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REDACTIONEEL
Libertarische Partij:
een contradictio in terminis?

Stefan van Glabbeek

Zoals u al in vorige nummers heeft kunnen lezen is er
een libertarische politieke partij opgericht. Bij de kri-
tische lezer heeft dit wellicht de vraag opgeroepen of
dat welmogelijkis. Als een libertarische politieke partij
namelijk een contradictie is, dan is het onmogelijk om
zo'n partij op te richten. Men kan dan wel een niet-
libertarische politieke partij beginnen; maar als een
politieke partij per definitie niet libertarisch kan zijn,
dan is het oprichten van een libertarische politieke partij
derhalve onmogelijk.

Het libertarisme stelt volgens mij dat het beschikken
over andermans lichaam of eigendommen zonder diens
goedkeuring immoreel en onrechtmatig is. Een poli-
tieke partij streeft er naar (mede) aan de macht te ko-
men, c.q. deel uit te maken van tweede kamer en/of
kabinet. De vraag die dus beantwoord moet worden is
of de functie van politicus per definitie inhoudtdat men
beschikt over andermans lichaam of eigendommen
zonder goedkeuring van de rechtmatige eigenaar.

De meeste politici zijn volgens mij niet-libertarisch,
want zij werken mee aan wetten die dergelijke
onrechtmatigheden veroorzaken (drugsverboden,
belastingheffing). Maar ookde politici zijn individuen,
en dus niet verantwoordelijk als groep. Wanneer een
politicus consequent probeert wetten af te schaffen, is
dat gedrag volgens mij niet onrechtmatig of immoreel.
Ook al maakt een libertarische politicus deel uit van de
tweede kamer, zolang hij of zij zo hard mogelijk werkt
aan de afbouw van de staat van binnen uit, is dat vol-
gens mij libertarisch verantwoord.

Zo is het bijvoorbeeld theoretisch mogelijk dat iemand
als Boris Jeltsin een libertariër is die helaas niet de
politieke macht heeft om Rusland verder in de
libertarische richting te trekken. Het begrip politicus
hoeft volgens mij niet in te houden dat je je wil oplegt
aan andere mensen. Politiek is immers een neutraal
begrip: het libertarisme is een politieke stroming die
naar vrijheid streeft. Het begrip politicus kan dan ook
gezien worden als bevrijder: Een functie als politicus
kan inhouden datje moedig probeert de zevenkoppige



draak te verslaan, door met toverkracht één van de
koppen te worden en de andere koppen weg te branden
met hete adem. Een politicus die heleinde van zijn eigen
carrière nastreeft.

Met dit betoog verwacht ik niet iedereen te hebben
overtuigd. Ik hoop wel dat ik onder de tegenstanders
van een libertarische partij begrip voor dit initiatief heb
opgewekt. Het Libertarisch Centrum blijft zich echter
onafhankelijk van de partij-politiek opstellen. De Vrij-
brief is een onafhankelijk tijdschrift, en heeft niets met
politieke partijen te maken. De Libertarische Partij is
wellicht voor lezers interessant, en er zal dus wel over
geschreven worden. Maar als abonnee heeftu niets met
de libertarische partij te maken. U kunt rustig anarchist,
VVD'er of lid van de Groenen zijn, en de Vrijbrief
ontvangen wegens interesse in artikelen over vrijheid^
vrije markt en individualisme.
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RotKbard versus Nozick:
'Libertarianism' contra Minimale Staat.
Een vergelijking. Arie in 't Veld

Arie in 't Veld (Arnhem,1973) studeert vJa. Ï991
Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Hij maakte kennis met het libertarisme via
het vak 'Politieke Theorieën en hun Geschiedenis (
prof.G. Locke) en via de bijbehorende werkgroep
'Murray N. Rothbard en Libertarianism' van dr.
H. pversloot. .

Hij is momenteel bezig met een publicatie onder de
titel "Eut-olobby's: ten onrechte smeergeld-image;
in feite smeërölie-functie".

1. Murray N. Rothbard en 'Libertarianism'.

In dit deel zal ik uiteenzetten wat Rothbard onder' lib-
ertarianism' verstaat.1 De geloofsbelijdenis van de
'libertarians', heeft het volgende centrale-axioma als
fundament; geen enkel individu of groep van indivi-

duen mag de persoon of. het eigendom van iemand
anders aanvallen.

Wanneer dit axioma consequent wordt toegepast, is
het mogelijk om voor alle problemen van de huidige
samenleving een eenduidige oplossing vanuit het ge-
zichtspunt van de 'libertarians' te geven. Iedereen is
vrij om datgene te doen met zijn of haar persoon of
eigendom wat hij of zij maar wil, zolang daarbij geen
schade wordttoegebracht aan persoon of eigendom van
iemand anders. ;

Denkend aan problemen van de huidige samenleving,
treedt al snel het fenomeen 'staat' op de voorgrond.
Voordat echter Rothbards opvattingen over de staat
kunhen worden besproken, moet eerst iets over 'de
samenleving' gezegd worden. Rothbard schrijft:
„"(S)öciety" is not a living entity but simply a label for



a set of interacting individuals."2 Hij weigert derhalve
de samenleving te zien als een geheel dat meer is dan
de som der delen. 'De samenleving' bestaat niet: slechts
de individuele leden ervan hebben betekenis.

Deze laatste opmerking dient echter slechts als tus-
senstation op weg naar Rothbards standpunt met be-
trekking tot de staat. Rothbard ziet de staat als de groot-
ste agressor tegen de persoon en het eigendom van zijn
onderdanen waarmee de mensheid ooit geconfronteerd
is. Zo maakt de staat inbreuk op het eigendom van
burgers door hen te dwingen belasting te betalen en op
de persoon door jonge mannen te dwingen hun dienst-
plicht te vervullen. Om deze redenen wijst hij de staat
af en geeft hij de voorkeur aan anarchie.

Hoewel de term 'anarchie' doet denken aan een we-
reld van het recht van de sterkste, laat Rothbard zien
hoe zich bij gebrek aan een staat spontaan allerlei in-
stituties zullen ontwikkelen die voorrechtsbescherming
zullen zorgen.3 Zelfs het beperkte takenpakket dat door
de nachtwakerstaat verzorgd werd, kan door particu-
lieren aangeboden worden.

De criteria die bij de rechtspraak door particuliere
rechtbanken gehanteerd zullen worden, vloeien voort
uit het centrale axioma van het 'libertarianism'. De
rechterlijke vonnissen zullen de nadruk leggen op
genoegdoening die het slachtoffer geboden moet wor-
den.

Rothbard beweert dat alle taken die de moderne staat
aan zich getrokken heeft, zoals de bescherming van
persoonlijke vrijheden, onderwijs, sociale zekerheid,
zorg voor de economie en de geldhoeveelheid, open-
bare werken, het beheer van openbare wegen, politie,
rechtspraak, wetgeving, milieubeheer en buitenlands
beleid in het geheel niet door de staat mógen worden
verzorgd en tevens nooit efficiënt door die staat kun-
nen worden geregeld. Wanneer deze beleidstaken aan
de pariculiere sector worden overgelaten, zullen ze op
de meest efficiënte manier worden uitgevoerd, zonder
dat daarbij ongestraft persoon of eigendom van wie
dan ook zullen worden geschaad.

Tenslotte is het niet alleen van belang om naar de staat
te kijken zoals die nu is, maar ook naar de totstandko-
ming ervan. Volgens Rothbard gaat het daar namelijk
al meteen fout. Hij beweert dat het onmogelijk is dat
een staat tot stand komt zonder dat daarbij inbreuk wordt
gemaakt op eigendom of persoon van de burgers-in-
spé. Hij vindt het onvoorstelbaar dat mensen vrijwillig

besluiten om een staat op te richten. Alle op dit mo-
ment bestaande staten zijn door middel van dwang en
leugens tot stand gekomen. Wanneer men er echter in
slaagt om de staat 'buiten de deur te houden', is het
uitgesloten dat er zich ooit op enig gebied, bijvoorbeeld
door een natuurlijk proces van schaalvergroting, een
monopolistische organisatie vormt, die het beginpunt
van een staat zou kunnen vormen. In het volgende
hoofdstuk zkl blijken dat Robert Nozick er andere
opvattingen op ha houdt.

2. Robert Nozick en de Minimale Staat

Zoals uit de titel van dit deel al blijkt, verdedigt Nozick
de minimale staat. Hierin ligt derhalve een duidelijk
Verschil mêtRpthbard, die elke staatsvorm illegaal acht.
De argumenten die Nozick gebruikt om aan te tonen
dat de minimale staat wel degelijk te rechtvaardigen is,
zal ik hieronder uiteenzetten.4

Evenals Rothbard komt ook Nozick al snel uit bij
'protective associations'5 die er voor moeten zorgen
dat de rechten die de inwoners van een natuurstaat
hebben, worden beschermd. Deze organisaties zullen
zelf een procedure vaststellen die bepaalt hoe er tegen
verdachten moet worden opgetreden. Wanneer echter
twee van deze organisaties tegenover elkaar staan, en
het niet eens zijn over de juiste te volgen procedure,
rest hun volgens Nozick slechts één ding: zij moeten
zich tot een derde organisatie wenden, omdat alleen
deze organisatie het uiteindelijke vonnis tegen de wil
van één van de twee partijen kan uitvoeren. Deze or-
ganisatie zal uiteindelijk, zoals we nog zullen zien, de
minimale staat worden.

Nozick beredeneert derhalve dat verschillende
'protective associations' vrijwillig zullen besluiten om
kwesties waarover ze het onderling niet eens kunnen
worden, voorte leggen aan een derde organisatie. In de
woorden van Nozick: „(T)here arises something very
much resembling a minimal state f...]".5 Een tweede
essentieel kenmerk van dit proces is dat elk afzonderlijk
geografisch gebied slechts één dominerende 'protective
association' zal kennen. Wanneer er namelijk meer-
dere tegelijk zijn, zullen deze elkaar gaan bestrijden,
hetgeen altijd één winnaar zal opleveren. Alle inwo-
ners van de betreffende regio zullen cliënt van de win-
nende organisatie willen worden.

Het hierboven beschreven proces verloopt volgens
Nozick geheel spontaan. Hij noemt het dan ook een
'invisible-hand explanation'.7 Er beginnen zich con-



touren van een staat af te tekenen zonder dat daarbij
rechten van personen worden geschaad. Een staat kan
echter pas een staat genoemd worden wanneer hij het
monopolie bezit op het gebruik van geweld op zijn
grondgebied. Daaraan is in dit stadium van Nozicks
redenering nog niet voldaan. Er zijn namelijk nog al-
tijd mensen die zelf hun rechten beschermen (en dus
geen lid zijn van een 'protective association') én daarom
beschermt de 'dominant protective association'5 niet
alle individuen. Zolang dat het geval is, mag de domi-
nante beschermingsorganisatie nog geen 'staat' ge-
noemd worden. • : ; • . <

Nozick heeft derhalve nog een aantal hindernissen te
overwinnen. Allereerst probeert hij het probleem van
de 'independents'9 op te lossen. Dit probleem wordt
gevormd door die individuen, die géén lid zijn van een
beschermingsorganisatie. De aktiviteiten van deze
personen vormen een risico voor andere mensen, en
zullen daarom verboden moeten worden. Volgens
Nozick kan dit op een legitieme wijze gebeuren, na-
melijk door de personen die een risico vormen voor
anderen er via onderhandelingen toe te brengen om er
vrijwillig van af te zien om buiten een beschermings-
organisatie om hun rechten te verdedigen. Op deze
manier ziet de 'dominant protective ageh'cy' erop toe
dat de gerechtelijke procedures een niet onacceptabel
hoog risico inhouden dat onschuldigen schuldig wor-
den bevonden. Dit heeft tot gevolg dat de dominante
beschermingsorganisatie in feite een möhöpoliëposi-,
tie inneemt: alleen zij kan haar klanten Verzekeren dat
de procedures die zij toepast ten opzichte van alle andere
inwoners, van het gebied zullen gelden.

'Independents' kunnen dus niet meer hun eigen pro-
cedures blijven toepassen wanneer ze te maken heb-
ben met klanten van de 'dominant protective
association'. Dit is legitiem, zolang de 'independents'
daarvoor gecompenseerd worden. Dé goedkoopste
manier om die compensatie te verschaffen is door hun
de beschermingsdiensten van de dominante organisa-
tie aan te bieden. Wanneer dit gebeurd is, is Nozick
waar hij naar toe wilde: ef heeft een spontaan proces
plaatsgevonden dat de natuurstaat eerst heeft getrans-
formeerd in de 'ultraminimal state'1'1 (doordat één
beschermingsorganisatie een monopoliepositie ver-
wierf). Vervolgens is de 'ultraminimal, state'; getrans-
formeerd in de 'minimal state'!' doordat de dominante
beschermingsorganisatie! verplicht is herverdeling toe
te passen: deze herverdeling ligt in het aanbieden van

bescherming aan 'independents'. Volgens Nozick is
dit proces moreel gezien legitiem en worden niemands
rechten erdoor aangetast.

In de fase van de minimale staat voldoet de dominante
organisatie aan de voornoemde voorwaarden die voor
een staat gelden^ Zodoende voert Nozicks redenering
de lezer van anarchie naar de minimale staat. Een voor
dehand liggende vraag is of het beschreven proces ook
tot een meer-damminimale staat leidt. Nozick drukt de
lezer echter op het hart dat dit absoluut niet het geval
kan zijn zonder dat de morele legitimiteit of de rechten
van het individu daarbij geschonden worden. Van No-
zicks minimale staat kan derhalve gezegd worden: „The
buck stops hërë."!t

Wanneer men voorbij de minimale staat wil gaan,
bijvoorbeeld door inkomensherverdeling, maakt men
inbreuk op rechten van anderen. Tevens zal de bereikte
gelijkheid nooit lang stand houden: aangezien mensen
met huh inkomen mogen doen wat ze willen, zijn ze
vrij het uit te geven aan goederen en diensten en om het
te schenken aan anderen, waardoor ongelijkheid terug-
keert: Om de gelijkheid dan in stand te houden, zouden
mensen op illegitieme wijze in hun handelen beperkt
moeten wbrdéri: In dit opzicht is Nozick het dus geheel
eens met Rothbard, die herverdeling van inkomen
eveneens afwijst. Nozick werkt ait verder uit door de
belangrijkste morele argumenten vóór een meer-dan-
minimale staat te behandelen en vervolgens te verwer-
pen. Zo veegt Hij de vloer aan met de theorieën van
John Rawls en Karl Marx op dit gebied en niet het
beginsel van gelijke kansen.

Al met al moge duidelijk zijn dat, hoewel hij niet
fundamenteel van Rothbard afwijkende uitgangspun-
ten hanteert, Nozick het mogelijk acht dat vanuit de
natuurstaat op legitieme wijze een minimale staat voort-
komt, deels door een 'Onzichtbare hand-proces', ter-
wijl Rothbard dit uitsluit. Voor wat betreft inkomens-
herverdeling om zodoende meer gelijkheid te berei-
ken, betrekken beide auteurs een identiek afwijzend
standpunt.

Hoe meer er over beide auteurs duidelijk wordt, hoe
makkelijker het wordt om ze te vergelijken. Daarom
ook heb ik in dit tweede deel al enige overeenkomsten
en verschillen naar voren gebracht. In het volgende deel
staat het vraagstuk van dé vergelijking echter van het
begin af aan centraal.



3. De Repliek van Rothbard

In het voorafgaande deel is duidelijk geworden datNo-
zick, vooral wat de staat betreft, tot een andere slotsom
komt dan Rothbard. Het verschil tussen beide auteurs
op dit punt moge inmiddels duidelijk zijn. Dit zou er
derhalve op kunnen wijzen datRothbards visie niet de
enige juiste is, of misschien wel überhaupt niet juist is.
Het is echter pas gerechtvaardigd om een dergelijke
conclusie te trekken, nadat eerst tegenargumenten van
Rothbard tegen Nozicks aanval zijn bestudeerd. Om
die reden verdient Rothbard het om in dit deel een kans
te krijgen zich te verweren.12

Het eerste argument waarmee Rothbard Nozick te lijf
gaat, is dat het door Nozick beschreven proces van
natuurstaat naar minimale staat zich in de historische
werkelijkheid nog nooit heeft voltrokken. Wil Nozicks
mechanisme een kans krijgen, dan zou de huidige sa-
menleving eerst plaats moeten maken voor anarchie13

en pas dan zal daaruit Nozicks minimale staat kunnen
onstaan.

Hoewel Rothbard het dus onwaarschijnlijk acht dat
het door Nozick beschreven proces zich ooit zal ont-
plooien, ziet hij zelfs als dat wel gebeurt moeilijkhe-
den. Er is dan namelijk een staat ontstaan die öpk ko-
mende generaties zal binden zolang hij blijft bestaan.
Dit acht Rothbard ontoelaatbaar: het 'self-ownership' 'f
van die toekomstige generaties is namelijk onver-
vreemdbaar. De huidige burgers van de minimale staat
hebben niet de bevoegdheid toekomstige burgers aan
die staat te binden.

Het derde onderdeel van Rothbards weerwoord houdt
zich bezig met de 'Nozickian stages'.'5 Hiermee be-
doelt hij de stappen in het proces dat uiteindelijk tot de
minmale staat leidt. Nozick beweert dat individuen die
zich aansluiten bij een 'protective association' afstand
zullen doen van hun bevoegdheid om zelfstandig
schenders van hun recht te straffen. Volgens Rothbard
is dit helemaal niet vanzelfsprekend.

Ook met Nozicks bewering dat wanneer er meerdere
grote beschermingsorganisaties in één gebied zijn, deze
tegen elkaar ten strijde zullen trekken, is Rothbard het
oneens. Ten eerste omdat Nozick hierdoor ingaat te-
gen zijn eigen veronderstelling dat de organisaties niet-
agressief zijn. Ten tweede omdat Rothbard het een-
voudigweg absurd vindt dat organisaties elkaar fysiek
zouden bedreigen, aangezien dit hun geld en klanten
zal kosten.

Voorts is Rothbard van mening dat Nozick een 'giant
leap'16 neemt door te stellen dat er zich een verenigd
juridisch systeem ontwikkelt doordat beschermings-
organisaties onderlinge conflicten voorleggen aan een
derde; neutrale, organisatie. Volgens Rothbard kan er
een grote hoeveelheid van dergelijke neutrale organi-
saties bestaan, die onderling absoluut geen verenigd
systeem vormen. Ditzelfde geldt volgens Rothbard voor
de 'protective associations' zelf: het is geheel en al
mogelijk dat vele van deze organisaties in één bepaald
gebied opereren. Dit is namelijk in de Amerikaanse
praktijk tegenwoordig ook het geval.

Vervolgens geeft Rothbard zijn visie met betrekking
tot het verbieden van de 'independents'. Hij is van
mening dat de dominante organisatie hier niet hetrecht
toe heeft. Als zij dat recht wel zou hebben, zouden de
'independents' op hun beurt het recht moeten hebben
de 'dominant'17 in te perken. Ten tweede maakt
Rothbard bezwaar tegen Nozicks toepassing van de
term 'invisible-hand explanation' op dit proces. Vol-
gens Rothbard gebeurt dit alles zeer bewust en doelge-
richt: „(I)t is a conscious, highly visible decision [...]"
(cursivering Rothbard).18

Bovendien maakt Rothbard zich zorgen over de con-
trole op de macht van de dominante organisatie. Om-
dat alleen deze organisatie zélf de legitimiteit van haar
handelen vast kan stellen, vreest Rothbard dat de mi-
nimale staat die exclusieve bevoegdheid zal gebruiken
om de staat nog verder uit te breiden.

Als volgende haalt Rothbard het probleem van de
compensatie van de 'independents' naar voren. Vol-
gens Nozick is het toegestaan om 'invasive actions' '9

uit te voeren, zolang de slachtoffers maar gecompen-
seerd worden. Rothbard wijst dit af. Tevens ziet hij nog
talrijke andere problemen met betrekking tot compen-
satie, zowel wat de hoogte ervan betreft, als wat betreft
de vorm ervan als wat betreft wie er recht op hebben.
Nozick probeert het probleem van de hoogte op te lossen
door middel van het meten van het nut van mensen en
via indifferentie-curves. Dit leidt echter tot de bekende
problemen die deze methoden met zich mee brengen:
mensen kunnen bijvoorbeeld liegen over hun nut,

Bovendien valt er over te twisten wie recht hebben op
compensatie: alleen de voormalige 'independents' of
ook de oorspronkelijke leden van de organisatie die
later alsnog 'independent' willen worden?Nozickkiest
alleen voor het eerste, maar Rothbard acht ook het



tweede noodzakelijk. Het is namelijk zeer wel moge-
lijk dat de oorspronkelijke leden zouden willen
switchen naarde 'independent' wanneer ze merken dat
de premie die ze moeten betalen bij de 'dominant' stijgt
omdat aan voormalige 'independents' compensatie
moet worden geboden. Dit kan een vicieuze cirkel in
gang zetten wanneer ook laatstgenoemde groep gecom-
penseerd moet worden. Tenslotte is Rothbard het niet
eens met de vorm van compensatie die Nozick voor-
staat. Nozick kiest voor compensatie door middel van
'bescherming', terwijl Rothbard wil compenseren met
geld, omdat alleen geld vrij besteedbaar is.

Vervolgens valt Rothbard de legitimiteit van het ver-
bieden van de 'risky activities'20 van de 'independents'
aan. Volgens Nozick ligt de legitimiteit in het feit dat
niemand het recht heeft om aan niet-produktieve
aktiviteiten of uitwisselingen deel te nemen. Er is sprake
van niet-prodüktiviteit wanneer één partij beter af zou
zijn als de a'ndere partij zou doodvallen! zó beweert
Nozick. Rothbard maakt échter duidelijk dat dit tot
absurde verboden met absurde gevolgen zal leiden. Zo
zouden 'independents' in dit geval ook hét récht heb-
ben om de 'dominant' te verbieden! Rothbard neemt
dan ook het standpunt in dat iedere vrijwillige ruil
produktief is. Hieruit volgt dat het verbieden van de
aktiviteiten van de 'independents' niet legitiem is, en
derhalve is de ultra-minimale staat en dus óók de mi-
nimale staat, niet te legitimeren.

Rothbard verwacht dat Nozick zich zal verweren met
het argument dat men het recht heeft op een zo risico-
loos mogelijke rechtsprocedure. Rothbard is daar ech-
ter op voorbereid en stelt dat dit geen echt recht is: het
vereist namelijk de medewerking van anderen om te
kunnen bestaan.

Vervolgens maakt Rothbard gebruik van enkele ideeën
van Roy Childs.21 Laatstgenoemde betoogt dat de
minimale staat onvermijdelijk zal terugleiden tot anar-
chie. Ten eerste gebeurt dit wanneer er slechts één
beschermingsorganisatie over is. Deze monopolist, die
in feite de staat vormt, zal dan namelijk als te riskant
aangemerkt moeten worden, en dus mag de staat ver-
boden worden, waarna opnieuw anarchie zal heersen.
Ten tweede zal dit eveneens gebeuren indien er een
concurrerende organisatie blijft bestaan. Deze zal er
namelijk in slagen zich aantrekkelijker te maken dan
de 'dominant', onder andere doordat zij lagere premies
zal kunnen vragen, omdat zij geen compensatie hoeft
te betalen. Steeds meer mensen zullen lid worden van

deze organisatie en tegelijkertijd zullen vele andere
organisaties zich op de markt begeven. Uiteindelijk is
de voormalige 'dominant' slechts ééri van de vele or-
ganisaties in een wederom anarchischp wereld.

Tenslotte stelt Rothbard nog een aantal andere belang-
rijke punten aan de orde, waarop hij echter niet diep
ingaat. Hij stelt datNozick er van uit gaat dat iedereen
evenveel bescherming wil, terwijl dit hoogst onwaar-
schijnlijk isi Tevens constateert Rothbard dat Nozick
nauwelijks aandacht besteedt aan, en derhalve geen
legitimatie geef t voor, het bestaan van een democratie
in de minimale staat. Bovendien richt Nozick zich veel
minder dan Rothbard dat doet, op rechten. Deze zijn
niet de basis voor Nozicks betoog. Tenslotte maakt
Rothbard zich zorgen over de geringe aandacht die
Nozick besteedt aan belastingheffing in de minimale
staat. Zo is het hem niet duidelijk of ook voormalige
'independents' belasting moeten'betalen.

Al met al hoop ik dat dit deel de tegenargumenten van
Roth- bard tegen Nozick duidelijk heeft gemaakt. In
het volgende en laatste hoofdstuk zal ik trachten
Rothbards tegenwerpingen aan een kritische beschou-
wing mijnerzijds te onderwerpen, om vervolgens tot
een conclusie te komen over wiens visie van 'het (pure)
liberalisme' mij het meest overtuigd heeft.

4. Evaluatie van Rothbards Kritiek & Conclusie

Het eerste deel van deze afsluitende paragraaf wil ik
gebruiken om kritiek te leveren op een aantal van
Rothbards argumenten tegen de theorie van Nozick,
zoals die in het vorige deel aan de orde zijn gekomen.
Wanneer dat voltooid is, zullen naar mijn inschatting
argumenten en tegenargumenten een zodanige kans
gekregen hebben, dat het mogelijk is een verantwoorde
conclusie te trekken met betrekking tot de vraag Welke
van beide denkers mij het meest overtuigd heeft en
waarom. Deze conclusie zal het tweede en laatste deel
van deze paragraaf beslaan.

Allereerst kunnen er enkele kanttekeningen geplaatst
worden bij Rothbards tegenwerping dat Nozicks pro-
ces zich nog nooit in werkelijkheid heeft voltrokken.22

Ten eerste acht ik dit argument niet relevant, aange-
zien het bij Nozick gaat om een politieke theorie en
niet om de politieke praktijk. Ten tweede is Rothbards
opmerking misplaatst omdat hij er aan toevoegt dat zijn
'libertarianism' wel ooit is voorgekomen. Dit argument
acht ik eveneens van weinig waarde, aangezien het
hierbij uitsluitend gaat om samenlevingen van zeer lang
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geleden. Een 'libertarian society' waarin een zodanig
niveau van ontwikkeling heerst zoals wij dat nu ken-
nen, is namelijk eveneens nimmer waargenomen.

Ten tweede is het mij opgevallen dat Rothbard Nozick
op tenminste één punt niet goed heeft gelezen. Rothbard
valt Nozick namelijk aan op de bewering van laatstge-
noemde dat de overgang van de ultra-minimale naar
de minimale staat het gevolg is van een' invisible-hand'
proces.23 Dit verwijt is echter in het geheel niet terecht,
omdat Nozick duidelijk vermeldt dat alleen de over-
gang van anarchie naar de ultra-minimale staat het werk
is van een onzichtbare hand. De transformatie van ultra-
minimale staat naar minimale staat is daarentegen
noodzakelijk vanuit het oogpunt van de morele ver-
plichting tot compensatie.24 Nergens beweert Nozick
dat in dit geval een onzichtbare hand het werk doet.

Ten derde hekelt Rothbard de door Nozick voorge-
stelde methoden om vast te stellen welke de hoogte
van de compensatie moet zijn die aan de 'independents'
moet worden verstrekt. Ik ben het met Rothbard eens
dat schalen die het nut van mensen meten en
indifferentie-curves waarschijnlijk meer problemen
oproepen dan oplossen. Het is in dit kader echter te-
leurstellend dat Rothbard zelf, hoewel hij een zeer
belangrijke plaats voor 'restitution' heeft ingeruimd;
nergens duidelijk maakt hoe de hoogte daarvan wqrdt
vastgesteld. Hiermee houdt een tweede tegenwerping
van Rothbard verband. Deze houdt in dat compensatie
in bepaalde gevallen niets zal kunnen doen aan het onge-
noegen dat een voormalige 'independent' ondervindt
door in een staat te moeten leven.25 Echter dergelijke
problemen gelden tevens in Rothbards ideale wereld,
aangezien de daar aangeboden financiële genoegdoe-
ning in sommige situaties een bepaald leed ook nooit
zal kunnen verzachten.

Tenslotte het merkwaardige verwijt van Rothbard dat
Nozick zijn betoog niet heeft gefundeerd op rechten.
Ten eerste komt dit mij als vreemd voor omdat Rothbard
lijkt te willen beweren dat dit een absoluut vereiste is,
hetgeen naar mijn mening onzin is. Rothbard roept met
zijn tegenwerping echter nog een tweede -monumen-
taal- probleem op. Hoewel zijn 'For a New Liberty'
vanuit theoretisch oogpunt een zeer consistent geheel
vormt, is het geheel afhankelijk van zijn centrale axioma
dat geen enkel individu of groep van individuen de
persoon of het eigendom van iemand anders mag scha-
den . Zolang men dit axioma accepteert, zal men slechts
weinig in kunnen brengen tegen Rothbards theorie.

Grote problemen doen zich echter gelden indien men
het axioma niet zonder meer aanvaardt, door zich bij-
voorbeeld af te vragen waaróm het individu het recht
heeft om niet in zijn persoon of eigendom geschaad te
worden. Aangezien het hier een axioma betreft, geeft
Rothbard per definitie geen rechtvaardiging ervoor.

Al met al kan van Rothbards kritiek gezegd worden
dat een deel ervan geen stand kan houden, terwijl een
aantal van zijn andere tegenwerpingen overeind is
gebleven. Tevens heeft Rothbard doormiddel van één
van zijn eigen kritiekpunten het grootste probleem van
zijn theorie naar voren gebracht: het gebrek aan recht-
vaardiging van het centrale axioma. Inmiddels is de
uitwisseling van argumenten voor en tegen de ideeën
van beide auteurs zodanig voltooid dat het mogelijk is
om tot een conclusie te komen.

Gezien de argumenten van Rothbard tegen Nozick zoals
die in helderde deel naar voren kwamen, leek het pleit
in het voordeel van eerstgenoemde beslecht te worden.
In de daarop volgende alinea's is echter gebleken dat
een deel van zijn kritiekpunten geen doel treft. Dat
neemt niet weg dat,de andere argumenten overeind
blijven. Voorral Rothbards opmerkingen met betrek-
king tot de problemen die optreden door de plicht tot
compensatie (zoals dedaardoor stijgende premies), zijn
kritiek op het criterium dat Nozick hanteert voor niet-
produktieve aktiviteiten en op het bestaan van
procedurele rechten en het citaat van Roy Childs dat
hij gebruikt om aan te tonen hoe de minimale staat plaats
zal maken voor anarchie, zijn zeer overtuigend.

Zodoende blijkt dat Nozicks betoog duidelijk een
aantal zwakke punten bevat, echter niet zoveel als
Rothbard beweert. Tegelijkertijd blijkt dat Rothbards
boek eveneens kritiek verdient. Deze kritiek vloeit voort
uit problemen die verbonden zijn met het centrale
axioma waar het boek op gebaseerd is. Al met al is de
vergelijking van beide auteurs zeer nuttig gebleken,
aangezien deze mij op het spoor heeft gebracht om
zwakke punten te ontdekken. Tevens heeft de verge-
lijking duidelijk gemaakt dat een deel van de kritiek-
punten van beide auteurs voortvloeit uit de verschil-
lende benaderingen die ze toepassen. Rothbard maakt
gebruik van een meer dogmatische redenering, die op
één centraal axioma gestoeld is. Nozick daarentegen
besteedt meer aandacht aan spontane processen en
voegt daar vervolgens morele overwegingen aan toe,
zonder zich sterk te laten leiden door axioma's.
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Ik concludeer uit deze vergelijking dat het punt dat
Roth- bards theorie kracht geeft, namelijk het con-
sistent voortbouwen op één axioma, tegelijkertijd haar
grootste zwakheid is. Wanneer men het axioma accep-
teert, zijn er weinig problemen, maar wanneer men dit
weigert, stort de gehele theorie in. Voor Nozick geldt
een dergelijke conclusie. De spontane processen die
zij n theorie overtuigend maken, leiden tot verschillende
praktische en theoretische problemen. Deze zijn ech-
ter wellicht makkelijker op te lossen zonder de gehele
theorie fundamenteel te veranderen dan in Rothbards
geval. Het is mij duidelijk geworden dat geen Van beide
auteurs het enige echte liberalisme vertegenwoordigt.
Hun beider theorieën bevatten een schat aan denkbeel-
den omtrent 'het liberalisme', evenals een aantal zwak-
heden. Deze vergelijking heeft vele onderdelen vanhet
liberalisme duidelijker gemaakt, maar laat teyens zien
dat het enige echte liberalisme wellicht nppit gevon^
den zal worden.
1 Dit hoofdstuk is gebaseerd op Rothbard, M.N., For
a New Liberty, the Lihertarian Manifeste i z.p.:
University Press of America, 1978 (1973), pp.
23-69. . • . . • . . , ; : . . , ;
2 P- 37.
3 pp. 215-241.
4 Dit hoofdstuk is gebaseerd op Nozick, R;; Anarchy,
State, and Utopia, z.p.: Basic Books, 1974, pp. 1-294.

'P;12- : , ; ' ' :•: ' , •' , : " • ,
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«p. 22. ; . , . ; . V
9p^54. ' " ' : "' • ' ' ' '• " ':' '
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12 Dit hoofdstuk is gebaseerd op Rothbard, M.N., The
Ethics' of Liberty, Atlantic Highlands, N. J.: Humani-
tie^ Press, 1'982? pp. 229-240.
13 Anarchie is vanuit de huidige samenleving derhalve
een noodzakelijk tussenstation voor Nozicks
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Werkloosheid: de werkelijke oorzaken.
Ad Struik

Ad Struik is onlangs af getudeerd als bedrijfskundig
ingenieur aan de Universiteit Twente te Enschede.
Momenteel is hij dienstplichtig vaandrig bij de ko-
ninklijke landmacht als beleidsmedewerker auto-
matisering.

Eén van de meest prominente problemen waarmee wij
hedentendage geconfronteerd worden is de toenemende
werkloosheid, daar is iedereen het over eens. De óp-
lossingen die wij krijgen aangereikt zijn bekenden zijn
stees weer dezelfde Om er een paar te noemen: banen-
plannen, een krachtig industriebeleid, bescherming
tegen goedkope import, arbeidstijdverkorting, de vier-
daagse werkweek, een stimuleringsfonds. Veel blijft
er niet over: dit is het wapenarsenaal dat de overheid
voorhanden heeft. Verouderde wapens, zeker, echter
vernietigen kunnen ze nog steeds, namelijk werkgele-
genheid. Inzicht in de oorzaken van werkloosheid is
van groot belang; enerzijds omdat dit de meest zicht-
bare exponent is van ons falende economisch systeem,
anderzijds omdat wij dagelijks oplossingen krijgen
aangereikt die het probleem op willen lossen door de
overheid nog meer beschikkingsrechtoverons persoon-
lijk leven te geven. In novemberjl. heb ik voor de Kring
Amsterdam van het Libertarisch Centrum een lezing
gegeven over de oorzaken van werkloosheid. In dit ar-
tikel zullen de toen genoemde voornaamste oorzaken
nader onderbouwd worden. Dit artikel weerspiegelt
mijn visie; iets dat ik niets steeds opnieuw zal vermel-
den.

We kunnen werkloosheid onderscheiden in structurele
en conjuncturele werkloosheid. Beide soorten werk-
loosheid worden enkel en alleen veroorzaakt door
overheidsinterventie. Structurele werkloosheid heeft
een permanent karakter en kan dus niet verdwijnen voor
de interventie is opgeheven. Conjuncturele werkloos-
heid heeft in principe een tijdelijk karakter, echter uit
zich in de practijk ook als permanent.

Structurele werkloosheid.

Structurele werkloosheid wordt in principe alleen ver-
oorzaakt door het minimumloon. Echter in een situatie
waarin een minimumloon effectief is zijn er vele maat-

regelen die een verhoging van de werkloosheid tot
gevolg kunnen hebben. Het minimumloon is op te
vatten als een directe oorzaak van werkloosheid en de
genoemde maatregelen als indirecte oorzaken, daar
deze laatsten alleen in de huidige omstandigheden lei-
den tot werkloosheid.

Directe oorzaken.

Er zijn in Nederland drie omstandigheden die tot ge-
volg hebben dat het loonpeil niet vrij kan fluctueren en
er de facto sprake is van een minimumloon. Deze drie
omstandigheden zijn:

de aanwezigheid van een wettelijk minimumloon
collectieve loonafspraken
werkloosheidsuitkeringen

Wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimumloon verhindert dat het prijs-
mechanisme op de arbeidsmarkt vrij kan functioneren.
In een vrije markt zal een bedrijf nieuwe werknemers
in dienst nemen zolang deze meer opleveren dan ze
kosten. M.a.w. bij aanname yan een extra werknemer
zullen zijn marginale opbrengsten hoger moeten zijn
dan zijn marginale kosten. Het loon stabiliseert zich nu
op die hoogte waar de marginale kosten van een extra
werknemer gelijk zullen zijn aan zijn marginale op-
brengsten. Zou men een hoger loon aanbieden dan
wegen de kosten verbonden aan de extra werknemer
niet op tegen de baten. Zou men een lager loon aanbie-
den, dan doet het bedrijf zichzelf tekort omdat het bedrijf
dan nog winstgevend additionele werknemers aan zou
kunnen nemen tegen een hoger loon (deze additionele
werknemers zijn niet bereid te werken tegen dit lagere
loon). Zo simpel werkt de markt. Indien hetloon waarop
vraag en aanbod in evenwicht zijn, d. w.z. daar waar de
marginale opbrengsten van een extra werknemer ge-
lijk zijn aan de marginale kosten van een extra werk-
nemer, hoger is dan het wettelijk minimumloon dan
heeft het minimumloon geen effect. Het marktloon in
de economie als geheel komt tot stand in een situatie
van volledige werkgelegenheid. Immers zolang er
werklozen zijn zullen zij zich in een vrije markt ge-
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noodzaakt zien om hun diensten aan te bieden onder
het huidige marktloon, hierdoor wordt het voor meer
ondernemers rendabel om gebruik te maken van de
diensten van deze werklozen. (De aanbodscurve ver-
schuift naar rechts en snijdt de vraagcurve bij een la-
gere prijs). Is het minimumloon hoger dan het markt-
loon, dan betekent dit dat de werknemers waarvan de
arbeidsproductiviteit te laag is om het minimumloon
te rechtvaardigen het recht om te werken ontzegd wordt.
Werkgevers zullen er immers niet bij gebaat zijn om
werknemers aan te nemen die meer kosten dan zij
opleveren. Door het minimumloon kan het marktme-
chanisme niet volledig meer werken; er bestaat geen
flexibel aanpassingmechanisme meer. Daalt om wat
voor reden dan ook de vraag voor een bepaald sport
arbeid dan kunnen potentiële werknemers,zich niet
meer productief maken, doordat zij hun diensten niet
onder het minimumloon aan mogen bieden. Genera-
listen zullen relatief gemakkelijk werk kunnen verrich-
ten waar nog wel vraag naar is (boven het minimum-
loon). Ongeschoolden en mensen met een specialisme
zijn de dupe.

Collectieve loonafspraken.

In de Nederlandse practijk is het wettelijk minimum-
loon nauwelijks van invloed op de werkloosheid, daar
de inhoud van 95% van de Nederlandse arbeidsover-
eenkomsten collectiefis vastgelegd in CAO's, In deze
CAO's wordt tussen werkgeversorganisaties en vak-
bonden o.a. een minimumloon voor een gehele bedrijfs-
tak afgesloten dat i.h.a. ver boven het wettelijk mihi-
mumlpon ligt. De effecten zijn vanzelfsprekend de-
zelfde als die van he,t wettelijk minimumloon. Alleen
voor de 5 % van de werknemers die niet pnder een CAO
valt is het wettelijk minimumloon relevant.

Werkloosheidsuitkeringen.

Zondereen wettelijk minimumloon fungeert de hoogte
van de werkloosheidsuitkering als het minimumloon.
Men zal immers niet graag 40 uur per week werken als
men daardoor minder overhoudt dan met niets doen.
In de huidige practijk is de werkloosheidsuitkering in
dit opzicht niet zo relevant daar het minimumloon boven
het uitkeringsniveau ligt. Echter ook op een loonpeil
hoger dan het minimumloon, verstoort de uitkering de
werking van de arbeidsmarkt. Immers als men door te
werken de uitkering verliest zal men per uur effectief
slechts heel weinig verdienen. Voor eep willekeurig
lopnpeil zullen er minder mensen bereid zijn te wer-

ken. (De aanbodscürve van arbeid verschuift naar links.
Dit effect is sterker bij de lage lonen, wat betekent dat
de aanbodscurve bij de lage lonen verder naar links
verschuift dan bij de hoge lonen). Het resultaat van deze
verschuiving is dat het marktloon zal stijgen en er
behoefte is aan minder arbeidskrachten. Dit is een geval
van vrijwillige werkloosheid; d.w.z. de werkloze is
vrijwillig werkloos omdat hij een uitkering krijgt, ech-
ter de belastingbetaler laat zich natuurlijk niet vrijwil-
lig beroven om deze uitkering te bekostigen.

Indirecte oorzaken.

Als de werkgever met lastenverhogingen geconfron-
teerd wordt, worden de kosten verbonden aan het in
dienst Hemen van ëeri werknemer hoger. D,ït heeft tot
gevolg dat de kosten die hij voor sommige werkne-
mers moét rrtaken hoger worden dan de ppbrensgteri
die deze werknemers opleveren. In een vrije markt
resulteert dit in een lager loon. In de huidige situatie
kunnen de lonen echter meestal niet naar beneden
worden aangepast daar het wettelijk minimumloon, de
collectieve loonafspraken en de werkloosheid-
uitkeringeri een flexibel werkend prijsmechanisme
verhinderen. Dit resulteert in werkloosheid daar het
bedrijf die arbeidskrachten zal afstoten die meer kos-
ten dan zij opleveren. Indien men de werkgever niet ih
staat stelt om zijn werknemersbestand aan te passen
aan de gewijzigde omstandigheden;(dodr werknemers
te ontslaan), zal de Werkloosheid! op een indirecte
manier ontstaan. De bedrijyen die gedwongen worden
verliesgevende Werknemers aan te houden, zullen
minder goed kunnen concurreren met bedrijven (in
binnen- of buitenland) die niet met deze problematiek
geconfronteerd worden. Deze handicap zal voor een
aantal bedrijven ongetwijfeld resulteren in een faillis-
sement of in een herstructurering waarbij massa-
ontslagen vallen.

Voor veel bedrijven betekent dit echter gewoon een
handicap die hun groei zal belemmeren waardoor
nieuwe arbeidsplaatsen minder snel gecreëerd zullen
worden.

Bedrijven die toch in staat zijn te groeien, zullen per-
soneel aannemen totdat de omvang van het huidige
personeelsbestand afgestemd is op de nieuwe situatie.
In deze situatie uit de werkloosheid zich dus in niet-
gecreëerde banen: dé huidige werklozen worden dus
gediscrimineerd t.o.v. de huidige banenbezitters.
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(Hierop kom ik terug bij de behandeling van de effec-
ten van onstlagbescherming).

ledere lastenverhoging resulteert dus in minder banen.
Lastenverhogingen kunnen zich op velerlei wijzen
aandienen:

-Directe belastingverhoging.

-Regulering: Sommige regulering brengt met zich mee
dat een bedrijf wordt gedwongen een bepaald gedeelte
van zijn middelen te besteden aan door de overheid
vastgestelde projecten. Voorzover deze investeringen
niet door de markt gedicteerd worden, betekent dit dat
zij de kosten verhogen. Een voorbeeld is de
Arbowetgeving, hierdoor wordt een bedrijf p.a. ge-
dwongen bepaalde investeringen in de veiligheid op
het werk tedoen. Als dezelfde maatregelen niet al door
de markt gedicteerd zij n, omdat de werknemer waarde
hecht aan bepaalde veiligheidsmaatregelen en bereid
is hiervoor een gedeelte van zijn loon in te leveren, dan
staan de kosten van de verplichte maatregel niet in
verhouding tot de waarde die de werknemers hier aan
hechten. Wordt het bedrijf geconfronteerd met ver-
plichte maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid
en kunnen de Ionen naar beneden aangepast worden,
dan betekent dit niets meer of minder dan dat de over-
heid de betreffende werknemer de facto dwingt een
gedeelte van zijn loon te besteden aan arbeidsveiligheid,
terwijl deze misschien liever een nieuwe TV had ge-
had en genoegen had genomen met iets slechtere ar-
beidsomstandigheden. In de practijk kan het loon niet
naar beneden aangepast worden en daardoor resulteert
deze regulering, net als iedere andere lastenverhoging,
in werkloosheid.

-Het collectief (voor een hele bedrijfstak bijv.) regelen
van arbeidsvoorwaarden heeft ook lastenverhoging tot
gevolg. De arbeidsvoorwaarden kunnen nunl. niet meer
specifiek worden afgestemd op de specifieke behoef-
ten van één bedrijf en zijn werknemers. Dit betekent
dat een willekeuring bedrijf gedwongen wordt arbeids-
voorwaarden aan te bieden die voor dat bedrijf niet
optimaal zijn en dit brengt kosten met zich mee; en,
indien het loon niet aangepast kan worden, werkloos-
heid.

-Doordat de overheid een groot beslag legt op de ka-
pitaalmarkt teneinde zij n uitgaven te financieren, moet
de private sector concurreren voor minder schaarse
middelen ter financiering van haar investeringen. Dit
heeft een stijging van de kapitaalskosten tot gevolg,

waardoor voor de private sector een aantal investerin-
gen die voorheen rendabel waren niet meer interessant
zijn om uitte voeren. Tenzij het prijsmechanisme t.a. v.
de lonen volledig vrij functioneert en de lonen naar
beneden aangepast kunnen worden waardoor deze
projecten toch weer rendabel uitgevoerd kunnen wor-
den, resulteert ook deze lastenverhoging in werkloos-
heid.

Conjuncturele werkloosheid.

Conjuncturele werkloosheid wordt veroorzaakt door-
dat overheidsinterventie tot gevolg heeft dat er 'busi-
ness cycles' (sterke fluctuaties in economische activi-
teit) ontstaan doordat de productie niet goed afgestemd
is op de vraag. In principe is deze werkloosheid tijde-
lijk. Als de vraag alsmede de aard van de interventie op
een gegeven moment niet meer zou veranderen dan
zou de productie zich op den duur op de vraag afstem-
men en zou deze vorm van werkloosheid verdwijnen.
In de echte wereld verandert echter zowel de vraag als
de regelgeving continu wat tot gevolg heeft dat deze
werkloosheid de facto ook een permanent karakter
krijgt. De overheid heeft de beschikking over globaal
twee methoden om conjuncturele werkloosheid te
veroorzaken. Ten eerste door direct in te grijpen in de
vrije samenwerking tussen mensen^ Ten tweede door
de middelen waarmee samengewerkt wordt te mani-
puleren. [

Interventies die direct de vrije samenwerking ver-
hinderen.

Hierbij worden de sterke fluctuaties in economische
activiteitgecreëerd doordat werkgelegenheid kunstma-
tig lang wordt vastgehouden in inefficiënte industrieën
en niet tijdig beschikbaar komt voor de efficiënte en
dus concurrerende industrieën. Door arbeid op te slui-
ten in inefficiënte industrieën wordt er verborgen
werkloosheid geschapen. Deze verborgen werkloos-
heid wordt reële werkloosheid op het moment dat
bedrijven in deze industrieën massaal failliet gaan of
moeten herstructureren, waarbij massa-ontslagen val-
len. Er komt dan plotseling een grote hoeveelheid
werkzoekenden op de arbeidsmarkt, die niet allen
onmiddelijk geabsorbeerd kunnen worden. Deze
absorbering op zich wordt bemoeilijkt door de
inflexibele werking van de arbeidsmarkt. Een ander
nadelig effect van het feit dat de middelen niet effi-
ciënt toegewezen worden is dat de groei permanent op
een lager peil ligt zolang de interventies worden ge-
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handhaafd. Dus, hoewel de werkloosheid bij het niet
veranderen van de interventie en van de vraag
(hypotetisch) zal verdwijnen, zal de welvaartsstijging
achterblijven bij de situatie die zich in een vrije markt
had voorgedaan. Uiteindelijk betaaltiedere burger elke
interventie uit eigen zak, waarbij de kosten van de
aangerichte schade de koster^ van de uitvoering van de
interventie vele malen overtreffen. Ik zal de volgende
vijf specifieke interventies behandelen die direct in-
grijpen in de samenwerking tussen mensen en die dus
conjuncturele werkloosheid veroorzaken (en een la-
gere groei tot gevolg hebben). Ik beoog hierbij niet
volledig te zijn: t ,

interventie in het prijsmechanisme
aantasting van aandeelhoudersrechten
protectionisme
vakbondsrechtën
subsidiëring van het bedrijfsleven

Interventie in het prijsmechanisme i

Interventie in het prijsmechanisme Ican alleen tot
conjuncturele werkloosheid leiden, zolang het niet om
een interventie in de prijzen van arbeid gaat (zoals we
weten leidt dit tot stucturele werkloosheid). Deze in-
terventie heeft tot gevolg dat werkgelegenheid kunst-
matig lang wordt vastgehouden in inefficiënte indus-
trieën en niet tijdig beschikbaar komt voor de efficiënte
en dus concurrerende industrieën. Door arbeid op te
sluiten in ineffciënte industrieën wordt er verborgen
werkloosheid geschapen. Deze werkloosheid wordt
zichtbaar op het moment dat bedrijven uit deze indus-
trie massaal failliet gaan omdat zij vanwege de hoge
kosten niet meer kunnen concurreren (tenzij deze door
susbidiëring in leven worden gehouden). Een voorbeeld
hiervan is de landbouw. De tijden dat de boer een vrije
ondernemer was liggen al ver achter Ons. De garantie
van minimumprijzen heeft tot gevolg dat het aantrek-
kelijk is zoveel te produceren als men kan, omdat men
weet dat overmatige productie geen prijsdalingen tot
gevolg zal hebben (zoals dit in een vrije markt het geval
is). Door minimumprijzen te garanderen zijn er dan
ook teveel boerenbedrijven gekomen, die,teveel pror
duceerden en die dit bovendien inefficiëntkondén doen.
Het overschot aan aanbod werd opgekocht door de EG
en gedumpt in de Derde Wereld. Door het garanderen
van minimumprijzen werd er meer kapitaal en arbeid
'opgesloten' in de landbouw dan er nodig was op basis
van de vraag naar landbouwproducten. Dit kapitaal en

deze arbeid waren daardoor niet ter beschikbaar voor
de andere sectoren in de economie. Nu de minimum-
prijzen grotendeels zijn losgelaten zien we de pijnlijke
gevolgen van dit mechanisme voorde boeren zelf, des
te pijnlijker daar het de boeren zelf zijn geweest die de
overheid destijds gebruikten om hun een bestaan te
'garanderen' (d.m.v. minimumprijzen). Zoals Barry
Goldwater eens zei: "een overheid die sterk genoeg is
om U alles te geVen is ook sterk genoeg om U alles te
ontnemen", en dat is wat er riü gebeurt. Er zijn nu veel
teveel boerenbedrijven' en dit moet 'op den duur hoe
dan ook resulteren in 'een groot aantal faillissementen.
Voorlopig laat de Overheid dit niet toe door
productiequota af te spreken en door mislukte
aardappeloogsten te vergoeden etc. Het gevolg is dat
voor deze boeren een hongerloon gegarandeerd is. Hoe
langer de overheidsinterventie voortduurt, des te gro-
ter het aantal werklozen zal zijn dat in de toekomst
geabsorbeerd moet worden door de rest van de econo-
mie. Daar dit m.n. in een' inflexibel werkende econo-
mie als de onze tijd vergt, levert deze interventie een
bijdrage aan de conjuncturele werkloosheid. Dit is
slechts één voorbeeld van hoe een interventie in het
prijsmechanisme tot werkloosheid leidt.

Men kan ook interveniëren in de prijsvorming door
maximumprijzen te gaan stellen, bijv. in de gezond-
heidszorg metmaximumpremies voor verzekeringen.
Maximumprijzen leiden ertoe dat er minder investe-
ringen zullen worden gedaan in de sectoren die onder-
hevigzijn aan deze maximumprijzen. Door maximum-
prijzen \yorden investeringen immers minder interes-
sant. Dit betekent dat er,ook minder arbeid nodig is.
Het opleggen van maximumprijzen heeft m.n. rem-
mende gevolgen voor innovatie. Immers, men
innoveert zodat men producten op de markt kan bren-
gen tegen monopolieprijzen, doordat men de enige is
die het product aanbiedt. Deze hoge prijzen zijn essen-
tieel om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te
kunnen dekken. Als men geen hoge prijzen mag vra-
gen wqrden onderzoeken ontwikkeling oninteressant.
Door innovatie te ontmoedigen creëert men vanzelf-
sprekend een achterstandspositie voor belangrijke
(i.h.a. kapitaalsintensie.ve) sectoren/waarmee m.n. een
ontwikkeld land internationaal zal moeten concurre-
ren, C>p zich creëren maximumprijzen, geen, werkloos-
heid doch slechts een daling van de levensstandaard.
In Nederland zijn maximumprijzen, behalve in de
gezondheidszqrg weinig aan de orde.
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Aantasting van aandeelhoudersrechten.

De term aandeelhouders zou eigenlijk afgeschaft
moeten worden. De term aandeelhouder is nl. een nogal
onpersoonlijke term en rijst bij de meeste mensen
onmiddelijk de vraag waarom aandeelhouders meer
rechten zouden moeten hebben dan werknemers, vak-
bonden of consumenten. Aandeelhouders zijn eigena-
ren van een bedrijf. In een vrije economie betekent dit
dat zij het volledige beschikkingsrecht hebben over hun
eigendom. Zij mogen dan met hun eigendom doen en
laten wat zij willen zolang zij lijf of goed van anderen
niet schaden. Kortom, zij dragen de verantwoordelijk-
heid voor de acties van hun bedrijf, zij dragen de risi-
co's en zij plukken de vruchten van hun eigendom.
Naast het feit dat het vrije be,schikkingsrecht over ei-
gendom in de eerste plaats een ethische kw,estie is, is
het instituut van de aandeelhouder een factor van Je-
vensgroot belang voor het flexibel functioneren van
een economie. Aandeelhouders hebben maar één doel
en dat is het vergroten van de waarde van hun eigen-
dom: het bedrijf. Om het bedrijf te besturen stelt zij
bestuurders aan, die als doel hebben om de waarde van
hun eigendom zo groot mogelijk te maken. Daar men
onmogelijk de bestuurders continu op de vingers kan
kijken, stellen de aandeelhouders een raad van com-
missarissen aan die controleert of het bestuur wel in
het belang van de aandeelhouders handelt. De com-
missarissen vertegenwoordigen dus enkel en alleen de
aandeelhouders. In Groot-Brittanië en de Verenigde
Staten is het bovenstaande globaal de wijze waarop het
daar geregeld is. Doordat de aandeelhouders bepalen
wat er met hun eigendom gebeurt kunnen de beschik-
bare middelen efficiënt worden toegewezen aan de
meest winstgevende sectoren. Een aandeelhouder be-
kijkt hoe hij het grootste rendement op zijn investering
kan krijgen en investeert zijn geld in die bedrijven die
de hoogste rendementverwachting hebben in verhou-
ding tot hun risico. Dit heeft tot gevolg dat geld snel
beschikbaar is voor nieuwe potentievolle sectoren in
de economie en dat overtollige capaciteit snel wordt
afgestoten. Middelen kunnen dus op deze manier effi-
ciënt worden toegewezen. Extreem hoge salarissen
voor het top-management en inefficiëntie i.h.a. wor-
den snel afgestraft. In Nederland heeft men dit funda-
ment van het kapitalisme zwaar verminkt. De aandeel-
houder is slechts nog iemand die geld in een bedrijf
investeert en die verder z'n mond moet houden. De
raad van commissarissen is in Nederland een'orgaan
dat de werknemers, de aandeelhouders en het algemeen

belang moet vertegenwoordigen. Dit wordt concreet
ingevuld door het zittende bestuur haar eigen contro-
leurs, de commissarissen, aan te laten stellen. De ge-
volgen hiervan zijn desastreus. Het bestuur wordt op
deze wijze nl. in de gelegenheid gesteld om haar eigen
belang na te streven en niet dat van de aandeelhouders.
Het is lonend om de eigen salarissen zo hoog mogelijk
te houden en vooral om haar machtspositie te handha-
ven cq. te vergroten. Door het ontbreken van de druk
van de aandeelhouders om efficiënt te werken en
meerwaarde te produceren, verschuiven de doelstel-
lingen. Het doel van het bedrijf wordt nu het doel van
het bestuur: het zo groot mogelijk houden van het
bedrijf. Noodzakelijke afslankingen zullen minder snel
gedaan worden en dit heeft tot gevolg dat verlies-
gevende activiteiten worden aangehouden. Dit verhin-
dert een snelle allocatie van de beschikbare mensen en
middelen naar de potentieyolle bedrijven. Dit resul-
teert in een inflexibel werkende economie en een semi-
permanentekern van werklozen. Uiteindelijk ontkomt
een bedrijf natuurlijk niet aan de discipline van de markt.
Daar er niet steeds kan worden bijgestuurd door de
aandeelhouders zullen de problemen later aan de op-
pervlakte komen. Bedrijven moeten grootschalig her-
structureren, er vallen massa-ontslagen en... de bestuur-
ders blijven zitten (zie DAF), tenzij het bedrijf natuur-
lijk failliet gaat. Het (gewelds-)instrument dat door de
overheid gecreëerd is om de arbeider te beschermen
tegen de uitbuiting van de kapitalist, keert zich tegen
de arbeider.

Door de aantasting van aandeelhoudersrechten wordt
aan de ene kant geld opgesloten in inefficiënte bedrij-
ven en aan de andere kant komt het niet beschikbaar
voor efficiënte bedrijven. Ter illustratie van dit laatste:
het feit dat men het beschikkingsrecht van de aandeel-
houder over zijn bedrijf heeft aangetast betekent dat
dit bedrijf minder interessant wordt om in te investe-
ren, immers als men eenmaal geld gecommiteerd heeft
zijn er geen mogelijkheden meer om bij te sturen. Het
enige wat men nog kan doen is de aandelen verkopen.
Dientengevolge zal de waarde van aandelen bij bedrij-
ven waarbij de aandeelhouders geen beschikkingsrecht
hebben lager zijn dan bij gelijkwaardige bedrijven
waarbij de aandeelhouders het wel voor het zeggen
hebben. Voor startende ondernemers die eens hun
bedrijf naar de beurs hopen te brengen en daarmee
kapitaliseren op hun inspanningen maakt dit het star-
ten van onderneming een stuk minder interessant. Het
te lopen risico zou immers wel eens niet meer in ver-
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houding kunnen staan tot de te verwachte opbrengst
van de (gedeeltelijke) verkoop van hun bedrijf aan het
publiek. Dit betekent dat nieuwe ideeën en innovaties
minder kans krijgen, en bovendien een concurrentie-
nadeel t.o.v. landen die deze beperkingen niet hebben.
Banen in de potentieel concurrerende sectoren van de
toekomst worden dan niet geschapen.

Concluderend kunnen we stellen dat de overheid door
het aantasten van aandeelhoudersrechten zand in de
economische machine strooit die leidt tot een veroude-
ring van de industrie, een verslechterende concurren-
tiepositie, een verarming van de werknemers en een
semi-permanente kern van werklozen.

Protectionisme

Doordat een land d.m. v. protectionisme de industrieën
in zijn land kan afschermen van buitenlandse concur-
rentie, is er een kleinere prikkel om efficiënt en con-
currerend te werken. Een bedrijf dat met geen of min-
der concurrentie te maken heeft zal eerder verslappen.
Dit heeft tot gevolg dat geld wordt vastgelegd in inef-
ficiënte sectoren en niet beschikbaar is voor de indus-
trieën van de toekomst. Ook protectionisme leidt hier-
door tot grotere schommelingen in werkgelegenheid.

Vakbondsrechten.

Rechten toekennen aan een groep betekent altijd dat
deze rechten ten koste gaan van de rechten van
individuen gaan die niet deel uitmaken van de groep.
Zo ook met het toekennen van vakbondsrechten. Le-
den van een vakbond hebben het recht anderen (in casu:
de werkgevers) te dwingen hun werk te verschaffen,
immers men mag vakbondsleden bijv. niet zomaar
ontslaan, zelfs niet als zij een contract breken (door te
staken). Hoe het toekennen van speciale rechten aan
vakbonden bijdraagt aan de conjuncturele werkloos-
heid zal ik hieronder toelichten aan de hand van één
specifiek recht: het recht om niet ontslagen te worden.

Ontslagbescherming is een 'verworvenheid' van de
vakbonden. Het is dan ook typisch een product van een
belangengroep voor werknemers. Lees wel: dehuidige
werknemers. Ontslagbescherming discrimineert nl. ten
koste van potentiële toekomstige werknemers. Het
eerste effect van ontslagbescherming Js een kosten-
verhoging voor de werkgever, wat werkloosheid ver-
oorzaakt. Deze werkloosheid valt onder de stucturele
werkloosheid. Het tweede effect is dat het zand in de
economische machine strooit en dus een factor is die

ertoe bijdraagtdatditminderflexibel functioneert. Door
ontslagbescherming kunnen bedrijven zich minder
goed aanpassen aan gewijzigde consumenten-
behoeften. Preciezer: de productiecapaciteit kan slechts
schoksgewijs worden afgestemd op de vraag. Immers
indien een bedrijf wordt geconfronteerd met een afne-
mende vraag kan zij op twee manieren reageren. Ten
eerste door de productiecapaciteit terug te schroeven,
ten tweede door in de kosten té snijden. Beide maatre-
gelen zullen meestal een nqodzaak met zich mee bren-
gen het werknémersbestand af te slanken. Dit nu is zeer
moeilijk. Het bedrijf moet nl. naar het arbeidsbureau
en moet aan een commissie van wijze mannen duide-
lijk maken waarom het absoluut noodzakelijk is dat
deze werknemer de laan uit gestuurd wordt. Men moet
dan aantonen dat deze werknemer absoluut niet func-
tioneert en zolang er nog winst gemaakt wordt is er
volgens het arbeidsbureau geen reden om iemand te
pntslaan.Hëtgevolgisdathetbedrijf gedwongen wordt
iemand in dienst te houden die meer kost dan hij ople-
vert: er is dus bij deze verborgen werkloosheid ge-
creëerd^ Wat de consequenties zijn van het werk ver-
Schaffen aan iemand die meer kost dan hij oplevert is
al uitgelegd. Er ontstaat werkloosheid. In de practijk
mag een bedrijf pas mensen ontslaan als het anders
failliet gaat, en dan worden er duizenden tegelijk ont-
slagen. Nog een 'effect is dat door de stroeve werking
van de arbeidsmarkt er minder snel arbeid beschikbaar
komt voor groeisectoren. Dit heeft gevolg dat groei-
sectoren ook met hogere arbeidskosten kampen en er
dus minder snel op deze nieuwe behoeften zal worden
ingespeeld. Dit heeft een aantal consequenties. Ten
eerste worden de consumenten geconfronteerd met
hogere kosten. Ten tweede zullen de bedrijven die met
deze verhoogde arbeidskosten geconfronteerd worden
een achterstand oplopen op bedrij ven die hier niet mee
geconfronteerd worden. Een achterstand oplopen in het
begin van de race betekent tegenwoordig steeds vaker
dat men hier in het geheel niet meer aan de bak komt:
nieuwe industrieënkrijgengeenkans.Daar deze nieuwe
industrieën de arbeidsverschaffers van de toekomst zijn
is het aannemelijk dat toekomstige werkgelegenheid
massaal op voorhand vernietigd wordt.

Subsidiëring van het bedrijfsleven

Om het negatieve effect van de andere maatregelen van
de overheid (bijv. ontslagbescherming) op technolo-
gische vernieuwing teniet te doen, heeft de alwetende
overheid natuurlijk een pasklare oplossing. "Dan sub-
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sidiëren we toch gewoon technologische vernieuwing".
Industrie-beleid is sinds kort weer een mode-woord;
door de "laissez-faire" politiek van de jaren '80 is
Nederland achterop geraakt. Sinds kort bestaat erweer
een industriefonds. Dit fonds is bedoeld om technolo-
gisch innovatieve bedrijven te subsidiëren. Dit heeft
enkel en alleen tot gevolg dat de markt nog verder
verstoord wordt. Als de overheid subsidieert doet zij
twee dingen, i

In de eerste plaats verschaft zij geld aan bedrijyen dat
niet door de markt verschaft wordt. Hiermee zegt de
overheid eigenlijk dat de private sector te stom is om
zelf te beoordelen of het risico van een investering
opweegt tegen de verwachte rentabiliteit. Dit is niet
echt aannemelijk omdat het voor diegenen wiens ei-
gen geld op het spel staat veel aantrekkelijker is om te
investeren in potentievolle en dus lucratieve projec-
ten. Potentievolle nieuwe ontwikkelingen zullen dus
het eerst door de markt geïdentificeerd worden. Het
kan natuurlijk ook zijn dat de overheid helemaal niet
de bedoeling heeft om te investeren in potentievolle
bedrijven, ook al zegt zij dat. In dit geval zou zij be-
wust geld in een bodemloze put gooien. Het is dan ook
aannemelijk dat er in dit geval andere belangen mee-
spelen dan de officiële. Men zou hierbij kunnen den-
ken aan: vriendjespolitiek of simpelweg machts-
vergroting van de overheid over de particuliere sector.
Immers als je geld aanneemt dan schept dat verplich-
tingen en dit betekent dat je naar de pijpen van de
overheid moet dansen. Een ander gevolg is dat indien
men technologie meer subsidieert dan de markt dit zou
doen, men de verhouding tussen kapitaal en arbeid
verstoort. In een vrije markt is het zo dat men pas in
technologie investeert als dat goedkoper is dan het-
zelfde karwei met mankracht te klaren, pas dan wordt
het interessant om de beschikbare arbeid productiever
te maken d.m.v. investeringen in technologie. Als nu
de overheid zodanig intervenieert dat er meer in tech-
nologie geïnvesteerd wordt dan de particuliere sector
dit zou doen dan betekent dit dat er werkloosheid ge-
creëerd wordt. Simpelweg: het wordt nu goedkoper om
een machine aan te schaffen (omdat het bedrijf dat
profiteert niet al de kosten betaalt) terwijl de arbeider
bereid is zich tegen lagere kosten aan te bieden dan dat
te technologie kost.

In de tweede plaats ontrekt zij het geld dat zij voor de
subsidiëring nodig heeft aan de particuliere sector. Deze

belastingverhoging heeft, zoals wij gezien hebben,
structurele werkloosheid tot gevolg.

Interventies die de middelen waarmee mensen sa-
menwerken manipuleren.

De tweede wijze waarop de overheid conjuncturele
werkloosheid kan creëren is door de middelen waar-
mee samengewerkt wordt (geld dus) te manipuleren.
Dit doet men door het voeren van monetair beleid.

Doordat de overheid het monopolie op de geldcreatie
heeft kan de overheid de geldhoeveelheid manipule-
ren om politiekedoelstellingen te verwezenlijken. Door
de geldhoeveelheid in omloop te vergroten kan de
overheid de economie stimuleren door de vraag op peil
te houden. Door de geldhoeveelheid te verminderen
kan een oververhitte economie worden afgeremd. Deze
interventie zou in een vrije economie overbodig zijn.
Doordat het aanbqd zjch in die situatie steeds geleide-
lijk aan de yraagikan aanpassen, door o.a. een flexibel
werkende arbeidsmarkt, een efficiënte allocatie van
middelen en een vrij functionerend prijsmechanisme,
is het niét mogelijk dat een economie als geheel in een
recessie beland (mits de andere conjuncturele interven-
ties; natuurlijk ook achterwege worden gelaten). Het
kan immers in een bepaalde bedrijfstak slecht gaan
doordat de vraag naar een product afneemt terwijl in
een andere bedrijfstakde vraag tegelijkertijd toeneemt.
Het geyqlg is dat stijgingen en dalingen van de vraag
in verschillende bedrijftakken elkaar min qf meer uit
zullen middelen en er geen grote fluctuaties in de eco-
nomische activiteit van een .land als geheel op zullen
treden. ! .

Echter ook in dit geval is het zo dat de betreffende
interventie niet alleen overbodig is maar ook averechts
werkt en de fluctuaties in economische activiteit Ver-
sterkt. Door de geldhoeveelheid te manipuleren kan de
overheid recessies en booms creëren. Overtollige
productiecapaciteit wordt tijdens een recessie massaal
afgestoten.

Hoe gaat het creëren van business-cycles nu precies in
zijn werk? Stel dat op een bepaald moment de
productiecapaciteit groter is dan de vraag, dan zal er
een gedeelte van de productiecapaciteit afgestoten
moeten worden om vraag en aanbod in evenwicht te
brengen. De overheid kan dit pijnlijke proces tijdelijk
tegengaan door de vraag te stimuleren door de geld-
hoeveelheid te vérgroten. Degenen die het nieuwe geld
het eerstin handen krijgen ondervinden een koopkracht-
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stijging; de prijzen van de producten zijn nl. nog niet
gestegen door de geldinjectie. Bedrijven denken dat er
sprake is van een stijging van de vraag en zullen hun
productiecapaciteit uitbreiden. Na verloop van tijd, als
het nieuwe geld de hele economie is doorgesijpeld,
zullen echter de prijzen over de hele linie gestegen zijn
en zijn we terug bij af met dit verschil dat de overtol-
lige productiecapaciteit nog groter is geworden. Dit
betekent dat het aanpassingsproces nog pijnlijker zal
zijn. Wat er in feite gebeurt is dat men consumenten en
bedrijven heeft doen geloven dat dat er sprake was van
een werkelijke toename van de vraag. Men is dus door
de overheid voor het lapje gehouden. Ook het manipu-
leren van de geldhoeveelheid, kortom het voeren van
een monetaire politiek, heeft tot gevolg dat de reces7

sies dieper zullen zijn en er dus meer werkzoekenden
tegelijk op de markt komen. Ook deze werkloosheid is
in principe van tijdelijke aard.

Slot.

Elk van de genoemde conjuncturele interventies heeft
werkloosheid van tijdelijke aard tot gevolg. Omdat de
interventies opeengestapeld zijn en continu aan de orde
zijn wordt er echter een semi-permanente vorm van
werkloosheid gecreëerd. Zou de overheid alteen een
monetaire politiek voeren en verder óp géén enkele
manier interveniëren dan zou er slechts een zeer tijde-
lijke vorm van werkloosheid ontstaan. Overtollige
productiecapaciteit zou afgestoten worden, de lonen
zouden tijdelijk sterk dalen en er zou geïnvesteerd
worden in de nieuwe groeisectoren. Stel nu echter dat
we ontslagbescherming introduceren, dan kan arbeid
niet snel van de overtollige sectoren naar de nieuwe
groeisectoren overgeheveld worden. Dit heeft tot ge-
volg dat het proces van het bestraffen van inefficiënte
sectoren en het belonen van efficiënte sectoren Ver-
traagd wordt, wat weer tot een grotere werkloosheid
op termijn zal leiden. Kortom naarmate de in principe
alleen tijdelijke werkloosheid veroorzakende maatre-
gelen elkaar opstapelen wordt de tijdelijke werkloos-
heid steeds groter en krijgt zij een permanente kern.

Jammer toch voor socialisten en andere verzorgings-
staat-lethargeri dat zelfs intimidatie, diefstal en bedrei-
ging niet voldoende zijn om de eigen logica van de
markt buiten werking te stellen.
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Lieven Verstraete

-Stefan van Glabbeek: Redactioneel 'De vrije markt
in de lift?'

-Dr. Gerrit Meijer: Hayeks Economische en Poli-
tieke Filosofie
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-Gerry van der List: Hayek en de Nederlandse Po-
litiek ;

-Stefan van Glabbeek: Verslag Hayek-symposium
'Spontane Orde en Vrijheid' te Gent.

-Magali Veldhuis: Een Potpourri over
Cultuur.Kunst en Vrijheid

-Mike van Roosmalen: Seminar 'On
CuIture.Ecology and Freedom', een verslag

Nummer 175 augustus/september 1993:

-Mike van Roosmalen: Redactioneel 'De
ontluistering: de staat als anti-sociale macht'

-Karel Beekman: Ecologische Ethiek: De Mens als
Plaag(l) - :

-Jean-Jacques Vrij: Bezwaren van Herbert Spen-
cer tegen de Usurpatie van het Onderwijs door de
Overheid i

-Stefan Blankertz: Waarom je geen vrijheid kunt
vinden in een onvrije wereld ;

-Karel Beekman: "Alle Mensen zijn Ongelijk"

-Hub Jongen: Libertarian Party Politiek (3)

Nummer 176 november 1993:

-Mike van Roosmalen: Redactioneel 'Het Wilde
Paard van de Markteconomie'

-P.B. Cliteur: Het Einde van de Ideologie?

-Karel Beekman: Ecologische Ethiek: De Mens als
Plaag (2)

-Prof.Dr.H. de Waard: Meesterschap is nog geen
Vakmanschap

-Bob Waldrop: Een Natie in Gevaar

-ToineManders: Verslag Tomorrow Freedom! The
1993 Libertarian World Convention

Nummer 177 december 1993:

-Jean-Jacques Vrij: Redactioneel

-Prof.Dr.Boudewijn Bouckaert: Politieke Verant-
woordelijkheid, Burgerlijke Verantwoordelijkheid

-Christian Hocepied: Het Belang van Discipline
en Geloof-de tweede jeugd van Hayek

-Koen J. de Groot: Pseudo-misdaad en
Klassestrijd.Notities over victimless crime

-Karel Beekman: Hokjes

Naast deze artikelen verschenen in 1993 de rubrie-
ken 'Terra Libera' door Hub Jongen en 'De Vrije
Markt in een Onvrije Economie' door Ir.L.H.M.
Jongen.

Er zijn nog enkele exemplaren van de nummers
172 t/m 177 in voorraad. U kunt ze bestellen voor
fl. 2,50 per exemplaar. De gehele 1993-editie (6
nummers) is voor fl. 12,50 te kqop. Deze prijzen
zijn exclusief verzendkosten en gelden alleen voor
abonnee's. U kunt uw bestelling doen bij Stefan
van Glabbeek, Rijnstraat 5a, 2311 NJ Leiden,
tel.071-143770.

De redactie heeft in 1993 geprobeerd de Vrijbrief
inhoudelijk te verbeteren en is er hopelijk in ge-
slaagd U als abonnee met interessante en leesbare
artikelen te boeien en te prikkelen. Om te kunnen
bepalen of we als redactie op de goede koers liggen
nodigen we U hierbij uit tot het leveren van com-
mentaar en tot het beantwoorden van de volgende
vragen:

-Wat vond U in 1993 de drie beste artikelen?

-Wat vond U iri 1993 de drie slechtste artikelen?

U kunt uw antwoorden en verder commentaar zen-
den aan:

Redactie De Vrijbrief

p/a Engelenburg 57

2036 RB Haarlem.

Namens de redactie wil ik U een goed 1994 wen-
sen en spreek ik de hoop uit dat de Vrijbrief in 1994
aan uw verwachtingen zal voldoen.

Mike van Roosmalen.
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Het parkeerprobleem van de overheid

Er wordt de laatste tijd in België, en in Nederland zal
het wel niet anders zij n, veel geschreven en gezegd over
de achterstand van, en de overbelastingbij, het gerech-
telijk en politioneel apparaat. Men heeft het dan over
politieke benoemingen, onderbezetting, verouderde ap-
paratuur, geldgebrek, en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. (

Men zou het echter ook eens kunnen hebben over de
pseudo-taken die de overheid aan justitie oplegt. En
die haar werking in totale onevenredigheid belasten.
Ik wil het hier over één aspect hebben: de overheid die
het gerecht als invorderingsbureau gebruikt voor haar
eigen inkomsten uit parkeergelden.

Voor iedere burgemeester in België die zichzelf res-
pecteert, en die geld nodig heeft nadat hij het eerst over
de balk heeft gegooid, is het tegenwoordig mode om
op de proppen te komen met een zgn. " verkeersplan
". Meestal heeft dit plan weinig te maken met hét in
goede banen leiden van het verkeer, en heeft het nog
minder te maken met verkeersveiligheid.

Het scenario is simpel: doe alsof het parkeerprobleem
in stad of dorp dient te worden opgelost, en geef de
indruk dat dit kan worden opgelost door het plaatsen
van parkeermeters. Het eigenlijke doel van deze ope-
ratie is niet de verkeerssituatie te verbeteren, maar wel
geld in het laatje te brengen. Mocht men er alleen en
oprecht om bekommerd zijn meer mensen de kans te
geven een parkeerplaats te vinden, daazou men een-
voudigweg de parkeertijd kunnen beperken door het
verplicht stellen van het gebruik van een parkeerschijf
waarop de tijd beperkt is. Maar de parkeerschijf wordt
minderen minder populair. De zgn. blauwe zones vindt
men bijna niet meer in onze steden, want deze brengen
geen geld op voor de gemeentekas.

Speciaal voor de controle op deze parkeermeters be-
noemt men dan zgn. "hulpagenten", in de volksmond
oneerbiedig "parkeermeiden" genoemd, want het zijn
meestal vrouwen. Dit zijn in feite geen politieagenten,
maar belastingambtenaren die de parkeerbelastingen
dienen te incasseren. Macro-economisch beschouwd
brengen deze gecreëerde "werkplaatseiJL" niets op, want
zij transfereren alleen gelden van de burgers naar de

Tony Groven

overheid. Daarenboven krijgen ook de gewone poli-
tieagenten opdracht om streng toe te zien op parkeer-
oyertredingen, een kwestie van prioriteiten stellen. Het
zou eens interessant zijn cijfers te zien waaruit blijkt
hoeveel procent van de opgestelde processen-verbaal
slaan op parkeeroyertredingen. Het is voor de over-
heid immers rendabeler de politie toe te laten zien op
een probleem waar zij rechtstreeks financieel voordeel
bij heeft, dan deze in te zetten voor taken betreffende
de effectieve bescherming van haar burgers, want dit
brengt immers yoor haar geen direct geldelijk voor-
deel op.

Het personeel van de politjeparketten en de politie-
rechtbanken moeten op hun beurt een groot deel van
hun werk steken in de vervolging van foutparkeerders.
Waar de vervolging hier zeer snel gebeurt ( normale
duur van de procedure is ongeveer een jaar), moeten
de procedures van de gewone burger intussen jaren
wachten. Terwijl het innen van parkeerbonnen zo ef-
fectief mogelijk wórdt geregeld, heeft gerecht en po-
litie intussen tijd en manschappen te weinig om de
daders van misdrijven waarvan de burger het slachtof-
fer is, te vervolgen.

De overheid geeft zichzelf dan ook een voorkeursbe-
handeling. Intussen wórdt het parkeerprobleem niet
opgelost. Hoogstens worden de parkeergelden en
parkeerboetes verhoogd, maar dit geeft alleen soelaas
voor de staatskas. De parkeerproblemen yoor de bur-
ger blijven. Het hart van onze steden wordt intussen in
stilte gedood. Veel bewoners- moegetergd door
parkeerbonnen wanneer zij twee minuten parkeren om
iets uit hun woning te gaan halen- ontvluchten de stad.
Een stad is trouwens geen lege huls waar alleen wan-
delaars komen en wonen. Een gezellige drukte van veel
mensen en verkeer tesamen is altijd al de aantrekkings-
kracht geweest van de stad. Of waren soms de straten
van steden in vroegere eeuwen geen smeltkroes van
paarden, karren, huisdieren en mensen die een even
grote heksenketel vormden als het verkeer in onze mo-
derne steden? Als men toen de straten verkeersarm had
gemaakt, waren onze moderne steden nooit ontstaan.
Voor de geïnteresserde lezer kan ik het boek van Jane
Jacobs, 'TheLifeandDeclineof Great American Cities'
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dat over deze problematiek handelt, warm aanbeve-
len. • ; •; / * .

Liberfariërs hoef ik niet te vertellen dat de overheid
zelf aan de oorsprong ligt van het parkeerprobleem.
Zij heeft immers in het verleden de indruk gewekt dat
zij voor voldoende parkeergelegenheid zou zorgen-
zoals zij een oplossing voor zovele andere problemen
zou geven- daar waar zij beter dit probleem aan de
particuliere sector had overgelaten. Waar men nog
argumenten zou kunnen vinden om aan een overheid
de taak te geven wegen aan te leggen, waarop iedereen
zich kan verplaatsen van eigendom A naar eigendom
B, gelden geen van deze argumenten voor het parke-
ren. In feite zou iedere eigenaar van een woning, win-
kel of bedrijf eenvoudigweg Beter zelf of samen met
anderen kunnen zorgen voor parkeergelegenheid voor
zichzelf en zijn bezoekers. De openbare wég-als die er
is- zou alleen moeten zijn voorbehouden voor het
wandelend en rijdend verkeer, en voor occasioneel
stationeren.Deparkeerplaatsendiethanseigendomzijn
van de overheid en door haar worden onderhouden;
zouden b.v. kunnen worden verkocht aan" de buurt-

bewoners, hetgeen de overheid heel wat kosten be-
spaart, en daarenboven ook nog eens extra geld op-
brengt, terwijl haar eigendomsrecht hief op geen en-
kele redelijke basis berust.

Een radicale toepassing van deze principes zou het
parkeerprobleem op termijn volledig doen verdwijnen^
Natuurlijk zal dit in een overschakelingstermijn- waar-
bij dan ook overgangsmaatregelen getroffen kunnen
worden- problemen opleveren, vooral in de stad waar
de ruimte nu eenmaal beperkt is. Maar ook dit zal
opgelost geraken doordat men bij nieuwbouw in vol-
doende parkeerplaatsen en garages zal moeten voor-
zien, en er ook voor de bestaande gebouwen indivi-
duele of vrijwillig gemeenschappelijke oplossingen
gezocht zullen worden. Daarenboven zullen deze op-
lossingen niet met belastinggelden betaald worden,
maar door diegenen die er het voordeel van hebben.

De vraag echter is en blijft: welk probleem wil men
oplossen? Het parkeerprobleem? Of de lege kas van de
overheid?

ISIL-convehtië 1994 In Mexico, Latest
Update!!!!!!!
Hieronder vindt U de laatste informatie over de 1994
Wereldconventie van de International Society for
Individual Liberty in Mexico. j

Place: Hotel Los Axules te Merida, Yucatan in México
Time: October2-7 i994(SundaytoFnday-5nights-

Check-in on Sunday,
Closing Banquet on Thursday-night).

Price:
Early Bird-price: to March 31 st-total amoünt due

by this date-$ 475.00 (Am. dol
lars) - -

Full Free: after March 3Ist- $ 100 deposit
required-$ 550.00

The full package includes:
1) Room for 5 nights (doublé óccupancy)
2) 5breakfasts "" "' : ' ;

3) Coffee Breaks (a.m. & p.m) -
4 j Opening Reception (Canajpes) - ̂ asfi bar '''']
5) Closing Banquet-Cash Bar! ':'':'' ' . ' • " '

6) City Tour of Merida ! '
7) Tour of Uxmal (Mayan Ruins)

Note: There will be a tour of Chichen Itza (Mayan
Ruins) immediately following the Convention,
but there wille be an "-*«™ ftharpe forJhjsjriB.
to be decided at a later date.

Cancellations/Refunds:

Full Refund - to june 30, 1994
$ 50.00 Fee - from July l to August 31, 1994
No Refund - from september l, 1994 on

For more informatipn, please contact:
ISIL Conferences
c/o Bruce Évoy
4?4 Church Street , !

Torpntp? Ontarib
CANADA']Vl4t2C7 !

 : " . . . •
tel. (4Ï6)' 964-0142 "
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie Hub Jongen

ATLANTIS

Dit "New Country" project Oceanea lijkt goede vorde-
ringen te maken. Als u dit bericht leest, is de Atlantis
Conventie in Las Vegas op 18 december reeds achter
de rug. Over de resultaten daarvan hoop ik u in een
volgende Vrijbrief weer te informeren.

In ieder geval leek er voldoende geld aan donaties
binnengekomen te zijn om aan het model van de con-
structie te beginnen. Het was de bedoeling om ditmodel
op 18 december gereed te hebben.

Er is reeds een firma opgericht dié het eerste hotel én
restaurant op Oceanea wil exploiteren.

Ook is verschenen: "The Constitution of Oceanea". Een
interessant werk van ongeveer 30 bladzijden.
Een hele lijst van rechten van de bewoners wórdt spe-
cifiek genoemd. Om er een recht van te schrappen is
een meerderheid van 95 % vereist. Om er een recht aan
toe te voegen is slechts een meerderheid van 66 % nodig.

Omgekeerd gaat dat met de specifieke lijst van zaken
die "het Bestuur" beslist niet mag doen. Daar is 95 %
nodig om er iets van af te halen, terwijl de lijst met een
66 % meerderheid kan worden aangevuld.

Op andere interessante punten kom ik later misschien
nog wel eens terug. Meer inlichtingen of donaties bij:

The Atlantis Project,

4132 So.Rainbow Blvd., Suite 387,

LAS VEGAS, NV. 89103, U.S.A.

Ook kunt u een goed overzicht krijgen van andere po-
gingen om tot een New Country te komen door het boek:
"How To Start Your Own Country" van Erwin S.
Strauss.

NEDERLANDSE LIBERTARISCHE PARTIJ

De voortgang van de LP verloopt wel goed, maar in het
kader van de beschikbare tijd natuurlijk nooit zo snel
als de organisatoren wel zouden willen.

Belangrijk is dat alle tekenen en resultaten tot nu toe er
wel op wijzen dat het een "echte" libertarische partij
aan het worden is. Het voorbeeld van de Amerikaanse
LP helpt daarbij uitstekend.

Eén van de interessante regels van de LP-USA is dat
iemand die lid wordt, en dus stemrecht in de vereni-
ging krijgt, een verklaring ondertekent dat hij "niet als
eerste" geweld zal gebruiken. En ook dat wordt door
de LP-NL overgenomen.

Deze verklaring luidt: "Ik verklaar hierbij dat ik het
initiëren van geweld als middel tot het bereiken van
politieke of sociale doeleinden afwijs en niet zla ver-
dedigen."

Dit geeft toch duidelijk weer dat het de LP ernst is met
het handhaven van haar morele principes.

SECOND RENAISSANCE CONFERENTIE

Van 16 juli tot 31 juli 1994 wordtin de Verenigde Staten
in Secaucus, NJ. een conferentie gehouden door de
groep Öjectivisten rondom Leonard Peikoff. Het thema
is: "Idèas for the rational mind." Peikoff en een groot
aantal andere bekende Objectivisten geven gedurende
14 dagen les in zeer interéssante onderwerpen. Totale
prijs is $ 1.375. Het is ook mogelijk om een deel van
de conferentie mee te maken, (tegen een lagere
prijs!!!!).

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

SR CONFERENCES, 130 Federal Road, Suite 56,

DANBURY, CT 06811.

LIBERTARISCHE KRINGEN

Het aantal Kringen groeit. Uiteraard langzamer dan het
Libertarisch Centrum wenst, maar toch!

Er is nu een Kring Amsterdam die elke tweede vrijdag
van de maand bij elkaar komt. Net als in alle andere

Vervolgd op pagina 24
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Libertarische Partij
voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid

Toine Manders/
Stefan van Glabbeek

In onderstaand artikel wordt nader ingegaan op het
gedachtengoed van de pas opgerichte Libertarische
Partij en komen een aantal punten uit het partij-
programma aan de orde.

De overheid reguleert een groot deel van het leven van
iedereen, zowel in de privésfeer als in de economische
sfeer. De belastingen rijzen de pan uit., Via de
inkomstenbelasting, loonbelasting, BTW,
vennootschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting,
B PM, onroerend-goedbelasting, hondenbelasting,
woonforenzenbelasting, toeristehbelasting,
grondwaterbelasting, assurantiebelasting, dividend-
belasting, kansspelbelasting, vermogensbelasting,
overdrachtsbelasting, kapitaalbelasting, beurs-
belasting, bouwgrondbelasting, baatbelasting, drank-
en horecabelasting, personele belasting, grond-
belasting, benzine-accijns, dieselaccijns, frisdrank-
accijns, tabaksaccijns, alcoholaccijris, bieraccijns,
wijnaccijns, olie-accijns, suikeraccijns, invoerrechten,
rioolrechten, reinigingsrechten, waarborgrechten,
registratierechten, successierechten, schenkings-
rechten, voorraadheffing, heffing mestoverschotten,
omslagheffing, bouwleges, kentekenbewijsleges,
AOW-premies, WAO-premies, WW-premies,
Ziektewetpremies, ziekenfondspremies, AWW-pre-
mies, AA W-premies, het kijk- en luistergeld, enz. gaat
zo'n twee derde van het nationaal inkomen naar de
overheid. Het sociale verzekeringsstelsel wordt steeds
onbetaalbaarder, terwijl mensen niet meer kunnen re-
kenen op de uitkeringen, waar ze dachten recht op te
hebben. En de overheid verergert consequent alle door
haar eigen bemoeienis veroorzaakte problemen met nog
meer overheidsbemoeienis.

Dit zijn de gevolgen van overheidsbemoeienis:

Het minimumloon is bedoeld om de zwak-
ken te helpen maar heeft het omgekeerde effect: door
de kunstmatig hoge loonkosten wordt werkgelegen-
heid tegengegaan, en de mensen die werkloos blijven
zijn juist de mensen met de minste capaciteiten. De
Libertarische Partij is voor afschaffing van het mini-
mumloon, en voor belastingverlaging om het netto loon

op peil te houden. Bovendien is de Libertarische Partij
voor afschaffing van alle andere regels die de arbeids-
markt verstarren, o.a. het algemeenverbindend verkla-
ren van CAO's, en het voorschrijven van arbeids-
voorwaarden, dat er alleen maar voor zorgt dat werk-
nemers niet meer vrij met werkgevers kunnen onder-
handelen oyer of ze hoge lonen en minder goede
arbeidsvoprwaarden dan wel minder hoge lonen en
goede arbeidsvoorwaarden willen.

Het overheidsbudget voor de rente oyer de staats-
schuld is groter dan het gehele onderwijsbudget. De
staatsschuld is ruim fl. 25.000,- per Nederlander (ter-
wijl 60% van de bevolking leeft van de overheid, dat
wil zeggen» van die andere 40%, totdat iedereen van
niemand wil leven). Alles wat de overheid aflost, leent
ze direct weer bij, en ze leent nog meer bij, want ieder
jaar geeft ze miljarden meer uit dan ze binnenkrijgt.
Als dit zo door gaat, dan gaat straks al ons belasting-
geld op aan rente. Zover zal het niet komen, want eens
keert de wal het schip. Maar hoe langer we er mee door
gaan, hoe groter de economische crisis, die het gevolg
zal zijn. De Libertarische Partij is voor een sluitende
overheidsbegroting, te bereiken door uitgaven-
vermindering. , ,

Het verbod op drugs leidt tot een enorm hoge
criminaliteit. Bovendien is het een illusie om te den-
ken dat mensen geen drugs meer zullen gebruiken
omdat het niet mag, voor veel mensen is dat juist de
kick. Het verbod op drugs leidt alleen maar tot prijzen
die honderden tot duizenden malen hoger zijn dan de
legale prijzen bij de apotheek op recept. Daardoor gaan
verslaafden vaak stelen of proberen drugs te verkopen
aan diegenen die niet verslaafd zijn. De meeste com-
missarissen van politie zijn er inmiddels van overtuigd
dat legalisering de enige oplossing is. De Libertarische
Partij is voor het legaliseren van drugs, met als belang-
rijkste argument: Iedereen moet zelf weten wat hij met
zijn lichaam doet. Iemand helpen om van zijn versla-
ving af te komen is nobel, maar iemand onder bedrei-
ging van geweld (en dat is wat een verbod betekent)
hiertoe dwingen is dat niet.

22



De verdiensten van de overheid aan invoer-
heffingen voor Derde Wereld producten zijn gro-
ter dan het overheidsbudget voor ontwikkelings-
hulp. De invoerheffingen zijn funest voor de econo-
mieën van Derde Wereld landen, en het tegelijkertijd
geven van ontwikkelingshulp, die vaak averechts werkt,
of ten goede komt aan corrupte buitenlandse regerin-
gen, in plaats van aan de mensen die het nodig hebben,
is dan ook erg hypocriet. De Libertafische Partij is voor
het afschaffen van zowel alle invoerheffingen en -quota
als het overheidsbudget aan ontwikkelingshulp, De
angst dat dit slecht zou zijn voor onze economie berust
op een misverstand: De enige manier, waarop we zou-
den worden overspoeld door buitenlandse producten,
zonder evenveel aan hen terug te kunnen Verkopen, is
dat ze ons die producten cadeau doen. Zo is het natuur-
lijk niet, ze willen wel degelijk producten terug: Ze
willen ruilen, niet schenken. En als twee partijen vrij-
willig ruilen, kan dat alleen maar betekenen dat ze er
allebei beter van worden. ;• >

Hetvergunningenstelselvoortaxi'shoudthet
aantal taxi's beperkt en de prijzen hoog. De
Libertarische Partij is voor afschaffing van het taxi-
kartel en vindt dat iedereen met een rijbewijs en een
auto taxidiensten mag verlenen. ;

De winkelsluitingswet maakt werkende men-
sen het leven zuur. De Libertarische Partij is voor
afschaffing van de winkelsluitingswet en vindt dat
winkeliers zelf mogen bepalen wanneer en hoe lang zij
open zijn, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de
wensen van de consument. Winkels mogen dan ook op
zondag open zijn.

De 2500 ambtenaren van het ministerie van
onderwijs regelen uniform hoe het onderwijs en het
vakkenpakket op scholen er uit zien, terwijl het
onderwijsbudget zeer verspillend wordt besteed.
Bovendien houdt het huidige onderwijsbeleid een
inkomensherverdeling van arm naar rijk in, aangezien
studenten meestal rijke ouders hebben of zelf later rijk
worden, terwijl hun studiebeurzen,en de onderwijs-
subsidies mede betaald worden met belastingen opge-
bracht door lagere inkomens, die daar niets voor terug-
krijgen. De Libertarische Partij is voor privatisering
van het onderwijs in combinatie met belastingverlaging.
Dit leidt tot lagere kosten en een hogere kwaliteit. Ie-
dereen heef t dan volledige keuzevrijheid over wat voor
onderwijs hij voor zichzelf of zijn kinderen koopt.

Het gevolg van regulering van de woning-
sector en de huren door de overheid is woningnood.
De Libertarische Partij is voor een vrije woningmarkt
en het afschaffen van alle woningbouwsubsidies in
combinatie met belastingverlaging. Bovendien is de
Libertarische Partij voor afschaffing van bestemmings-
plannen en andere reguleringen die woninggrond ex-
treem duur maken. Het investeren in woningbouw
wordt dan weer interessant.

• Vanwege de continue expansie van de geld-
hoe veelheid door de centrale bankis er een continue
prijsinflatie, die leidt tot hoge rentestanden, hoge
werkloosheid en economische malaise. De
Libertarische Partij vindt dat mensen het recht moeten
krijgen om geld te gebruiken dat gedekt is (bijvoor-
beeld door goud) en dus meer waardevast is.

' ; Doof het cellentekort worden regelmatig
criminelen op straat gezet die hun straf nog niet
hebben uitgezeten. De Libertarische Partij vindt een
cellentekort geen legitieme reden om criminelen hun
straf kwijt te schelden. De Libertarische Partij vindt
dat het probleem beter kan worden opgelost door bij
niet-gewelddadige criminelen het accent van het
rechtsstelsel te leggen op het schadeloosstellen van het
slachtoffer door de crimineel, in plaats van gevange-
nisstraf, betaald door het belastinggeld van het slacht-
offer.

De overheid houdt het aantal TV- en radio-
zenders beperkt door regulering, en dwingt U te
betalen voorzenderswaarUniet om gevraagd heeft
De Libertarische Partij is voor maximale vrijheid op
het gebied van radio en TV, en afschaffing van het kijk-
en luistergeld.

Ondanks allerlei verstikkende milieuregels
en -heffingen, vooral gericht op de automobilist, gaat
de milieuvervuiling gewoon door. De Libertarische
Partij hangt het principe: "De vervuiler betaalt" aan,
maar dan wel aan de slachtoffers, niet aan de overheid.
Alle regels, beperkingen en heffingen zijn dan overbo-
dig. Als vervuilers gedwongen worden de schade die
zij aan anderen toebrengen te vergoeden, is er voor hun
een prikkel om milieuvriendelijker te werken. Er zal
alleen dan vervuild worden, als diegenen die daarvan
profiteren, bereid zijn, de kosten die zij voor anderen
veroorzaken, te vergoeden. Het huidige auto-beleid,
waarbij autorijden voor iedereen, of je nu een schone
of vervuilende auto hebt, duur wordt gemaakt, prik-
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kelt mensen niet om een schone auto te kopen, en dat,
terwijl de geregelde 3-weg-katalysator 95% minder
vervuiling oplevert. Het zal lang duren, voordat "au-
tootje pesten" een dergelijk resultaat oplevert. Het
huidige beleid dient dan ook uitsluitend één doel: De
schatkist vullen. Dat dit de economie enorme schade
toebrengt, aangezien de auto een productiemiddel is,
is blijkbaar van secundair belang.

Vanwege de hoge belasting gekoppeld aan
LPG blijft de vraag naar LPG relatief klein en ver-
branden olieproducenten grote hoeveelheden LPG,
die vrijkomen bijoliewinning,omdatde verwerking
hiervan onrendabel is, en dat, terwijl LPG veel
milieuvriendelijker is dan benzine. De Libertarische
Partij is voor verlaging van deze belasting.

Landbouwsubsidies en regulering kosten de
belastingbetaler en de consument handen vol geld:
Bijna het gehele EG-budget gaat op aan landbouw-
subsidies, waarvan het merendeel uit fraude bestaat.
De Libertarische Partij vindt dat het probleem van de
door gegarandeerde minimumprijzen ontstane melk-
plassen en boterbergen moet worden opgelost door
afschaffing hiervan, niet door . gedwongen
productiebeperking. :

Er wordt 40 miljard per jaar uitgegeven aan subsi-
dies aan zaken die ónze economie niet ten goede
komen. Het is een heel kleine groep die daarvan de
lusten heeft. De Libertarische Partij vindt dat alle
subsidies afgeschaft moeten worden, zodatmensen dit
geld niet langer in de vorm van belastingen op hoeven
te brengen, en zelf kunnen bepalen waar zij wel of niet
aan mee betalen.

De Libertarische Partij is voor:

Invoering van een werkelijk vrije markt: Het enige
systeem dat erkent dat mensen zelf het beste weten waar
ze behoefte aan hebben.

Afschaffen van de dienstplicht, die immers een enorme
aantasting van de vrijheid van het individu betekent.

Volledige vrijheid van ieder individu om te doen en
laten wat hij wil zolang hij niet het lichaam of eigen-
dom van een ander schaadt.

De Libertarische Partij streeft naar een vrije samen-
leving; een samenleving waarin alle individuen soeve-
rein zijn over hun eigen leven en niemand gedwongen
wordt zich op te offeren voor anderen. Als consequen-

tie'verdedigenwe hetrechtvan iederpersoon om welke
vreedzame actie dan ook te ondernemen.

AGENDA
7 april Kring Rijnmond
8 april Kring Amsterdam
15 april Kring Leiden
19 april Kring Roosendaal
2-7 oct De 1994 Wereldconventie van de Inter-

national Society for Individual Liberty,
Hotel Los Aluxes, Merida, Yucatan,
Mexico, i

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemenejnformatie kunt u terecht bij het se-
cretariaat van het Libertarisch Centrum of bij de di-
verse contactpersonen. Zie hiervoor de laatste bladzijde.

Vérvolg Terra Libéra van pag 24

kringen variëren de onderwerpen en komen allerlei
lifaertarische en aanverwante zaken aan de prde, jBelang-
stellenden zijn welkom.

Het is waarschijnlijk nuttig Om nog eens te vermelden
dat deze Kringen los staan van de Liberatarische Par-
tij. Ook al zijn er veel personen lid van de LP en ook
van één of meer Kringen.

Op de oktober bijeenkomst van de Kring Roosendaal
stond daarom op het programma een discussie tussen
voorstanders én tegenstanders van een politieke partij.
Barth van Doorn en Stefan van Glabbeek traden op als
voorstanders, Riet Jongen en Louis van Gils als tegen-
standers. Het was een heel interessante discussie, waarin
naast de pragmatische kant, ook de morele kant be-
sproken werd. Een onderwerp dat mogelijk ook voor
andere kringen Van belang kan zijn.

AYN RAND IN RUSLAND
i < j i :

Glenn Cripe werkt samen met enkele Russische vrien-
den aan een project om de boeken van Ayn Rand in het
Russisch te vertalen en in Rusland uit te geven. .
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Arbeidsloon in Rusland is laag. Daardoor kan de ver-
taling en het drukken goedkoop gebeuren. Eén van de
grootste kostenposten is nog het papier.

Er worden deelnemers gezocht om mee te helpen bij
de voorfinanciering. Het plan is om deze investerin-
gen zo snel mogelijk terug te betalen. Aan het eind van
het eerste project (60.000 boeken) wordt het overge-
bleven winstbedrag verdeeld in evenredigheid van de
voor-fïnanciering.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u meer inlichten vra-
gen bij het secretariaat van het Libertarisch Centrum.

Ook kunt u, als "verzamelaar" de boeken zelf bestel-
len!

LffiERTARISCHE WERELDCONVENTIE 1994
IN MEXICO.

Op hetmomentdatikditstuk schrijf is het laatste nieuws
dat de Conventie gehouden zal worden in Merida, en
wel van 2 tot 6 oktober 1994. Helemaal zeker is dat nog
niet. Het hangt o.a. nog af van de beschikbaarheid en
de prijs van de hotelruimte.

Voor vroege vogels is er nog gelegenheid om, door nu
een voorschot van $ 100.- te betalen, de conventie voor
$ 475.-te kunnnen bij wonen. Dit aanbod geldt tot einde
maart 1994. Daarna wordt de prijs van de conventie $
550.-.

Excursies naar Chichin Itza en naar Uxmal worden ook
nog overwogen.

VERDIEN ZELF UW REIS NAAR MEXICO
Hub Jongen

Op het ogenblik wordt verkopen via het zoge-
naamde Multi Level Marketing systeem steeds
meer toegepast.

Waarom kan dit ook niet worden toegepast voor
het verkrijgen van nieuwe abonnees voor de Vrij-
brief ? Zeker als dat de gelegenheid biedt voor u
als abonnee om uw reis naar Mexico ( waar de
ISIL-wereldconventie 1994 wordt gehouden) en
naar andere toekomstige conventies te verdienen.

Het systeem werkt als volgt:

- Voor elke nieuwe abonnee (stel de personen
B1.B2 etc) die u (Hr./Mevr. A) aanbrengt, ont-
vangt u van zijn betaling f. 10.-

- Als B l op zijn/haar beurt een nieuwe abonnee (
Cl)aanbrengt,ontvangtBldef.lO.-,enu(A)f.5.-
. Uiteraard geldt dit voor elke abonnee die door de
personen van het B-niveau zijn aangebracht.

- Hetzelfde geldt voor nieuwe abonnee's aange-
bracht door de abonnee's op het C- en het D-ni-
veau.

- De f.5.- ontvangt u tot en met het niveau E.

Dit systeem wordt interessant als iedereen meer
dan l abonnee aanbrengt.

Bij het aanbrengen van 4 personen door elk ni-
veau, ontvangt u dan reeds f.1280.- Al aardig in
de buurt van een vliegticket naar Mexico.

Maar het wordt nog interessanter als ieder er 5
zou aanbrengen. Dan ontvangt u f.3.925.- en kunt
u de reis evt. buiten de conventie uitbreiden.

Hoe meer abonnees per niveau, hoe beter het
wordt!

Maar nu! Het echt interessante is dat u deze pro-
visies eikjaar blijft ontvangen tot 5 jaar nade eerste
abonnementsbetaling.

Als u vragen hebt, stel deze gerust. Ik denk zelf
dat we op deze manier een mogelijkheid schep-
pen die zowel voorde Vrijbrief als voor u interes-
sant is.
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De Vrijer in de Markt Loek Jongen

Samenvatting,

Rente

(verwacht rendement)

In de VS zal, vermoedelijk binnen ¥2 jaar een
rentestijging beginnen. Dat is dan meteen onze
waarschuwing voor rente-

stijgingen in Europa.

Dat betekent dus geen obligaties meer aanschaf?
fen en hiermee wachten tot hogere rentes.

Ondanks de lage korte rente tarieven (5%) : de
rente-achtige beleggingen kort wegzetten (groei-
fondsen etc.).

Internationaal is in bepaalde valuta wel wat extra
rendement te behalen, maar dat weegt niet op tegen
de extra risico's.

Bestaande obligatie(fondsen) "verkopen bij VS
waarschuwing. Eerst dje in privé, daarna in BV.

Valuta

De gulden blijftsterk, zeker nu de DM ook aan het
versterken is.

Vanuit de Fl. zie ik hoofdzakelijk/slechts winst
mogelijkheden voor $'s (US, AUS) (9%).

Aandelen/economische groei

De economische groei zal in Europa en VS posi-
tief meevallen, maar zal overtroffen worden door
Verre Oosten. Japan begint interessant te worden.

Echter, aandelen koersen Europa en VS zijn wat
mij betreft

teveel vooruitgelopen op groei en vanwege "het
minst slechte alternatief ten overstaan van
deposito's".

Alleen uitzonderlijke stock piek situaties kunnen
hier nog zinvol aangeschaft worden, bestaande
posities beschermen met close stops.

Wel de (mode)trend van Emerging Markets voor
een deel

volgen tot 5% (+15%).

Wel 10-15% in Verre Oosten fondsen, waarvan
er nog enkele

met een discount noteren.

Voorkeur 1) Maleisië, 2) Indonesië, 3) Japan, 4)
Hong Kong/

China (+16%).

Onroerend goed/fondsen 5%-10% portefeuille

. Engeland klaar om winst te nemen

. Australië zeer koopwaardig, inclusief verwach-
ting A$

stijging (16%)

. VS koopwaardig (12%)

. Verre Oosten: zeer selectief uitzoeken

. Nederland nog minstens 4 maanden wachten al-
vorens te over-

wegen te kopen

Goud 5%-10% portefeuille

Met economische groei zal er DUS inflatie(angst)
kornen. Daar-

naast vanwege de nodige onrust en als
verzekeringspremie.

Op goud 1994 (8%) rendement, in 1995 meer. Op
goud mijhen veel meer rendement (15%)•
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INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum
De Stichting Libertarisch Centrum streeft de
verspreiding van het libertarisme na.
Het libertarisme is een politieke filosofie die
gebaseerd is op individuele vrijheid. Het indi-
vidu heeft het recht om met zijn leven, lichaam
en eigendom te doen en te laten wat hij wil.
Individuele vrijheid houdt daarom zowel per-
soonlijke als economische vrijheid in.
Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude initiëren tegen een ander of
zijn eigendom. Elke samenwerking tussen in-
dividuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.
Geen wet mag vrijwillige samenwerking ver-
bieden.
Het libertarisme volgt deze principes conse-
quent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geasso-
cieerd met de International
Society for Individual Liberty.
Secretariaat Libertarisch Centrum:

Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp 818
3607 EB Maarssenbroek
Tel. 03465-64994
Libertarisch Centrum België:
Herentalsebaan 109
2100Deurne

Bijeenkomsten:
Kring Roosendaal:
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 in-
formatie
hierover bij secretariaat.
Libertarisch Studiecentrum
Om de zes weken een bijeeenkomst te Ant-
werpen.
Meer informatie hierover bij secretariaat.
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Het libërtarisme 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 zóweipersoonlijke als economische
vrijheid in.' .
Geen enkel individu of collectief mag geweld»
dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn
eigendom. Elke samenwerking tussen individuen
is dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet mag
vrijwillige Samenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

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


