zal leiden tot
ernstige crises -sociaal, economisch- en dat de
libertarische rjeweging de mensen mpet waarschuwen
voor deze onvermijdelijke crises. Binnen de
libertarischebeweging werden déze crisesal reeds lang
voorspeld; volgens Rothbard kan hetgeen kwaad hét
publiek te wijzen op deze vooruitziendhéid binnen
libertarische kringen "Maar het is helemaal niet zo
dat wij de crises wensen; in tegendeel, onze taak is
juist om de mensen ervoor te waarschuwen dat deze
Worden veroorzaakt door hét "statistische systeem"
dat we verfoeien", aldus Rothbard.
AYNRAND
Het tijdschrift LIBERTY verkoopt een serie tapes (
duurelf uur) met interviews met Ayn Rand. Analy-
ses, meningen, gebeurtenissen enz. Per stuk $ 8,50, de
totale serie van 11 tapes slechts $ 59.-. , ,
Te bestellen bij: LÏBERTY, P.O. Box ll^I, POR]!
TOWNSEND, WA 98368, U.S.A.
LEONARD PEDKOFF
Ik ben het niet altijd eens met de uitspraken van
Lebnard Peikoff. Maar wat hij in éeh interview met
THE INTELLECTUAL ACTIVIST zegt over de
Verenigde Naties, is zeer deugdelijk:
"De Verenigde Naties zouden heletnaal niet móeten
bestaan; daarom is alles wat ze doen verkeerd. Het is
een vereniging van naties die gebaseerd is op de theo-
rie dat moraliteit er niet toe doet - dat alleen macht (de
Veiligheidsraad) en aantallen (de Algemene Verga-
dering) tellen. In feite is in het Handvest vastgelegd
dat de sterkste dictaturen in de wereïd - op dit moment
bijv. China - moeten toestemmen in alles wat de V.N.
doet." '' ' '
THE INTELLECTUAL ACTIVIST, P.O.Box 262,
LINCROFT NJ.07738-0262, U.S.A.
LP/LffiERTARIAN PARTY
De LP heeft in Salt Lake City haar tweejaarlijkse
conventie gehouden tijdens het eerste weekend in
september. Er waren meer dan 800 deelnemers en
119 geplande evenementen.
SALT LAKE CITY HEARINGS
De aanklacht die op de conventie van de Amerikaanse
Libertarian Party tegen de Amerikaanse regering werd
georganiseerd, heeft al een vervolg. De organisator
van de "hearings", Bob Waldrop, is uitgenodigd om
op de volgende vergadering van het "Office :for
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Democratie Institutions and Human Rights" te komen
spreken.
Deze vergadering is van 27 september tot 14 oktober
in Warschau. Bob Waldrop zal waarschijnlijkop deze
uitnodiging ingaan.
OBJECÏTVISTEN
Een (nieuwe?) groep objectivisten is weer actief in
Nederland en België.
Ze produceren een nieuwsbrief, genoemd: "GALT's
GAZET", en ze geven "tapecursussen". Het eerste
nummer van Galt's Gazet ziet er interessant uit en
kondigt ook een aantal bijeenkomsten aan. Voor in-
formatie kunt u bellen:

Nederland: Diederik Zwager 015 -143007 of Henri
Serton 040 - 446336.
België: Peter Leeflang 02 - 733.1542.
LffiERTARIAN ALLIANCE LONDEN
De L. A. houdt elke laatste vrijdag van de maand een
bijeenkomst waarop u hartelijk welkom bent. Zij
zorgen meestal voor interessante onderwerpen en
sprekers. En voor zeer lage prijzen.
Als u ïn de buurt bent en er naar toe wil, kunt u hét
beste bellen naar BrianMicklethwait: 071-821-5502.

HORROR U (zonder commentaar)
Mijnheer Delors, de baas van de E.G. wil nu een
wereldoverheersende instelling die de wereldecono^
mie eens op zijn pootjes moet gaan zetten. Een soort
Economische Veiligheidsraad dus.

INFORMATIE

Stichting Libertarisch Centrum
De Stichting Libertarisch Centrum streeft de versprei-
ding van het libertarisme na.
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. : 1
Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang
of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom.
Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd
op vrijwilligheid. Geen wet mag vrijwillige samen-
werking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met
de International
Society for Individual Liberty.
Secretariaat Libertarisch Centrum:
Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp 818
3607 EB Maarssenbroek • ,'
Tel. 03465-64994 .
Libertarisch Centrum België:
Hërentalsebaan 109 i
2100Deürne ' ' '

Bijeenkomsten:

contactpersoon Hub Jongen, tel. 01654-1695
Elke derde dinsdag van de maand van IS.OOu tot
20.00u in Hotel Central te Roosendaal
Kring Rijnmond
contactpersoon Nel van Hulten, tel. 010-4262724
Elke eerste donderdag van de maand vanaf 20.00u.
Kring Leiden
contactpersoon Stefan van Glabbeek, tel. 071-143770
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
Kring Amsterdam
contactpersoon Toine Manders, tel.020-6451176
Elke tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00u. in
Hotel IBIS,
naast het Amsterdam Centraal Station.
Libertarisch Centrum België
Elke eerste woensdag van de maand. Meer informatie

hierover bij secretariaat.
Libertarisch Studiecentrum
Om de zes weken een bijeeenkomst te Antwerpen.

Meer informatie hierover bij secretariaat,
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Zoals U in "de Vrijbrief" kunt lezen is in Nederland
een nieuwe politieke partij opgericht:

De Libertarische Partij is een partij, die de persoonlijke
rechten van ieder mens respecteert en die stelt,
dat iedereen het alleenrecht heeft om te leven op de manier,
die zij zelf verkiezen, zolang zij niet gewelddadig inbreuk maken
op de gelijke rechten van anderen.

Als dit grondprincipe U aanspreekt vraag dan om verdere informatie
of geef U op als lid van de Libertarische Partij.

Ja ik geef mij op als lid van de LIBERTARISCHE PARTIJ

JA ik geef mij op als donateur van de LIBERTARISCHE partij.
"Ik verklaar hierbij dat ik het initiëren van geweld als middel tot
het bereiken van politieke of sociale doeleinden afwijs en niet zal verdedigen"

Stuur mij meer informatie

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel./Fax.:

De contributie van ƒ 100,- voor 1993/1994 zal ik betalen op bankrekening
ABN/AMRO, nummer 56.64,56.753, t.n.VJ LIBERTARISCHE PARTIJ te Leiden.

Handtekening:

P.S. Ik betaal een jaarlijkse donatie van ƒ ,


