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VAN DE REDACTIE
Stefan van Glabbeek

Het communistische concept van het
Nederlandse onderwijs.1

In het najaar van 1994 hebben ouders, leraren en de besturen
van drie Vrije Scholen in Haarlem en omgeving een proces
aangespannen tegen de staat, wegens de invoering van de
kerndoelen inhetbasisonderwijs. Zij menen dat de staat door
deze invoering de vrijheid van onderwijs op onaanvaard-
bare wijze aantast. De Vrije Scholen eisten dat zij ontslagen
zouden worden van de hun opgelegde verplichting om de
kerndoelen in het basisonderwijs te verwezenlijken.

In de kerndoelen heeft de overheid voor elk vak vastgelegd
wat kinderen allemaal moeten kennen en kunnen. Elke school
is verplicht om de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten
te hanteren als 'aan het eind van het basisonderwijs te berei-
ken doelstellingen'.

Dit is volledig in strijdmet de levensovertuiging van de Vrije
School-ouders. De ontwikkeling van de eigen persoonlijk-
heidvan de leerling is voor hen het centrale gegeven waarop
het onderwijs moet worden afgestemd. Daarmee verdraagt
zich niet dat in detail wordt vastgelegd wat iedere leerling
dient te weten, en vooral ook niet in welke fase van zijn
schooltijd hij dit dient te weten.

Inmiddels heeft de rechter zijn uitspraak gedaan in deze zaak:
de Vrije Scholen hebben de rechtszaak verloren. Zij zijn in
overweging of zij in hoger beroep gaan tegen het vonnis.

Het valt, vanuit libertarisch oogpunt, zeer te betreuren dat
het zo slecht gesteld is met de onderwijsvrijheid in Neder-
land. Kennelijk bepaalt de staat wat de kinderen allemaal
moeten leren, zodat zij later de maatschappij nederig kun-
nen dienen wanneer zij 'volwassen' zijn geworden.

Naschrift:

In het bijvoegsel "Wetenschap & Onderwijs" van NRC
Handelsblad van donderdag 2 maart j.l. (in het bijvoegsel
zelf is abusievelijk donderdag 3 maart vermeld) schrijft Max
Paumen De Vrije vorming tot mens, een artikel over Rudolf
Steiner (de Zwitserse antroposofische filosoof, op basis van
wiens werk de Scholen opgericht zijn) en de 95 Vrije Scho-
len in Nederland. EB

1 De onderstaande tekst is voor het grootste deel gebaseerd op het
persbericht van de Vrije Scholen.



Kinderopvang:
De markt faalt niet; er is geen markt!

Maarten van Mourik

In de Vrijbrief 5 + 6 heeft Auke Leen een artikel
geschreven over de kinderopvang in Nederland onder
de naam Kinderopvang: Faalt de Markt?

In het artikel wordt de markt voor kinderopvang getest
op een aantal criteria om vast te stellen of er überhaupt
sprake is van een markt. Criteria zijn vrije consumen-
tenkeuze, verscheidenheid in assortiment, variatie in
prijs en aanpassingsvermogen aan de markt. In het
navolgende zal ik ingaan op de eerste drie criteria en
de verschillende aspecten daarbij in een breder kader
plaatsen.

Terecht wordt in het artikel opgemerkt dat er een schrij -
nend tekort is aan opvangplaatsen. Dit heb ik zelf
mogen ondervinden toen mijn zoontje vorig jaar naar
de crèche moest. Een wachtlijst van 10 maanden,
waarbij van enige zekerheid omtrent plaatsing geen
sprake was. Planning van een kind houdt in dat je
rekening moet houden met mogelijke plaatsing in een
crèche. Voorwaar weinig vrije keuze uit het assorti-
ment van de kinderopvang wanneer een derde bepaalt
waar je kind geplaatst kan worden. Overigens is het
assortiment in de kinderopvang inderdaad wat uitge-
breider dan professionele crèches van particulieren of
gemeenten. Gastouders, dagmoeders, e.d. zijn andere
oplossingen. Maar de crux van het probleem ligt in het
zeer gebrekkige prijsmechanisme.

De goed werkende markt kan volgens Auke Leen
worden afgelezen aan de prijsvariatie die bestaat in een
markt. Hiervan is in de markt voor kinderopvang in
het geheel geen sprake. Althans niet bij de professionele
opvang. En eveneens niet wanneer gebruik wordt
gemaakt van een particulier die de ontvangen bedragen
opgeeft aan de belastingdienst. Namelijk, een ieder
die zich aanmeldt bij de kinderopvang krijgt een bro-
chure van WVC (dit ministerie heet sinds kort Minis-
terie van Welzijn, Volksgezondheid en Sportzaken:
WVS - red.). Hierin staat vermeld dat er sprake is van
een van Rijkswege opgelegd tariefstelsel. Het tarief
voor de kinderopvang is slechts gedifferentieerd naar
inkomen, met een exponentiële relatie tussen genoten
inkomen en te betalen tarief. Indien een ouder een
opvangplaats vindt waar de bijdrage lager is dan WVC
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(WVS) voorschrijft* dan dient het verschil te worden
opgegeven op het inkomstenbelastingbiljet als genoten
inkomen.

De prijsvariatie die Auke Leen aangeeft is dan ook het
verschil dat wordt veroorzaakt door het verschil in
inkomen. Iemand die rond de ƒ 1.600,-brutopermaand
verdient, betaalt ongeveer ƒ 60,- per maand voor een
vijfdaagse opvang. Bovende/4.000,-brutopermaand
(bij tweeverdieners is dit al vrij snel het geval) dient het
maximumtarief te worden betaald, zijnde ƒ l. 100,-per
maand. Terzijde zij opgemerkt dat zelfs dit bedrag
nog een subsidiecomponent kent, aangezien een
opvangplaats ƒ 16.000,-per jaar kost. In Rotterdam is
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het officieuze beleid inmiddels dat uitsluitend nog
opvangplaatsen worden toegekend aan de hoogste
inkomens, teneinde de subsidielast te minimaliseren.

Om de lasten wat eerlijker te verdelen, was de bijdrage
aftrekbaar van de inkomstenbelasting als buitengewone
lasten. Navraag bij de belastingdienst leerde het vol-
gende: a) er is een drempel waaronder de bijdrage niet

i aftrekbaar is; b) naarmate het inkomen hoger is, is er
i minder aftrekbaar.
!

! Samengenomenisdekinderopvangdubbelnivellerend.
Progressieve (bijnaexponentiële)heffingendegressie-

i ve aftrekbaarheid. Inmiddels is er een nieuwe regeling
' vankrachtdiedezelaatsteeffectennogverderyersterkt.
j Indien een belastingplichtige zelf de kosten voor de
: kinderopvang draagt, worden de kosten die fiscaal voor
eigen rekening blijven, gesteld op 100% van de advies-
tabel voor ouderbijdragen. Heimeerdere is aftrekbaar
als buitengewone last, maar uitgaven boven de
ƒ 10.250, -blijvenbuiten beschouwing. Met andere
woorden, naarmate je de kinderopvang harder nodig
hebt, moetje meer betalen. Een kenmerk dat overi-

; gens bij yeel overheidstarieven te herkennen valt.

De grote problemen bij de kinderopvang hebben dan
ook niets te maken met een falende markt. Er is im-

I mers geen markt. Het gaat orn een veel fundamenteler
l probleem. Het gaat hierom inkomensafhankelijke
bijdragen voor diensten die voor iedereen gelijk zijn.
Als er al sprake moet zijn van nivellering, dan dient dit
te worden gedaan ophetmomentvan inkomensverkrij-
ging, dus bij de inkomstenbelasting. Daarnadient alles
voor iedereen gelijk te zijn! Zo niet, dan js er sprake
van oneigenlijke inkpmensoverdrachteiij die zware
gevolgen hebben voor het bestedingspatroon van een
grote groep mensen. Het kenmerk van deze groep
mensen is dat zij altijd in de verkeerde categorie valt,
namelijk die van de meestbetalende. De overheid weet
blijkbaar vrij nauwkeurig welke inkomensgroep een
zeer inelastische vraag uitoefent naar haar diensten.
Indicatief moge dan de bijdrage voor de kinderopvang
zijn. Deze beloopt al gauw 15% van het nettobudget
van een tweeverdienershuishouden. Dit is vaak meer
dan de netto woonlasten per maand.

Maar dit fundamentele probleem komt op meerdere
terreinen terug, zoals bij de ziektekostenverzekering,
die in geval vanhet ziekenfonds inkomensafhankelijk
is,envöorparticulierverzekerdeneenopslagkentomde
oververtegenwoordiging van ouderen in de ziekenzorg te
compenseren. En als curiosakunnenworden opgemerkt
dat in Rotterdam even met de, gedachte is gespeeld om

het openbaar vervoer inkomensafhankelijk te maken
(nl. gratis voor uitkeringstrekkenden), evenals de bij-
drage voor de verontreiniging van de oppervlaktewa-
teren en de retributie (sic!) voor de paspoorten.

Inkomensafhankelijke heffingen zijn daarom slecht
vanwege een aantal redenen:
a) door verstoring van de prijs nemen mensen andere

beslissingen. Er is teveel vraag naar een bepaald
produkt (bijvoorbeeld dus de kinderopvang);

b) metname oefenen mensen vraag uit die zij zichniet
kunnen veroorloven. Zij worden onbewust free
rider;

c) het kostenbewustzijn van een grote groep mensen
valt weg, waardoor zij een verstoorde perceptie van
hun koopkracht krijgen;

d) doordat mensen gedurende lange tijd gewend zijn
geraakt aan verstoorde prijzen, en daarmee aanhun
niet-verdiende koopkracht, zijn zij dit gaan zien
als een recht, hetgeen op langere termijn steeds
grotere overdrachten noodzakelijk maakt.

Het meest storende van dit al is, dat de groep mensen
die oneigenlijke koopkracht geniet zeer groot is. Met
behulp van wat cynische economische theorieën, zoals
hetMedian Voter Theorema, kan verwacht worden dat
niets zal worden gedaan om de verstoorde prijzen te
corrigeren, aangezien dat stemmen doet verliezen.

Voor de beter opgeleiden en beter verdienenden in dit
land zit er dan ook weinig anders op dan het land te
verlaten. Zij kunnen immers per definitie de balans
niet in hun voordeel doen omslaan, aangezien zij een
te beperkte groep vormen in stemmenaantal.

Maarten van Mourik
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MACHTIG RECHT
Frank van Dun

HansOverslootheeft'eenkleinbezwaartegenhetliberta-
risme'': het libertarisme heeft een funderingsprobleem,
en kan dat niet oplossen. En passant stuurt Oversloothet
libertarisme drie verwijten toe: 1) het libertarisme is te
intellectualistisch, wantteveel met logica bezig, enniet
genoeg met de strijd om de macht; 2) het heeft bijgevolg
een verkeerd idee van recht, want recht is een produkt
van 'de politieke gemeenschap', of zoals hij hetminder
verhullend uitdrukt: "van de in de politiek beslissende
'wil'"; en3)libertariërsschaden 'de
liberale zaak' door hun kritiek op
de pragmatische middle-of-the-
road liberalen, die wél meer met
macht dan met logica bezig zijn.

Aangezien Oversloot weinig argu-
menteert,maarveelsuggereert, kan
een kritisch commentaar op zijn
stellingen niet anders dan zich
oriënteren op wat er tussen en achter de regels van zijn
tekst te lezen is. Zo'n interpretatieve onderneming is niet
zonder risico van misverstand, maar dat risico neem ik
graag op de koop toe.

Over het derde verwijt - "libertarische kritiek schaadt
de liberale zaak" -wil ik het kort houden. Het zal wel
zo zijn dat sommige pragmatische liberalen de liberta-
rische kritiek irritant vinden. Die kritiek is, dat zij
nauwelijks of nooit verder komen dan marginaal s\eu-
telenaanhetbeleid,enmetnaKieconstitutionelevraagr
stukken (over de aard en de grenzen van de staatsmacht)
mijden als de pest. De libertarische kritiek viseert niet
enig persoon doch slechts de permanente structuren
van de dwangmacht. Niemand hoeft haar als een
persoonlijk affront te beschouwen. Dat geldt ook voor
de absoluut onkreukbare politicus die beseft hoe
gemakkelijk machtsmiddelen van de ene hand in de
andere kunnen overgaan.

Zeker, het libertarisme is een radicale theorie, maar
"radicalism in theory, gradualism in practice" sluiten
elkaar niet uit. Het libertarisme geeft een richting aan
het liberale doen en denken. Het zegt aan zelfge-
noegzame pragmatici, dat er nog veel te doen valt, dat
hun politieke of electorale successen niet de ultieme
maatstaf van de liberale zaak zijn, en dat deze niet
samenvalt met 'het redden van de republiek'. Het
liberalisme is toch niet gelijk aan wat leiders van
'Liberale' partijen voorstaan? Een partij is liberaal in de

Politieke vooruitgang

bestaat in eenterugdrin-

geh van de agressie in de

menselijke samenleving.

mate waarin zij vrijheid voorstaat-niet de vrijheid van
politici om hun beleid op te dringen, maar de vrijheid
die mensen de gelegenheid laat van dat ene leven dat
hun te beurt valt het beste te maken wat ervan te maken is.

Uiteraard zijn ook libertariërs onderhevig aan irritatie.
En hoe zou de tekst van Oversloot niet als een rode lap
op een stier werken? Oversloot wil beklemtonen dat
politiek een zaak van macht is. Libertariërs zijn wereld-

vreemde dromers, hun logica en
hun argumenten zijn irrelevant. Zij
zijn dom ajs zij denken dat zij hun
gelijk ooit zullenkunnen bewijzen
zonder de machtte grijpen. Als ze dat
zouden willen doen, en als ze een
kans van slagen zouden hebben,
dan is Oversloot bereid hen serieus

_ te nemen. Want voor politieke
macht heeft hij respect; voor poli-

tieke rede niet: "In laatste instantie is niet het 'logisch
gelijk', maar 'de wil' in de sfeer van de politiek beslis-
send." (Oversloot, p. 13) Hij verklaart dan ook heel
consequent, dat hij niet eens met libertariërs in discussie
hoeft te treden: "Als en zolang ik (en de mijnen) bereid
zijn ons in uw ogen 'evidente ongelijk' met inzet van
(onze)2 middelen feitelijk te verdedigen, hebt u een
probleem",(Oversloot, p. 13..) In de politiek hebben
alleen de machtigen gelijk, en zij hebben altijd gelijk.

Wat is een in libertarische ogen 'evident ongelijk'?
Alleen dit: dat iemand beweert het recht te hebben
anderen via agressie en bedreiging met geweld te
schaden of aan zich te onderwerpen. Oversloot blijkt
geen moeite te hebben met zo'n bewering. Politieke
macht schept haar eigen recht. Dat'recht' te funderen
is niet nodig, want het wordt gedragen door de macht -
en tegen macht valt niets te argumenteren ofte funderen.

We zouden Oversloot daarin gelijk moeten geven, ware
hetnietdatpolitieke macht geenszins een domme kracht
is, een bulldozer die alles dat hem in de weg komt plat-
walst. Politieke macht berust ongetwijfeld ook op de
mogelijkheid en de bereidheid van sommigen bruut
geweld te gebruiken tegen andersdenkenden; maar
daarnaast berust zij voor een groot deel op meningen
vanmensen. Enmetmensenvaltwel te argumenteren,
in het bijzonder over de libertarische stelling, dat poli-
tieke vooruitgang bestaat in een terugdringen van de
agressie in de menselijke samenleving, en dan vooral
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vande 'geheiligde' (geïnstitutionaliseerde)vormenvan dat zichzelf letterlijk uit het oermoeras heeft kunnen
agressie innaam van 'de staat' of' de politieke gemeen- tillen, zonder hulp van God, Duivel of 'politieke ge-
schap'. Datmen mij niet verkeerd begrijpe: de Liberia- meenschap'?
rische rechtstheorie is niet een beschouwing van een
samenleving zonder agressie (libertariërs zijn geen Met zijn Münchhausen-metafoor werkt Oversloot zijn
utopisten); zij is een beschouwing van een samenle- libertarisme-kritiek in de nesten, zonder dat hij zich
viagwaarinagressienietlangereenreligieuzeqfquasi- daar overigens van bewust is. Hij, die Godheeft afge-
religieuze verering geniet, een samenleving waarin de zworen, en dus geen vrede kan nemen met een Locke-
yrijwaringvandevredenietalseenexcuusvooragressie aanse theologische fundering van de libertarische
op grote schaal wordt ingeroepen. rechtstheorie, eist dat de libertariërs een evolutionis-

tische fundering van het recht produceren. Maar zo'n
De libertarische strategie kan niet gericht zijn op het poging moet wel een Münchhausen-leugen zijn:
veroveren en gebruiken van 'de macht'. Zij moet Mensen kunnen toch niet uit zichzelf recht ontwikkelen!
gericht zijn op het ontmaskeren en ontwortelen van de Als ze recht hebben dan moet het hun wel gegeven zijn, en
politieke theologie van 'de macht', vanhet dogma, dat als het hun niet door God gegeven is, dan door een an-
er een macht is die niet gebonden is aan de [morele en dere mysterieuze entiteit: de 'politieke gemeenschap'.
juridische] regels diédë intermenselijke verhoudingen
regelen, omdat zij van een hogere orde is. Wat deze De stelling van Oversloot is, dat het recht geen andere
theologie zo gemakkelijk te verteren maakt, is het feit fundering kan hebben dan in en door de politieke
dat zij vpórtboüwt op primitieve, diepgewortelde voor- gemeenschap. Dat recht is niet meer dan een conventie,
stellingen van causaliteit. Hoe kan men de wereld een afspraak die "voorwaarde en gevolg is van de
verklaren? God hééft hem geschapen. Hoekanmende creatie van een politieke gemeenschap." De heb geen
satnenlevihg verklaren? De vorst heeft haar geschapen. moeite met de idee dat mensen een gemeenschap3

Niets lijkt moeilijker te vatten dan dat orde uit chaos vormen, ookniet als dat een politieke gemeenschap is.
komt, of dat orde een spontaan verschijnsel kan zijn, Maarvaneenconventie,zekeralsdievoorgesteldwordt
een evolutionair proces van zoeken, proberen, leren. als een bindende afspraak, kan alleen sprake zijn als
Wie deze ideeën propageert krijgt te horen dat hij men kan aanduiden wie de mensen zijn die de conventie
'drpomt?; Hij moet toch: weten, dat niets! zichzelf kan onderschreven hebben. Oversloot glijdt over deze
verheffen. We kennen het refrein: de armen zijn arm kwestie als een Fries over glad ijs. Wat is de precieze
omdat ze niet geholpen worden; de Derde Wereld is inhoud van die 'politieke' afspraak? We krijgen geen
wat hij is omdat er te weinig ontwikkelingshulp is; aanwijzing. Hoe kan dezelfde afspraak "voorwaarde
mensen zouden sterven als ze niet in leven werden en gevolg" zijn van "de creatie van een politieke
gehouden; zij zouden geen recht kennen als het hun gemeenschap"? Geen uitleg. Lockes God mag niet
met gegeven of opgedrongen was. ' meermeesPelen,maarzijnintimiderendenotievaneen

Tn , ' . ' • : ' ' . ' . . heilig "sociaal contract" waarbij een staat met een
tadeWestersemythoogiewordtdeabsurditeitvande absoluut territoriaal recht wordt gecreëerd moeten we

Les LTdTh±nï ̂ ^^fr^^heidvoor- nog altijd braaf slikken/
gesteld in het beeld van de Baron von Münchhausen

°eras,5ekt- °e Baron ontbreekt Het is evident dat Oversloots gewichtig klinkende
e n 14 H » i ? ^u tegen het liberta' verwijzingen naar politieke gemeenschappen en d

od waat^J r f, T' blj ontstentenis van afspraken waarop deze zouden teruggaan alleen maar
™ a e l o v e nff i ebuitendiende oo^erblinding z^n. Locke hield niet op erop te *p»

dat ^maatschap in een politieke gemeenschap -ge •
ndividud emla P ' 4 ' is zo au tomat i smeisaarafhe l i jk i svaneeninvi

«^ke leugenaar van en uitdrukkelijke instemming.' Aangezien libertar.er
dieinstemminguitdmkkelijLeigeren,heeftZe^
Lockeaanse politieke gemeenschap geen enkel rech

Persoon- Hrt recht van de Lockeaanse
" hen alleen als zij door k op

van de evolutie van hè levn A eenaeS°™ goed dat ooit door een vroegere be
evolutie and^rhet^^^?111^18 sc^pZouZijngebracht.^etisnietmoeilijkinteziend

aannetverhaalvangenetischmateriaal deze Lockeaanse politieke gemeenschappen, als ze ai
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zouden bestaan, niets te maken hebben met wat Oversloot
onder 'politieke gemeenschap' verstaat. A fortiori,
gemeenschappen, politieke of andere, die inderdaad
op een echte consensus berusten, hebben geen problemen
met het libertarisme: wat ook hun concrete afspraken
mogen zijn, zij hebben een libertarische constitutie.

Van dergelijke libertarische politieke gemeenschappen
wil Oversloot echter niet weten. Zij beantwoorden aan
"de libertarische droom, het verlangen naar de heer-
schappij van... recht... [dat
niet] door een politieke
gemeenschap, of een heerser,
wordt gemaakt en onder-
houden." (p. 14) Liberta-
rische politieke gemeen-
schappen willen het recht
eerbiedigen. Oversloot, die
geen dromer is en niet in
sprookjes gelooft, weet dat
dit onzin is. Het is voor hem
een uitgemaakte zaak, dat het recht een kind is van de
macht (van een heerser, of van een 'politieke gemeen-
schap'). Politieke gemeenschappen worden bij elkaar
gehouden door de macht van hen die niet dulden dat
anderen zich aan hun wil onttrekken. Recht is de in' de
politieke gemeenschap beslissende wil'.

De aap is uit de mouw: het libertarisme zit verkeerd
omdat het strijdig is met een louter positivistische
rechtsopvatting; Alleen als kind van de macht is het
recht een reële factor, omdat alleen macht een reële
factor is. Het recht op zich, los van de macht, is een
hersenschim die alleen maar 'funderingsproblemen'
oplevert. Oversloot wil een nuchtere wetenschapper
zijn; het libertarisme zit verstrikt in een oubollige
godsdienstige, of erger nog: speculatief-metafysische,
kijk op de wereld.

Het klinkt allemaal heel "wetenschappelijk", "realis-
tisch",heelwo«omeraïe. Maar,zo kunnen wemetGerrit
Meijer vragen, is no nonsense hetzelfde als sensel
Welke prij s betalen we voor die academische respecta-
biliteit? Laat ons geen overbodige subtiliteit veinzen:
de joden in Nazi-Duitsland, de vervolgde minderheden
in de Sovjet-Unie, de Armeniërs in Turkije, de indi-
anen in Amazonië,... - zij mogen allen huilen van pijn
en verdriet (dat is namelijk wetenschappelijkheel goed
verklaarbaar), maar laat ze toch vooralniet zeuren over
hun geschonden rechten (dat is alleenmaar pijnlijk voor
ons, nuchtere academici). Hun rechten werden hun
immers toebedeeld door de 'politieke gemeenschap'; zij
kunnen ervan genieten onder de voorwaarden waaronder

De orde die de machthebbers

handhaven is een rechtsorde als en

alleen als zij in overeenstemming
; • ' • i

is met de realiteit der dingen.

ze werden verleend, en zolang de "in de sfeer van de
politiekbeslissendewiP niet anders beslist. Hoe zouden
zij dan rechten kunnen inroepen tegen 'de politieke
gemeenschap'?

De drogreden in Oversloots gladde stukje is nochtans
duidelijk. Hij verwart twee totaal verschillende begrippen:
hetbegripvanhetrecht,enhet begrip van de handhaving
van recht. Politieke gemeenschappen manipuleren
macht om hun gezag en orde te handhaven. Het is echter

: geen uitgemaakte zaak dat
zij daarmee eo ipso ook
rechthandhaven. Het is niet
onlogisch of zinloos te zeg-
gen dat sommige politieke
gemeenschappen recht
handhaven, en dat andere
datnietofslechtsheelgebrek-
kig doen. Ook Oversloot
kan daarniet onder uit. Het
verleidt hem zelfs tot een

flagrante contradictie. Volgens hem is het recht, ook
het Natuurrecht,7 "gecreëerd door en in ieder geval
- als het goed is -- onderhouden door een politieke
gemeenschap''; (p. 14) Als het goed isl Dat is toch net
iets té glad.; Van twee dingen één: ofwel is recht de
orde die de politieke gemeenschap creëert en in ieder
geval handhaaft, ofwel is een "goede" politieke
gemeenschap er één die een orde handhaaft die aan de
eisen van het recht beantwoordt.8

Dathet Oversloot in extremis toch aan voldoende moed
ontbreekt om achter zijn positivistische rechtsopvat-
ting te blijven staan, is uiteraard geen argument voor
de libertarische rechtsidee. Men zou kunnen geloven
dat deze toch moet terugvallen op onwetenschappe-
lijke^ godsdienstige of speculatief-metafysische
(en dus: schijn ) funderingen. Daar is geen reden toe.
De libertarische rechtsidee hoort weliswaar thuis in de
natuurrechtelijke traditie, maar men mag deze niet
beperken tot de Aristotelische, Thomistische of een
anderemetafysische variant. Grondideevanhetnatuur-
recht is dat alleen recht is wat volgens de natuur is.
Anders gezegd: de orde die de machthebbers handhaven
is een rechtsorde als en alleen als zij in overeenstem-
ming is met de realiteit der dingen. Is die orde dat niet,
dan is zij gedoemd ten onder te gaan aan de interne
spanningen die zij oproept.

Het rechtheeft een eigen macht die zich met des te meer
kracht openbaartnaarmatehetmetgrotere effectiviteit
wordt miskend. Ik meen dat alle liberalen, niet alleen
de libertarische ultra' ss zich met deze natuurrechtelijke
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opvatting kunnen verenigen wanneer het gaat om de
verklaring van de ineenstorting van de socialistische
regimes, van de desintegratie van roversstaten zoals
die van de Inca's, van het bijna absurde gemak waar-
mee Cortes met een handvol soldeniers een einde
maakte aan het ontzagwekkende rijk van de Azteken,
en van de troosteloze stagnatie waarvan zovele episoden
in de geschiedenis getuigen. Oorzaak van deze groot-
schalige destructies vindt men niet in een gebrekkige
effectiviteit van de ordehandhaving (hetpositieve recht
"gecreëerd en onderhouden door een politieke gemeen-
schap"). Men vindthaar integendeel
in de al te grote effectiviteit waarmee
de politieke ordehandhavers hun
orde hebben opgelegd. '

van de vrouw met de man symboliseert, en meteen
ookhaarvolledigeonderwerping,haarverdwijningals
zelfstandig persoon, staat tegenover de sociologische
realiteit van het gezinsleven, en, op een ander vlak,
tegenover de toch altijd weer aansprekende kluchten
over 'the battle of the sexes'. Met het Sacrament van
de Politieke Gemeenschap is het niet anders gesteld.
Mystieke noties van éénwording en gemeenschap
kunnen wel de waarneming van de sociale realiteit
vertekenen, toch laten zij die realiteit onveranderd.
Mensen zijn geen delen van een groter geheel; zij doen

elkaar geweld aan wanneerzij ditniet
erkennen.

Recht is leven volgens

de natuur, niet tegen

de natuur.

De andere optie, wede-een toestand
die in sociologisch perspectief niet
van vrijheid en vriendschappelijke
betrekkingen te onderscheiden is-is
niets anders dan elkaar ontmoeten
in wederzijds respect. Vrede, vriend-

schap en vrijheid veronderstellen geenszins de
opheffing van de eigen aard van tenminste één van de
betrokkenen. Zij bestaan in de aanvaarding van dat
eneonontkoombarefeit,dat"U"en"Ik" verschillende
personen zijn en blijven. De libertarische rechtsideeis
dus een hypothese over de voorwaarden waaronder
mensen met elkaar kunnen samenleven en samenwerken.
Recht is leven volgens de natuur, niet tegen de natuur,

Delibertarischerechtsideeheeftgeen
godsdienstige of speculatietmeta-
fysische fundamenten nodig. Die
zijn wel nodig voor een analyse van
de samenleving in termen van een geheel en zijn delen,
aangezien zo'n analyse de kenbaarheid van hetgeheel
('de samenleving') veronderstelt. Het doet er niet
toe óf men zich dat geheel voorstelt als een allen
overstijgende "reële" eenheid (zoals in een mystieke
religie of een rationalistische metafysica), dan wel als
een fictieve of conventionele eenheid (zoals in de
modërnerationalistisch-legalistischevisievandestaat ,. „,»,.»,„ ,„^^ , - . , . .
alseen'gemeenschapmetrechtspersoonlijkheid'). Het Deze formule heeft misschien een al te archaïsche
gaat erom, dat men mensen voorstelt als delen vaneen klank; maar dat bewijst niet dat de formule geen
groter geheel, en daarmee de analyse van het samen- betekenis heeft buiten een archaïsch metafysisch ot
leven loskoppelt van de alledaagse ervaring van het theologisch systeem.
levenmetentemiddenvananderemensen,e]kmetz[)n .
of haar eigen inzichten en handelingsmogelijkheden. Denken in termen van ontmoetingen, eerder dan in
Het anders-zijn van anderen is een feit waar niemand termen van delen en gehelen, is niet altijd gemakkeliJK.
omheen kan. De libertarische rechtsidee vertolkt de We leren het vooral in de dagelijkse beleving, vee
radicale aanvaarding van dit feit. Zij ziet sociale ver- minder door theoretische instructie en belering. Da
houdingenmetalsverhoudingentusseneengeheelen verklaart waarom in theoretische discussies situaties
zijn delen, of tussen delen van hetzelfde geheel, maar
als verhoudingen tussen de ene mens eri de andere(n).

^ifk verhouding begint met een ontmoeting,
""• reeks van ontmoetingen, van

Elke ontmoeting confronteert

waarin vele ontmoetingen gelijktijdig
vaak voor "onoplosbare" problemen zorgen:
falingen, sociale dilemma's, enzovoort. Het the
tische verstand is dan vlug geneigd te veronders f
dat een perspectief waarirl alle problemen «-J»
oplosbaar zijn ook een hoger realiteitsgehalte S

«ol**

Sacrament

n
'T yen/et,dezelfde fundamentele Dat geldt met name voor het traditionele «pol*

8 °frede-0ori°g Citeert in perspectief, waarin het altijd weer gaat om' de P r o _
men van d; samenleving als geheel'. Daverende
stellmgis.dathetpolitiekeperspectiefkenmsvan

geheel en zijn delen bevat De realiteit is,
handelen'aiieen in ontm

bestaat. Het is onderhevig aan eze j
dilemma's als niet-politiek handelen. Het versciu
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dat het politieke denken geen andere les uit die ervaring
van zijn beperkingen kan trekken dan dat het nog niet
zuiver genoeg wordt toegepast. Het weet geen raad
met de permanente contaminaties van het politieke
domein door het menselijke bloed dat kruipt waar het
niet gaan kan.9

Uit het voorgaande volgt dat het libertarisme helemaal
niet anti-politiek is, zoals Oversloot beweert. Het stelt
alleen de eis dat men ook bij de (her)vorming van
politieke gemeenschappen, zoals in alle andere gevallen,
met de eisen van het samenleven- vrede, vriendschap,
vrijheid - rekening houdt. Alleen zo doet politiek de
mensen recht en versterkt zij hun vaardigheid in de kunst
van het samenleven.

Frank van Dun IVbl

Hans Oversloot: "Klein bezwaar tegen het libertarisme"
Vrijbrief "\ 995/1, pp. 13-14. Aangezien Oversloot zijn bezwaar
alleen tegen het natuurrechtelijk libertarisme richt, zal ook ik
mij daartoe beperken.
Deze toevoeging van 'onze' toont aan dat Oversloot ofwel
misleidende retoriek niet schuwt, ofwel niets van libertarisme
begrijpt. Elke libertariër zal erkennen dat Oversloot en de
zijnen het recht hebben met hun eigen middelen een 'politieke
gemeenschap' te vormen en deze te verdedigen tegen agres-
sie. Wat een libertariër ontkent is, dat Oversloot en de zijnen
het recht zouden hebben anderen (o.m. libertariërs) te dwin-
gen zich aan die 'politieke gemeenschap' te onderwerpen.
Oversloot moet dit weten: het hoofdstuk 'The right to ignore
the state' uit Social Staties kan hem, 'kenner' van Herbert
Spencer, niet ontgaan zijn.
Althans, als men onder 'gemeenschap' niet meer verstaat
dan een samenwerkingsverband. Het zou kunnen dat Over-
sloot deze naturalistische betekenis aanvaardt: hij voert een
gemeenschap immers terug op een afspraak. Het is echter
moeilijk in te zien hoe hij dat consequent kan doen (zonder
mystieke elementen binnen te smokkelen) en toch zijn kritiek
op het libertarisme kan handhaven. (Zie verder in de tekst.)
John Locke, The SecondTreatise of Government, Hoofdstuk
VIII, paragrafen 119 sqq: "[The obligation to obey the laws
of the government] reaches as f ar as the very being of any
one within the Territories of that Government" (par. 119);
"[Elvery Man, when hè... jncorporates hirnself into any Gom-
monwealth, hè... annexed also, and submits to the Community

those Possessions, which hè has, or shall acquire, that do
not already belong to any other Government" (par. 120); "[H]e,
that has once... given his Consent to be of any Common-
weal, is perpetually and indispensably obliged to be and re-
main unalterably a Subject to it, and can never be again in the
liberty of the state of Nature (par. 120). Hoe liberaal Lockes
"sociaal contract" is, moge blijken wanneer men in deze frag-
menten 'man' vervangt door 'woman', 'commonwealth' door
'marriage', en 'government' door 'husband'. De 'politieke
gemeenschap' als uitvergroting van het Sacrament van het
Huwelijk!
John Locke, The SecondTreatise of Government, Hoofdstuk
VIII, paragrafen 117 sqq.
Of dergelijk onroerend goed bestaat, is uiteraard nog maar de
vraag.
Zeker, er zijn politieke culturen die hun conventies en
ordehandhavingspraktijken min of meer afstemmen op het
natuurrecht. Maar dat is niet hetzelfde als te zeggen dat het
natuurrecht "gecreëerd" wordt in een afspraak. Het liber-
tarisme ontkent niet dat er conventioneel of positief recht is.
Het aanvaardt het beginsel dat "de bepalingen in een con-
tract gelden als wet voor de partijen". Maar dat beginsel zelf
is geen bepaling in een voorafgaand contract.
Ik neem aan, dat elke libertariër zich wel met het tweede
alternatief kan verenigen.
Zie het verhelderende artikel van Arie in 't Veld over Euro-
lobby's in Vrijbrief 1995/1, pp.3-12.
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Gevraagd: libertariërs die actie willen
Karel Beekman

Hoe het libertarische gedachtengoed te verspreiden juridische actie, namelijk een poging om ervoor te
onder een breder publiek, is een voortdurend terugke- zorgen dat de verplichte omroepbijdrage wordt
rend thema in discussies van libertariërs. Vele wegen afgeschaft. De verplichte omroepbijdrage is een vorm
leiden naar Rome, laten we dat vooropstellen, en alle van belasting die voor libertariërs moeilijk te pruimen
wegen hebben zo hun knelpunten. Ik vond het echter is: mensen worden verplicht om voor iets te betalen
gênant om in de Vrijbrief te moeten lezen dat de waar ze niet om hebben gevraagd Zeker in de huidige tijd,
Libertarische Partij het niet slecht gedaan had bij de waarinhetaanbodvandepubliekeomroepenmaareen
Kamerverkiezingenin'94,omdatzetochmaarzoveel- klein deel is van het totale televisie- en radio-aanbod
duizend stemmen had gehaald. Daarbij wordt blijkbaar (dat bovendien ook nog eens bol staat van de reclame),
vergeten dat er nogal wat mensen zijn die zomaar wat is de verplichte omroepbijdrage een voor de hand
invullen -uit baldadigheid bijvoorbeeld- of die zich liggend te bestrijden onrecht.
vergissen bij het invullen van hun stembiljet (danwei bij
het gebruik van de stemcomputer • red.). De Libertarische Partij Mochten sommige lezers tegenwerpen dat wat voor de
eindigde als laatste, eenvoudigweg een slecht beroerd omroepbijdrage geldt, in feite voor alle belasting geldt
resultaat dus. Een voorspelbaar resultaat ook, want je (je wordt verplicht om te betalen voor iets waar je niet
zult eerst iets van een 'grass-roots-beweging' moeten om gevraagd hebt), dan kan ik alleen maar zeggen:
opbouwen voordat je op politiek vlak succes kunt precies. Dat is nou net het punt. Door het principe van
boeken. de omroepbijdrage aan te vallen, bereik je meteen dat

er een vraagteken komt te staan achter de legitimiteit
Tochheb ik begrip voor de drang onder sommige liber- van andere vormen van belasting. Een belasting als de
tarief s om politiek actief te zijn. Theoretiseren is inkomstenbelasting is echter moeilijker te bestrijden,
belangrijk, maar ideeën zullen toch ook in de praktijk omdat het daarbij gaat om geld dat in de 'algemene
moetenwordengebrachtjandersschietjeernietzoveel middelen' terechtkomt, en waar mensen (ook liberta-
mee op. Enige vorm van actie is dus wel degelijk riërs)tochweerietsvoorterugkrijgen,waarzegebruik
gewenst. En dan het liefst actie die effectief is. De ben van maken (scholen, wegen, enzovoort). De omroep-
ervanovertuigddateffectiviteiteenkwaliteitisdiedoor bijdrage wordt geheven voor een specifiek doel
het publiek wordt gewaardeerd. Effectiviteit dwingt -het instandhouden van de publieke omroepen. Het is
respect af. Het 'bezetten' van een belastingkantoor of volstrekt niet duidelijk waarom iemand daaraan zou
het aanbieden van petities aan belastingbeambten zijn moeten bijdragen, als hij niet geïnteresseerd is in het
voorbeelden van niet-effectieve acties, acties die aanbod van de publieke omroepen.
niets bereiken, die hooguit publiciteit opleveren, maar
publiciteit is alleen zinvol als er ook een bepaalde Ik ben m'n hele leven zwartkijker geweest. Sinds een
'follow-up' is, als erresultaten mee worden bereikt. jaar of wat word ik met enige regelmaat lastig gevallen
., . door telefoontjes van de Dienst Omroepbijdragen
ben manier om effectief actie te voeren, om iets in de en zwarte enveloppen, die mij manen om te betalen.
praktijk te bereiken en tegelijkertijd principieel bezigte De meest recente envelop bevat de mededeling dater
zijn (net zoals in de politiek), is juridische actievoering. binnen drie weken een inspecteur op de stoep zal staan
Deze vorm van actievoering wordt door libertariërs als ik niet betaal. Tegen de tij d dat dit verhaal m
maar weinig beleden. Wat dat betreft kunnen liberta- De Vrijbrief komt, heb ik hoogstwaarschijnlijk al een
ners iets leren van de milieubeweging. Het voordeel forse boete in de bus. Wat ik zou willen voorstellen is om
TkS T' fhet,d°elervanbeperktis'endus dezeboetejuridiSchaantevechten,onderhetPrinc.pdatiknietkanwordenverplichtomtebetalenvoonetó

waar ik geen prijs op stel Daarvoor heb ik uiteraard

heben fmanciële en &*«*» steun nodi^ * Std "" ÏÏ'; dat er voor mij een actiecomité kan worden o p g e n -

NederlanH ie r,™ „vu • * *«UIWB m aan nei puDiieK (dat immers «JUK &*»"-- . . - .
Nederland is om zich in te zetten voor een bepaalde afschaffing van de omroepbijdrage) kan het com»
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steun proberen te krijgen. Als eenpaar-duizendmensen
een paar gulden over maken, is dat voldoende. De zaak
kan desnoods tot aan het Europese Hof van Justitie
worden uitgevochten. Publiciteit is gegarandeerd, en
als de zaak wordt gewonnen is het een demonstratie
van effectieve, libertarische actie. Het begin van een
grass-roots-beweging?

Wie wil mij steunen door mee te doen aan de vorming
van een actiecomité? Vooral mensen met juridische
kennis zijri nodig! Schrijf naar:
Karel Beekman, Nieuwendammerdijk 499,
1023 BP Amsterdam,
of bel overdag 020-6372580, of fax 020-6320859.
Karel Beekman

Murray N. Rothbard (1920-1995),
wetenschapper, politicus en docent

Mike van Roosmalen

Op 7 januari j .1. stierf Murray Rothbard onverwacht aan de gevolgen van een
hart-infarct. Zijn dood betekent een enorme klap voor de libertarische
beweging en voor de Oostenrijkse School binnen de economische weten-
schap. Rothbard was een veelzijdig man, actief op zowel politiek als weten-
schappelijk terrein, en zijn invloed leek de afgelopen tijd groter dan ooit. Zo
werd hij in politieke analyses aangewezen als een van de hoofdfiguren achter
de zgn. Republikeinse Revolutie van het najaar 1994. Rothbard was er
trouwens als de kippen bij om deze analyse te verwerpen, getuige zijn artikel
in de Washington Post onder de titel "Newt Gingrich is no Libertarian". Zijn
politieke onafhankelijkheid was hem heilig. Zo nam hij de laatste jaren ook
steeds meer afstand van de Libertarian Party* veroor-
deelde de meest radicale tendensen binnen de Ameri-
kaanse libertarische beweging, en schoof hij in zijn
politieke standpunten steeds meer op naar die van de
Old Right, een typisch Amerikaanse conservatieve
traditie. Ik denk dat uiteindelijk de betekenis van
Rothbard als wetenschapper en docent hét grootst zal
blijken te zijn. Vooral zijn rol binnen de Oostenrijkse
School van de economische wetenschap is vanbelang;
samenmetlsraelM-Kirzner en LudwigLachmann geldt
hij als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van
de derde generatie 'Oostenrijkse economen'; Tevens
wordt hij geroemd als docent en schrijver, niet alleen
op economisch, maar ook op historisch en filosofisch
gebied. Ter illustratie van zijn veelzijdigheid, zijn
onafhankelijkheid en zijn betekenis als -Wetenschapper
wil ik enige woorden aanhalen die werden uitgesproken
tijdens de uitreiking van de Ingersoll Foundation's
RichardM.WeaverPriceforScholarly;Lettersbl994:
"Rothbard almost defihès the term intellectualmaverick.
A brilliant economie historian and philosopher, hehas
almost single-handedly f evived the idealism of the old
American Republic. He's an individualist 'tb. the core<
but hë has never for a moment lost sight of the social
andmoral dimensions of the mafketplace". ' ; :

Murray N. Rothbard

Man, Economy and State

In 1962 verscheen van Rothbard 'Man, Economy and
State', een omvangrijk boekwerk waarin de denkwijze
van Rothbards leraar Ludwig von Mises nader werd
uitgewerkt. Na deze publikatie gold Rothbard als een
van Von Mises' belangrijkste leerlingen en werd de
lijn van de Oostenrijkse School binnen de economische
wetenschap doorgetrokken tot een derde generatie,
hoofdzakelijk Amerikaanse, economen. Deze Ameri-
kaanse tak van de Oostenrijkse School wordt ook de
Neo-oostenrijkse School genoemd om hem te onder-
scheiden van de Duitse stroming binnen deze econo-
mische traditie. Rothbards belang binnen deze Neo-
oostenrijkse school blijkt ondermeer uit de aandacht
die hij krijgt in het boek' The capitalist alternative -an
introduction to neo-austrian economics' van de Engelse
econoom Alexander H. Shand. De neo-oostenrijkse
benadering van de economische wetenschap is echter
dernrate onorthodox dat het merendeel van de CCOIKK
mie-studenten Rothbards naam niet zal kennen. In de
'main-stream' economische handboeken die in Neder-
landen elders op hogescholen en universiteiten worden
voorgeschreven zult u dan ook tevergeefs zoeken naar
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de naam Rothbard. Een flauw lichtpuntje op dit gebied
heb ik enige tijd geleden mogen ontwaren in een nieuw
Nederlandstalig economisch handboek dat recentelijk
is uitgegeven onder de titel' Economie toegelicht'. Dit
boek van de hand van de Gentse professor de Clercq
besteedt ook aandacht aan de off-stream ontwikkelingen
binnen de economische wetenschap en ook in dit boek
geldt Rothbard samen met Kirzner en Lachmann als de
belangrijkste vertegenwoordiger van de moderne
Oostenrijkse School.

Naast Man, Economy and State dient 'Power and
Market' genoemd te worden en ook de vele publika-
ties over de oorzaken van de beurskrach van 1929 en
de depressie van (lejaren dertig(b.v. 'America's Great
Depression' uit 1963)1 Met ondermeer deze publikaties
vestigde Rothhardzijnnaam als economischhistoricus.

For a New Liberty

Rotiibardsmeestbekeridelibertansche geschrift is'For
a New Liberty; The Libertarian Manifeste' uit 1973.
Het boek verscheen in een tijd dat het libertarisme, als
betrekkelijk nieuw politiek fenomeen, in toenemende
mate aandacht trok in de Verenigde Staten. For a New
Liberty kan worden beschouwd als een soort bevestiging
van de levensvatbaarheid yan de nieuwe beweging die
vanaf die tijd wordt beschouwd als een belangrijke
stroming binnen het Amerikaanse politieke denken.
Rothbard zelf vestigde met dit boek zijn reputatie als
een van de belangrijkste voormannen van de liberta-
rische beweging in de VS.

Vanaf 1973 is het snel gegaan met het libertarisme in
de VS. De Libertarian Party zocht de politieke weg en
bereikte al snel de status 'grootste van de kleine partij-
en' . Rothbard nam zitting m het bestuur en verleende
zijn medewerking aan het schrijven van het partij-pro-
gramma. De laatste tien jaar echter boekte de Liber-
tarian Party geen aansprekende successenmeer ennam
ook Rothbard meer afstand van de partij en daarmee
van een belangrijk deel van de Amerikaanse liberta-
rische beweging.

The Ludwig von Mises Institute

Naastzijn talrijke wetenschappelijke publikaties en zijn
betrokkenheid bij de Amerikaanse libertarische bewe-
ging, metname de Libertarian Party, is Rothbard altijd
docent gebleven en heeft hij enorm veel energie gesto-
ken in de verspreiding van zijn politieke en econo-
mische denkbeelden. En met succes, zoals onlangs ook
geconstateerd werd doorHarry Browne. Browne ging
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tijdens een lezing in op zijn motieven om presidents-
kandidaat te worden namens de Libertarian Party en
legde zijn gehoor uit waarom juist nu de tijd rijp was
voor een groot verkiezingssucces. Ook al waren de
resultaten van de LP de afgelopen tien jaar teleurstel-
lend, aldus Browne, op twee gebieden heeft de liber-
tarische beweging zich in de VS de laatste twintig jaar
onderscheiden: educatie en wetenschappelijke publika-
ties. Browne vermeldde dat er in 1994 meer liberta-
rische publikaties waren verschenen dan in de jaren
vijftig en zestig tezamen. Een groot succes, dat volgens
Browne kon worden toegeschreven aan instellingen als
The Foundation of Economie Education, the Cato
Institute, tijdschriften als Reason Magazine, en perso-
nen als Robert Poole, Lawrence Reed en Murray
Rothbard.

Rothbard is zijn gehele werkend leven ook docent
geweest. Eerst ongeveer twintig jaar lang aan de New
York Polytechnic Institute en later als professor aan de
University ofNevadain Las Vegas. De laatste tienjaar
was hij ook verbonden als Vice-President of Academie
Affairs van het Ludwig von Mises Institute, een insti-
tuut dat een studieprogramma aanbiedt in 'Oosten^
rijkse' economie en dat verbonden is aan de Aubürn
University te Aubürn, Alabama.

Vanuit het Ludwig von Mises Institute werkte Rothbard
samen metLlewellyn H. Rockwell aan de verspreiding
van de inzichten die voortvloeiden uit de (neo-)Oosten-
rijkse benadering van de economie. Uit de gehele
wereld komen economie-studenten naar het instituut
omgeschooldtewordeninhetOostenrijks-economisch
denken. Met het instituut als een soort epicentrum heeft
de invloed van de (neo-)Oostenrijkse school een hoge
vlucht genomen. De uitgave van het vermaarde Review
of Austrian Economics (uitgegeven door Kluwer
Academie Publishers te Dordrecht) is hierbij een van
de vele hoogtepunten. Door toedoen van Rothbard is
een soort 'intellectual community' ontstaan van stu-
denten en docenten die in de Oostenrijkse traditie zijn
geschoold, vervolgens uitvliegen over de hele wereld
en elkaar via de Austrian Economics Newsletter (een
uitgave van het instituut) op de hoogte houden van
eikaars publikaties, proefschriften en aanstellingen.
Zijn betrokkenheid met studenten bleek vooral uit zijn
medewerking aan het tijdschrift Free Market dat door
studenten van het instituut wordtuitgegeven en waarin
hij in zijn vaste column op scherpe wijze het econo-
mische beleid van de regering Clinton onder vuur nam.
Nietvoorniets gafhettijdschriftForbes hem debijnaam
'Happy Warriör of Economics'. Een jaarlijks hoog-
tepunt was en blijft de Mises University, een 'summer



university', waar studenten en docenten uit de rest van
Amerika een week lang geschoold worden in 'Economics
of the Austrian School'. Alleen de beste inschrijvers
worden toegelaten nadat ze zijn geselecteerd op hun
capaciteiten de Oostenrijkse inzichten op overtuigende
wijze te presenteren en te verbreiden. Deze zomer zal
de Mises University, de grootste bijeenkomst op het
gebied van 'Oostenrijks' economisch onderwijs, een
eerbetoon brengen aan Rothbard. Ook is er inmiddels
een Murray N. Rothbard Scholarship Fund ingesteld
om die studenten financieel te ondersteunen die z}ch
willen toeleggen op de bestudering van Rothbards
wetenschappelijke werken.

blijyen lezen en viahetLudwig von Miseslnstitute zul-
len studenten gestimuleerd worden zijn werk voort te
zetten en zijn inzichten verder uit te werken.

Ongeveer vijftig jaar geleden werd Rothbards denken
en leven ingrijpend veranderd door zijn eerste kennis-
making met zijn grote leraar Ludwig von Mises. De
komende vijftigjaar zal ookMurrayRothbardherdacht
worden als een grote leraar die voor velen een omme-
keer in denken en leven teweeg heeft gebracht.

Mike van Roosmalen [W1

Tot slot

Rothbard, wetenschapper, politicus en docent, is op het
hoogtepunt van zijn roem en invloed gestorven. Zijn
nalatenschap is bijzonder groot; zijn boeken zal men

Privacy in het computertijdperk
Anton Peeters

In de Vrijbrief no. 5/6 van 1994 heb ik het begrip PT
geïntroduceerd. PT staat voor Previous Taxpayer, of
Perpetual Traveller. Dit is een manier van leven, die
gebruik maakt van de verschillende regelgeving van
de verschillende landen, zodanig dat de dreiging van
overheden voor have en gped geminimaliseerd wordt
en het plezier gemaximaliseerd wordt. Als voorbeel-
den geef ik: hasj roken doe je in Nederland, hard
rijden met een motor of auto in Duitsland, geen
inkomstenbelasting betalen doe je in Monaco, en geen
belasting betalen over de winst van je onderneming in
Jersey. Deze levensstijl profiteert ook van het feit dat
de meeste overheden hun eigen burgers als semi-slaven
beschouwen, maar gasten met alle egards behandelen.
Zo betaalt een buitenlander die in Nederland werkt voor
een buitenlandse onderneming ongeveer dehelftminder
aan loonbelasting dan een vergelijkbare Nederlander.
De strategie van de PT houdt in dat hij nationaliteit,
residentie, werkzaamheden en investeringen spreidt
over de verschillende landen. Als willekeurig voorbeeld:
nationaliteit: Nederlandse; residentie: Monaco; belang-
rijkste werkzaamheden: VS; investeringen en sparen:
Hong Kong. De belangrijkste instrumenten ter verwe-
zenlijking van deze strategie zijn: extra paspoorten,
postadressen, bankrekeningen op verschillende naam
in verschillende landen en eventueel ppstbusven-
noptschappen. .,Het nut van een extra paspoort heb jk

behandeld in Vrijbrief no. 5/6 van vorig jaar. In deze
Vrijbrief zou ik het pnder meer graag hebben over een
ander zeer bruikbaar 'instrument' voor de PT, name-
lijk: het postadres. Bij meerdere identiteiten horen
meerdere adressen.

Wat is een postadres?

Een postadres is ieder adres waar de geadresseerde niet
woont of verblijft. Dat kan dus het adres van een vriend
of een familielid zijn. Hotels kunnen hiervoor ook
gebruikt worden. Maar, en daar wou ik het hier over
hebben, er bestaan opkbedrij ven die post voor anderen
ontvangen. Dezeposthouden ze vasttotdat de geadres-
seerde langs komt, of ze stoppen de post in nieuwe
enveloppen, plakken opnieuw postzegels en zenden het
door naar het adres, waar de geadresseerde zijn post
wil ontvangen. Deze dienst wordt vaak aangevuld met
telefoon- en faxdiensten, typewerk, mailing, vertaal-
werk, etc. In de Gouden Gids zijn deze bedrijven te
vinden-önder-de rubriek Secretaresse en kantoordien-
sten en boodschappendiensten. En in De Telegraaf van
zaterdag staan veel advertenties van dergelijke bedrij-
ven in België en Luxemburg. Vanaf een bedrag van 50
gulden per maand is men aangesloten bij zo'n bureau
vppf het verwerken van post, waarna per handeling,
verwerkte tjriefetc., nog een klein bedrag rftoet worden
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betaald. Voor extra diensten als het opnemen van de
telefoonmet de bedrijfsnaam van deklantmoetnaruur-
lijk apart worden betaald. Van deze diensten wordt
gebruik gemaakt door: eenmanszaken waarvan de eige-
naar vaak onderweg is; startende ondernemingen die
zich nog geen serieus kantoor met secretaresse kunnen
veroorloven; grotere bedrijven die willen bezuinigen op
hun kantoorkosten; ondernemingen die een kantoor in
een andere stad of ander land willen openen; etcetera.

Computerbestanden

Een postadres wordt vaak gebruikt om de privacy te
beschermen. De noodzaak daartoe wordt in ons
computertijdperk met de dag groter. Heeft u het ook
wel eens gehad dat u eenmaal een proefabonnement
op een tijdschrift hebt genomen en vervolgens tot in
lengte van dagen uit de meest uiteenlopende richtingen
wordt lastig gevallen met nieuwe aanbiedingen? Met
de opkomst van telemarketing-telefonische verkoop-
bentuzelfs in uw huiskamer niet meer veilig. De over-
heid koppelt steeds meer bestanden en in het bedrijfs-
leven worden bestanden doorverkocht voor20 a50 cent
per adres.

De invoering van wetten op de privacy was voor de
overheid het startsein om over té gaan tot massale
koppeling van haar bestanden. Die wétten zijn één soort
zoethoudertje: 'Wees maar niet bang, burgertje, we
leggen onszelf beperkingen op!' Nou, dat hebben we
geweten. Wie de kranten bijhoudt kan bijna dagelijks
nieuwe creatieve koppelingsvoorstellen lezen.
Uiteenlopend vanhetkoppelenvankentekenregistratie
met bijstandtrekkers -rijden ze niet in een te dure
wagen?-tot het middels het ziekenfonds opsporen van
zwartwerkers. De priyacywetten schrijven voor dat
bestanden alleen gebruiktihogen worden voor het oor-
spronkelijke doel van dat bestand. Het vereist wel een
zeer soepele geest om te denken dat de ziekenfondsrè-
gistratie oorspronkelijk bedoeld was om zwartwerkers
op te sporen. '

De doorzichtige mens in een glazen huis komt eraan.
Een keer per week mogen de gordijnen van het glazen
huis dichtvoorhetsex-uurtje. Ooit eens een betalings-
achterstand gehad, ooit eens iets besteld bij een postor-
derbedrijf voor sexartikelen, ooit in de vroege jeugd
lid geweest van een foute politieke partij? Eén druk op
de knop en alle informatie rolt eruit.

Ik moest eens een keer een nieuw kenteken aanvragen
omdat ik mijn kopie deel drie verloren had. Daarvoor
moest ik naar het politiebureau om het framenummer
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te laten controleren. Ik dacht dat de politie alleen zou
controleren of mijn auto niet gestolen was. Fout! In
één ruk door werd gecontroleerd of ik verzekerd was,
dit vonden ze belangrijk, en of ik wegenbelasting en
deel drie had betaald, dit vonden ze minder belangrijk.
Omdat wat zij belangrijk of onbelangrijk vonden,
overeenkomt met mijn normen, had ik wel verzeke-
ringspremie maar geen belastingen betaald. Afgezien
van een typisch Hollandse zedepreek had dit gelukkig
geen consequenties.

Mensen met enige fantasie worden hierdoor danig
verontrust. Toch is dat helemaal niet nodig. Omdat
bijna alles dat ergens in een bestand staat er door u zelf
ingevoerd is. U bent schuldig! U heeft een abonne-
ment op een krant genomen; u woont op het adres dat
bij volkshuisvesting bekend is; uw auto staat op uw
naam, en ga zo maar door. Met een beetje moeite kunt
u er voor zorgen dat er van de gegevens in de bestand-
en niets klopt, dan wel dat u er helemaal niet in
voorkomt. U krijgt een ongewenste mailing, zend hem
retour met "adres onbekend" op de envelop en u ver-
dwijnt weer uit een bestand. Neem iedere twee jaar
een nieuw telefoonnummer (kosten: 40 gulden) en alle
telemarketinginstituten en bemoeizuchtige ambtenaren
kunnen u niet meer lastig vallen. Ze zijn meestal te lui
om bij 06-8008 het nieuwe nummer op te vragen, zo
u daar al bekend bent. Als er weer eens om volkomen
onduidelijke redenen naar uw geboortedatum wordt
gevraagd, geef dan een foute datum op. Computerbe-
standen worden p.a. georganiseerd aan de hand van
geboortedata; met een andere geboortedatum bent u
Voorde computer een totaal ander persoon. Betaal
zoveel mogelijk met cash. Cash is anoniem, eri laat
geen sporen achter. Stel: u doet bij Albert Heijn altijd
boodschappen voor twee personen, bij voorbeeld voor
de slecht ter been zijnde buurvrouw, en betaalt met uw
pinpas. Bij overheidsinstanties staat u te boek als alleen-
staande. Over een paar jaar kennen die instanties uw
boodschappenlijstje en gaan zij doordringende vragen
stellen. Voorkomen is beter dan genezen. Cashisking.

Dit zijn vooral defensieve strategieën, bedoeld om
allerlei onheil af te wenden. Meer agressieve strate-
gieën zijn natuurlijk ook mogelijk. Op een bepaalde
manier ergens geregistreerd staan, kan grote voorde-
len met zich meebrengen. Iedereen kent natuurlijk de
samenwoner die bijstand voor een alleenstaande vangt.
Het begint al goed gebruik te worden om de hond te
registreren bij een oom of tante, die in een gemeente
woont waar geen hondenbelasting geheven wordt.
Maar wat dacht u van zes werklozen in Zwolle die m
het totaal 2100 auto?s op hun naam hadden staan, en



zodoende de werkelijke eigenaren belastingen en
verkeersboetes bespaarden? Of de twee dienstplich-
tigejongemannen die volgens huisvesting op hetzelfde
adres wonen en die allebei vrijstelling van dienstplicht
hebben aangevraagd op grond van kostwinnerschap?

Kan dat dan allemaal? Het staat toch in de computer!
Ja, maar de computer denkt zelf niet na. Die registreert
gewoon vijfhonderd auto's op naam van één particu-
lier en denkt daarbij niet: 'Hé, dat is ver-
dacht.' Iemand moet op het idee komen de
computer de desbetreffende vraag te stel-
len. En om zo'n vraag te stellen moet vaak
het hele bestand anders georganiseerd
worden. Zo zal in het geval van de kenteken-'
registratie in eerste instantie alleen op
kenteken kunnen worden gezocht. Zoiets
heet zoektoegang. Een bestand heeft vaak
slechts de zoektoegangen waarvoor het
ontworpen is. Je typt een kenteken in en de
computer geeft de naam van de persoon. Wil
je het andersom -je typt een naam in en de
computer geeft het bijbehorende kenteken-
dan zal het bestand anders georganiseerd
moeten worden. Zoiets kost veel geld,
moeite en organisatorische beslissings-
kracht. Het kan dus jaren duren. Nu worden compu-
ters wel steeds groter en gebruiksvriendelijker, zodat
steeds makkelijker nieuwe vragen gesteld kunnen
worden, maar dan nog moet iemand ze stellen, de com-
puter bedenkt het niet zelf, en iemand zal actie moeten
ondernemen op grond van de gevonden gegevens.
Gelukkig voorde burger zijn ambtenarenhiermeejaren
zoet. De inefficiëntie en het gebrek aan coördinatie
binnen het ambtenarenapparaat garanderen de bewe-
gingsvrijheid van de gewone man. Je moet er niet aan
denken dat ambtenaren werkelijk efficiënt zouden zijn.

Het koppelen van bestanden is veel moeilijker dan het
op het eerste gezicht lijkt. Voor de hand liggend is
koppelen op naam. Maar een naam kan op veel ver-
schillende manieren geregistreerd worden. Bijvoor-
beeld: iemand heet Pietje Puk. Dat kan als volgt gereg-
istreerd worden: 1) Naam: Puk, P; 2) Naam; Puk Pie-
tje; 3)Naam: Puk Voornaam: Piet. Zonder aanpassing
zal de computer drie keer iets anders lezen. Voor de
computer zijn er drie verschillende personen. Als dit
probleem overwonnen is, dan zullen er altijd nog
meerdere P. Puks in Nederland wonen. Er is dus meer
informatie nodig om iemand uniek te maken. Hier-
voor wordt vaak de geboortedatum genOmen. De
combinatie naam en geboortedatum is redelijk uniek.
Voor het koppelen van bestanden is een uniforme toe-

gang, een toegang die voor de verschillende bestanden
dezelfde is, van levensbelang. Vandaar het belang Van
sofinummers (sociaal-fiscalenummers-red.), postcodes en in
mindere mate geboortedatal In de semi-totalitaire staat
USA wofdthetsofïnümmerveelvüldiggebruikt buiten
de belastinginning om. Voor het openen van een bank-
rekening, voor het afsluiten van verzekeringen, etc., is
daar het söfinummer nodig. Ik Voorspel dan ook een
grote toekomst voor het sOfinummèr in Nederland.

Maar zelfs als de koppeling lukt, zijn we er nog lang
niet. Dit Omdat de ene instantie andere gegevens nodig
heeft dan de andere; Een mooi voorbeeld stond in een
rapport dat de sociale dienst van Groningen eind 1994
uitbracht. Eén van de problemen was dat het voor de
sociale dienst van belang was in welke maand een
bijstandstrekker had bijverdiend, terwijl de belasting-
dienst gegevens verzamelde op jaarbasis. Iemand die
een baan had tot maart en vervolgens een uitkering
kreeg, komt als een fraudeur uit deze koppeling te
voorschijn. De problemen die koppeling van de be-
standen van de sociale dienst met die van de belasting-
dienst met zich meebracht, waren zo groot dat het rap-
port dé koppeling afraadde.

Postcodes

Is dé overheid vooral geïnteresseerd in individuen, het
bedrijfsleven is meer geïnteresseerd in groepen. Neder-
landers worden door marketingbureaus onderverdeeld
op 48 kenmerken. Leeftijd, geslacht, woonplaats,
inkomen, en nog 44 andere kenmerken. Ik zou zelf
zo'n lijst niet kunnen samenstellen. Heel belangrijk
voor de marketingbureaus zijn de postcode-gegevens.
En hier komt het postadres om de hoek kijken. Een
postadres heeft een andere postcode dan u zelf hebt.
Middels een andere postcode kunt u aanbiedingen
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krijgen die u anders niet krijgt, en door uw postadres
blijft u verscholen voor instanties waar u geen trek in
heeft. Postorderbedrijven houden terdege rekening met
de buurt waar de klant woont. Den Haag en andere
grote steden hebben zulke beruchte buurten dat
sollicitanten uit zo'n buurt bij voorbaat kansloos zijn.
Een postadres biedt uitkomst. Maar ook de jonge starter
maakt een betere indruk met een kantoor op de Heren-
gracht dan één op tien hoog in de Bijlmer. Het zou mij
verder niet verbazen als krediet-instanties eerder over
de brug komen, wanneer u in een nette buurt woont.
En hetzelfde geldt voor creditcard-maatschappijen.

Persoonlijk gebruik

De mogelijkheden van eenpostadres zijn ontelbaar. U
kunthetbeschouwen als een uitbreiding vanhet gehei-
me telefoonnummer. Serieuze speurders zullen zo'n
geheim nummer kunnen achterhalen. Een postadres
kan werkelijk geheim zijn, als u gebruik maakt van een
pseudoniem en uw werkelijke adres niet vermeldt aan
hetpostadresbedrijf. De post wordt niet doorgestuurd,
maar u komt het zelf ophalen. In de VS is legitimatie
verplicht bij het openen van een postadres. Dat is ook
een nadeel bij het openen van het goedkoopste post-
adres in Nederland: de postbus. Ook hierbij is legiti-
matie verplicht. Een ander nadeel is, dat het natuurlijk
geen echt adres is: iedereen ziet meteen dat het hier
gaat om eenpostadres. In landen alsDuitsland, Zwitser-
land en Luxemburg kan de lokale PTT moeilijk doen
met het bestellen van brieven op adressen waar de
geadresseerde niet staat ingeschreven. Op de envelop
dient te staan P. Puk per adres Herr Schmidt. Nu zullen
ook allerlei criminelen en fraudeurs van postadressen
gebruikmaken, maarumoetmaar denken: bankrovers
maken ook gebruik van auto's en het zou absurd zijn
om alleen om die reden iedere automobilist voor een
potentiële crimineel aan te zien.

Ik heb al een aantal redenen genoemd om een postadres
te nemen, en ik noem er nog een paar:

1) Een getrouwde man heeft een minnares en ontvangt
brieven van haar op zijn postadres, die hij dan zelf
gaat ophalen. Eens per jaar gaat hij met haar op
wintersport. Zijn vrouw denkt dat hij voor zaken
in Hong Kong is. Hij stuurt haar brieven, ter onder-
steuning van zijn verhaal, via een postadresbedrijf
in Hong Kong. Dit wordt remailing genoemd.

2) Een getrouwde man denkt na over echtscheiding.
Hijwilzicheerstoriënterenppdefinanciëlegevoigen
en neemt contact op met zijn advocaat. Hij heeft

liever niet dat diens brieven op de zaak of aan huis
geleverd worden en opent een postadres.

3) Een man met een bankrekening in een belasting-
paradijs wil zijn rekening geheim houden voor de
Nederlandse fiscus, en laat zich zijn bankafschriften
e.d. toesturen via een postadres in een neutraal land.
Op de nieuwe envelop zitten postzegels van Singa-
pore Lp.v. Jersey of Liechtenstein.

4) Klaas heeft twee zeer nieuwsgierige roddelkonten
als buren. Hij verdenkt ze ervan regelmatig in zijn
brievenbus te gluren om via de afzenders op de
enveloppen meer over hem te weten te komen. Hij
neemt een postadres voor zijn gevoelige post.

5) Jan is een pacifist en weigert belasting te betalen
waar vernietigingswapens mee worden gekocht.
Hij leidt zijn postorderbedrijfje via een postadres
over de grens, zodat hij uit het zicht van de fiscus
blijft. Dit kan een hele tijd goed gaan.

6) Henk zit in de bijstand en overweegt een bedrijfje
te beginnen. Hij wil eerst weten of er überhaupt
geld in zit, voordat hij alle instanties op de hoogte
stelt. Dit scheelt hem een hoop bureaucratische
rompslomp. Voor alle zekerheid opent hij eenpost-
adres voor zijn bedrijf.

7) Johan staat op het punt failliet verklaard te worden.
Al zijn post wordt dan automatisch doorgestuurd
naar de curator. Hij opent tijdig een postadres.

Zoveel mensen zoveel zinnen. Ieder zal zo zijn eigen
redenen hebben om een postadres te openen. Er zullen
vele toepassingen zijn die hier niet genoemd worden.

Veiligheid

Het niveau van anonimiteit en veiligheid is afhanke-
lijk van het doel van het postadres. Een postadres is
anoniemer dan het huisadres. Een volgende stap is dat
het postadresbedrijf niet uw werkelijke verblijfplaats
weet. Het postadresbedrijf wil doorgaans uw adres
weten. U geeft dan het adres op van een ander post-
adres met het verzoek daar geen post heen te sturen,
maar vast te houden tot nadere orders. Een volgende
stap is dat men ook uw naam niet kent. En op het hoog-
ste niveau is er ook geen enkel papierenspopr tussen u
en het postadres. Geen spoor via betalingsopdrachten
aan uw bank of creditcardmaatschappij, maar bijvoor-
beeld ooknietviauw telefoon. De PTT houdtbij welke
nummers er gëdraaidzijn en op de hotelnota staanook
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uw telefoontjes vermeld. Veiliger is gebruik te maken
van een publieke telefooncel. Discreet gebruik maken
van uw eigen telefoon is mogelijk middels zogenaamde
call-back systemen. Deze systemen zijnrecentelijk erg
sterk opgekomen als antwoord op de hoge internatio-
nale tarieven van de landelijke PTT' s. Stel, ü wilt bel-
len met uw postadresbedrijf in België. U draait het
nummer van een computer in de VS. Zonder dat de
computer opneemt legt u de hoorn op de haak. De
computer belt u binnen 20 seconden terug, u neemt op
endraaithetnummervanhetbedrijfinBelgië^Ubetaalt
het telefoonbedrijf in Amerika. De Nederlandse PTT
registreert niets, zelfs niet het nummer van het tele-
foonbedrijf in Amerika. Dit is ook handig als u uw
bank in Liechtenstein wilt bellen, en het is nog goed-
koper ook. Het is sneu te moeten toegeven,, maar we
leven in tijden dat gewone mensen veel van beroeps-
misdadigers kunnen leren.

De veiligheidsvoorzieningen kunnen -met de nodige
kosten- bijna oneindig worden opgevoerd totdat
iemand werkelijk het leven leidt van een misdadiger of
een spion. Gewone mensen overkomt dat niet, denkt
u? Wat dacht u van kinderontvoering? Gebeurt zo'n
130 keer per jaar. Gewone brave huisvaders en een
enkele moeder, die flink gefrustreerd raken van ons
rechtssysteem. Niet de lusten, wel de lasten. Niet de
kinderen zien, wel elke maand alimentatie dokken.
Kinderontvoerders kunnen ook hun voordeel doen met
verschillen in nationale wetgeving. Zo worden kin-
deren bij echtscheiding in Arabische landen automa-
tisch toegewezen aan de vader. Dergelijke landen zijn
zeerterughoudendmethettegemoetkomen aan uitleve-
ringsverzoeken. Als een vader met kind ergens toe-
vluchtheeft gevonden, kan hij, als hij toch tot een verge-
lijk wil komen met zijn ex, contact onderhouden via
meerdere postadressen. Hij stuurt zijn brief bijvoor-
beeld eerst naar Canada, vandaar wordt hij doorge-
zonden naar Singapore. Van Singapore gaat de brief
naar Amsterdam. Brieven van zijn ex of haar advocaat
volgen de omgekeerde route en komen uiteindelijk aan
bij een hotel, waar hij natuurlijk niet logeert. Een vastbe-
raden speurder kan zijn onderzoek beginnen in Singa-
pore, vervolgens verwacht hij de gezochte in Canada
aan te treffen, etc. Een goed postadresbedrijf geeft
alleen gegevens af op een gerechtelijkbevel. De speur-
ders zijn dus wel even bezig en de voortvluchtige va-
derheefttijdzatomnieuwe maatregelen te treffen. Een
treffend voorbeeld is in dit geval een zaak die een paar
jaar geleden de voorpagina' s van de landelijke kranten
haalde. Een hoge Nóvib-ambtenaar had zijrikinderen
ontvoerd. Hij had onderdak gevonden bij een vriend
in Brazilië en bleef contact onderhouden niét vrienden

enkennissen in Nederland. Ondernemende detectives
hengelden post uit brievenbussen en achterhaalden zo
de verblijfplaats van de kidnapper. Deze Novib-
ambtenaar had duidelijk niet dit artikel gelezen.

De toekomst is onzeker en ik raad dan ook aan altijd
één veiligheidsniveau hoger te zitten dan ü noodzake-
lijk acht. Dat betekent dat u alleen die post op u huis-
adres ontvangt, die bijna iedere Nederlander krijgt.
Bijvoorbeeld bankafschriften van één rekening kunt u
thuis ontvangen. Afschriften van een tweede of derde
rekening komen dan op het postadres. Een krant op het
postadres ontvangen is wel erg vermoeiend, maar een
week- of maandblad kan weer wel. Voor nieuwsgie--
rige buren en postbodes bent u de meest kleurloze perr
soon die er bestaat. En dat is precies de bedoeling. Voor
het opvragen van informatie gebruik ik altijd een alter
ego omdat je tot in lengte van dagen in een bestand
blijft zitten dat regelmatig doorverkocht wordt. Wil ik
ergens gebruik van maken, waarbij nodig is dat mijn
werkelijke identiteit onthuld wordt, dan vraag ik de
informatie nogmaals aan en ditmaal op de echte naam
en adres.

Tenslotte

Sinds de Tweede Wereldoorlog is door allerlei over-
heidsmaatregelen -hoge belasting op arbeid en winst,
milieuvoorschriftenj irnpórtbeperkingeri, etc.- dé
multinationale ónderneming ontstaan; De produktië
verplaatste zich naar landen waar arbeid minder belast
worcit: de lage lonen landen. Goederenstromen gaan
langs belastingparadijzen om de winstbelasting te
ontlopen. De holdingvennootschappen zijn weer in
andere belastingparadijzen gevestigd, o.a. in Neder-
land. Een logisch vervolg op deze ontwikkeling is let-
terlijk de multinationale mens: de man of vrouw met
meerdere nationaliteiten, die zijn activiteiten spreidt
over die landen, waar zehetmeestprofijtelijkzijn. Deze
manier van leven is geschikt voor iedereen die geen
loonslaaf is: zakenlieden, vrije beroepen, ondernemers,
etc. Zelfs loonslaven kunnen hun positie aanzienlijk
verbeteren door in het buitenland een baan te zoeken.
Klassieke PT-landen zijn Frankrijk en Italië. De over-
heden daar zijn dermate incompetent dat de burgers
grotendeels hun eigen gang kunnen gaan. De nieuwe
PT-landen vindje in Oost-Europa. In Polen looptbijna
geen mens rond die niet naast zijn officiële baan er een
zwarte baan bij heeft. Er bestaan daar complete zwarte
privéklinieken. Mogelijkheden genoeg voor de jonge
PTinspé.

Anton Peeters
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

SlachBy Warns
• • . i

Op 24 september j .1. was het 649 jaar geleden dat Friese
boeren en krijgers op het Roode Klif aan de IJssél*
meerkust de Hollandse Edelen verjoegen onder het
motto: "Leaver dea as slaef' (liever dood daij slaaf).
Er is heel weinig bekend van de "libertarische"
maatschappij die in de veertiende eeuw in Friesland
bestond. Af en toe komt er van de Friese Vrijheid iets
aan de oppervlakte. Jammer genoeg maken "rechts-^
extremisten" daar dan graagmisbruik van. Hetvolgend
jaar kan dus de650e gedenkdag worden georganiseerd.
Misschien een kans voor libertariërs om daar extra
aandacht aan te schenken?

The Independent Institute

The Independent Institute looft prijzen uit voor de drie
besteessaysoverhetonderwerp:"TheRoadtoProsperity
and Human Welfare: Free Markets or Government
Controls?" Essays vanmaximaal 3000 woordenmogen
worden ingediend tot l mei 1995 door studenten
beneden 35 jaar.

: . . . • .i l • ! . . • ' • . . ,
The Independent Institute, 134 Nihety-Eight Avenue
Dept. GF2, Oakland, CA 94603, USA. Tel.: (5 lÓ)-632-
1366. Fax: 568-6040.
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NAFTA en EU gevaren

De onlangs overleden prof. Murray Rothbard
waarschu\vt in zijn nieuwsbrief "Rothbard-Rockwell
Report" er regelmatig voor om toch vooral niet te
enthousiast te zijn over de zogenaamde vrije zones als
de Europese Economische Unie en de North American
Free TradeAssociation (NAFTA). Hij is er tegen omdat
het "quasi-vrije markt" maatregelen zijn en omdat er
vele nieuwe overheidsmaatregelen door worden
ingevoerd, p.a. op het gebied van arbeidsomstandig-
heden en het milieu. Vooral gevaarlijk is dat deze
maatregelen gedirigeerd en gecontroleerd worden door
internationale organen die aan niemand, en zeker niet
aan de kiezers, verantwoording schuldig zijn.

Charles de Gaulle heeft al gezegd; "De Europese eenheid
zal gerealiseerd worden door Frankrijk en Duitsland,
met Frankrijk als de koetsier en Duitsland als trèk^
paard." (En de kleine landen als knechten?) HU
Frankrijk de komende periode (tot l juli a.s.) het voóiv
zitterschap var* de Europese Unie heeft, zal er wel weer
verder in die richting worden gewerkt. ;



Overleden

Ik veraam het overlijden van:

Robert Sheet. Hij heeft veel libertarische avonturenver-
halen geschreven. Hij is echter vooral bekend als
co-auteur van de satire "Illuminatos".

Sir Karl Popper. Deze filosoof is o.a. bekend als een
groot tegenstander van alle soorten van collecti-
visme die in de twintigste eeuw de kop opstaken.
Hij is 92 jaar geworden.

, , . • • i

The Discovery of Freedom

Dit bekende boek van Rose Wilder Lane is nu verr
schenen in een "50e verjaardag editie". Veel liberta-
riërs zullen dit boek misschien gelezen hebben toen ze
jaren geleden in Nederland of België voor het eerst
kennis maakten met de vrijheidsfilosofie. Hun raad ik
aan om het nog eens te lezen en opnieuw te ervaren hoe
inspirerend dit boek is. Als u het nog niet gelezen hebt,
zult u eveneens genieten van dit meesterwerk over
vrijheid.

Mensenrechten / Censuur

"Censored, freedom of expression and human rights"
is een rapport dat is uitgegeven door het Engelse
"Liberty, National Council for Civil Liberties".

Liberty strijdt reeds vele jaren voor mensenrechten.
Vrijheid van meningsuiting is één van de belangrijke
fundamenten voor een vrije maatschappij. Het blijkt
echter dat dit in onze moderne maatschappij helemaal
niet meer zo vanzelfsprekend is. Vandaar dat Liberty
het rapport "Censored" heeft samengesteld waarin
wordt aangetoond op welke (vele) terreinen die
vrijheid tegenwoordig wordt beperkt. Dit rapport zal
ook aan de Verenigde Naties worden aangeboden en
als basis dienen voor een nog te organiseren congres in
het voorjaar van 1995. Iedereen die daar meer inzicht
in wil hebben, kan dit rapport bestellen bij:

National Council for Civil Liberties, 21 Tabbard Street,
London SE1 4LA, England.

HarryBrowne

Ook Harry Browne schenkt in zijn nieuwsbrief aan-
dacht aan het overlij den van Murray Rothbard. Hij heeft
hem voor het eerst ontmoet in 1970. Browne was toen
een tegenstander van libertarische politieke partijen.

Sir Karl Popper

Rothbard was destijds de
grote promotor van de
Amerikaanse LP.

Enkele maanden geleden
troffen ze elkaar weer.
Frappant was dat toen
hun beider posities to.v.
politieke acties precies
waren omgekeerd!

HarryBrowne waarschuwt
in hetzelfde nummer van
zijn nieuwsbrief ook
voor te groot optimisme
over meer vrijheid door
dé overwinning van de

Republikeinen bij de afgelopen tussentijdse verkie-
zingen voor het Amerikaanse Congres en verschillende
Gouverneurschappen. Alleen de "groeisnelheid van de
overheid" zal mogelijk wat afnemen.

Maar, en hij citeert de columnist Joseph Sobran, toch
zou er ook wel eens iets onverwachts kunnen gebeuren^
Net als toen Gorbatsjov de Sovjet-Ünie wilde veran-
deren om het socialisme te redden. Hij:dacht dat hij
door "perestrojka" (andere overheidsorganisatie)
en "glasnost" (grotere vrijheid van meningsuiting) het
socialisme sterker konmaken. Entoen liepen die kleine
verbeteringen üitdehandenlèidden tot deineenstorting
van het Sovjetrijk. i

De Republikeinen, netals de Democraten, onderschatten
de "anti-overheid" gevoelens van de bevolking.

Daarom zouden ook de kleine stapjes van de Republi-
keinen wel eens uit de hand kunnen lopen en kunnen
leiden tot een volledige libertarische route. Dit is een
kleine kans, maar Browne hoopt toch dat dit zal
gebeuren. En hij staat daarin niet alleen!

Association for Objectivist Businessmen

Deze associatie is vijfjaar geledengestichtmethet doel
het objectivisme te promoten in de zakenwereld. Zij
staat los van het Ayn Rand Institute, maar staat wel
geheel achter de ideeën van het instituut.

Het AOB geeft een kwartaal-nieuwsbrief uit, en het
lidmaatschap kost US $35.
Voor meer gegevens kunt u bellen naar de voorzitter
Ken West, tel.: (508)-922.4381, of schrijvennaar: AOB,
P.O.B. 370^ Beverly MA, US.A.
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Institute for Objectivist Studies (I)

Het IOS van David Kelley heeft een nieuwe cursus
geïntroduceerd in New York: "The Novels of Ayn
Rand". Viastudie en verklaring van de boeken van Ayn
Rand, wordt het Objectivisme uitgelegd.

De respons is overweldigend. Veel mensen die enthou-
siast zijn over de boeken van Rand, nemen niet deel
aan activiteiten van de objectivistische beweging.
Er zijn miljoenen boeken verkocht, maar actiefin de
beweging zijn slechts enkele duizenden personen.

Deze cursus zal bij velen dé kennis over het qbjecti-
visme vergroten en ook velen opwekken om actief aan
de verbreiding ervan deel te nemen. Dit zal zowel het
objectivisme als het libertarisme ten goede komen.

Er zijn plannen om de cursus ook op tape uit te geven.
Dat zou deelname in België en Nederland in ieder geval
gemakkelijker maken.

Institute for Objectivist Studies (II)

Van 8-15 juli 1995 organiseert het IOS haar 'Sixth
Annual IOS Summer Seminar in Philosophy' met dit
jaar als thema 'Individualism and Civilization'. Het
seminar zal plaatsvinden op de University of Wisconsin
te Madison, Wisconsin, Verenigde Staten, Voor meer
informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het
Libertarisch Centrum Nederland.

The Agorist Institute

Na een tijdlang niets gehoord te hebben van Sam
Konkin en zijn instituut, vernam ik dat de financiële
situatie aldaar weer onder controle is. Zij nodigen uit
om lid te worden of een abonnement op hun nieuws-
brief te nemen. Konkin en zijn instituut zijn duidelijk
anarchistisch gericht.

De nieuwsbrief "The Agorist Quarterly" verschijnt vier
keer per jaar en kost US $25.

Meer inlichtingen en/of inschrijvingen bij:
The Agorist Institute, 291 La Cienega Blvd. #749,,
Beverly Hills, CA 90211, U.S.A.

Leonard Peikoff

Ook dit keer zal Leonard Peikoff weer zijn jaarlijkse
lezing geven in de Ford Forum Hall in Boston. Zijn

onderwerp zal deze keer zijn:" Whatto do about crime".
De lezing is op 23 april a.s.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar het Forum,
tel: (617) 373-5800.

Referendum VLD Vlaanderen

De Vlaamse politieke partij van Guy Verhofstadt heeft
een referendum georganiseerd om de echte mening van
de kiezer te weten te komen. Zij meent op die manier
de burger beter aan het woord te laten komen voor de
samenstelling van het partijprogramma. Dat wordt nu
immers alleen maar door politici gemaakt.

Het referendum was op 4/5 maart j.l., de bespreking
ervan is op de congressen van 22 april en 17 juni a.s.

Ik ben zeer benieuwd wat daar uitkomt. Meer nog, wat
men erdanmeegaatdoen.Datwil overigens niet zeggen
dat ik onverdeeld enthousiast ben over referenda.
Immers ook daar gaat de meerderheid over de minder-
heid beslissen. Iets dat ik als libertariër immoreel vind.
Het (enige?) voordeel dat ik er wel in zie, is dat door
een referendum, als het tenminste goed gedaan wordt,
macht bij de politici wordt weggehaald.

Hub Jongen

advertentie

BOEK TE KOOP GEVRAAGD:

THE PSYCHOLOGY of FREEDOM

PETER R. BREGGIN, M.D.
HENK JELGERHUIS, TEL 070-3230239
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Vrij brief-Enquête
Stefan van Glabbeek

Op de onlangs gehouden enquête naar de opinies van
de Vrijbrief-abonnees was een respons van maar liefst
25%. Bij deze hartelijk dank voor de inzendingen. In
dit artikel zal ik de belangrijkste trends in de reacties
weergeven, zonder daarbij enige uitspraaktèdoeh over
de eventuele gevolgen met betrekking tot het beleid
van de redactie. Ook individuele reacties van de lezers
en motieven van de beleidsmakers zullen wórden
meegewogen in eventuele beleidsbeslissingen over de
Vrijbrief.

De Vrijbrief-lezer

De doorsnee Vrijbrief-abonnee is achter in de veertig,
universitair geschoold en verdient goed tot zeer goed.
De doorsnee Belgische abonnee leest De Standaarden
is geabonneerd op Trends. OokKnack enNucleus doen
hetgoed.DedoorsneeNederlandseabonnëeleestNRC
Handelsblad, de Telegraaf of een regionale krant en
leest geen aanvullende opiniebladen. Een vijfde van
de lezers is niettemin geabonneerd op Elsevier. De
meeste Vrijbrief-abonnees zijn geen lid van een poli-
tieke partij. Toch is een derde van de Belgische abon-
nees lid van de VLD. In Nederland zijn enkele abon-
nees lid van de Libertarische Partij (LP), de VVD, of
D66. Onder de abonnees komen allerlei beroepen voor,
vrijwel altijd in het bedrijfsleven, op een leidinggevende
en/of commerciële positie. Het meest voorkomende
beroep is echter docent (14%).

Inhoud

De Vrijbrief is een tijdschrift met een zeer lees-grage
achterban. Drie kwart van de respondenten leest de
meeste Vrijbrief-artikelen. De gemiddelde lezer heeft
een voorkeur voor artikelen over de uitwerking en de
toepassing van het libertarisme in de praktijk. Boeiende
materie is hierbij veel belangrijker dan de lengte van
een artikel, of het goed geschreven is en/of het logisch
op het libertarisme aansluit. De meeste lezers vinden
dat het doel van de Vrijbrief moet zijn: zowel het le-
vend houden van het libertarisch gèdachtengöed, als
het bevorderen van contacten onder libertafiërs, als het
libertarisme zo breed mogelijk verspreiden buiten de i
eigen kring. Bij een kwart van de respondenten wordt '
de Vrijbrief gelezen door meerdere gezinsleden. Een

derde denkt dat meer gezinsleden de Vrijbrief zullen
lezen als de inhoud meer aan hun interesse en/of leef-
tijd zou worden aangepast. Hierbij is de belangrijkste
trend dat men artikelen zou willen zien die leesbaar
zijn voor jongeren (niet zo zwaardragend, jongeren
meer aansprekend) en dat men meer strips en moppen
zou willen lezen. Er zijn allerlei tips en suggesties voor
de Vrijbrief alsook ergernissen gerapporteerd. Hierin
zijn vrijwel geen trends te ontdekken, omdat de reac-
ties elkaar steeds tegenspreken. Dé Vrijbrief wordt
zowel te dogmatisch/sektarisch als te onlibertarisch
gevonden; Er is zowel ergernis ten opzichte van het
feit dat men steeds dezelfde schrijvers tegenkomt, als
ten aanzien van de "nieuwe", "onbekende" schrijvers.
Wel duidelijk is dat men graag een minder onregel-
matige verschijning van de Vrijbrief ziet. Verder zijn
er diverse andere zeer bruikbare tips en suggesties
gegeven.; • ; • • • !

Ontvangst

De meeste lezers willen de Vrijbrief twee-maandelijks
ontvangen. J

Uiterlijk

Men is over het algemeen behoorlijk tevreden over het
uiterlijk van de Vrijbrief. Een kwart van de respon-
denten zegt behoefte te hebben aan meer kleur, meer
plaatjes, strips, moppen en advertenties. Men vindt de
laatste Vrijbrieven óp dit punt al verbeterd.

Conclusies

Binnenkort worden de relevante conclusies getrokken
uit de enquête-resultaten. 1751
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LIBERTARISCHE PARTIJ
ER IS WEER RUST IN DE LIBERTARISCHE PARTIJ

Stefan van Glabbeek

Om te beginnen een rectificatie; in Vrijbrief 1995/1
schreef ik dat Peter van der Laan is afgetreden als voor-
zitter van de Libertarische Partij (LP), Het bleek echter
dat het nieuwe bestuur de portefeuille destijds nog niet
had verdeeld. Derhalve is Peter van der Laan afgetreden
als bestuurder, maar niet als voorzitter, zoals ik ver-
meldde. De medebestuurder van Van der Laans nieuwe
partij IS (Individualiteit en Samenwerking), is Ton van
Royen, die op het Amsterdamse TV station AT-5 ver-
slag gedaan heeft van de interne ruzies binnen de LP,
met het oogmerk de LP in diskrediet te brengen.

Op 17 januari j l werd een vergadering georganiseerd
door het oude bestuur van de LP. Volgens het oude
bestuur was er sprake van een Algemene Ledenverga-
dering. Het nieuwe bestuur erkende de vergadering niet
als rechtmatige Algemene Ledenvergadering, omdat die
alleen zou kunnen worden uitgeroepen door het nieuwe
bestuur. Toine Manders, voorzitter van het nieuwe
bestuur, was toch aanwezig tijdens de vergadering, met
het oogmerk het slepende conflict tussen het oude en het
nieuwe bestuur te beslechten.

Barth van Doorn, de oud-voorzittervan de LP, bracht op
deze vergadering in stemming wiehem als voorzitter zou
opvolgen. De vergadering koos voorPeterdeKok. Direct
hierop stelde Peter de Kok voor om de LP op te heffen,
en liet de vergadering hierover stemmen. De meerder-
heid van de vergadering stemde voor opheffing. De LP
gaat echter onverstoorbaar door onder leiduig van Toine
Manders. De tegenstanders van de huidige LP hebben
hun lidmaatschap beëindigd. Zij hebben zich afgesplitst
m een onafhankelijk studiecentrum, dat het libertarisme,
het objectivisme en de verspreiding daarvan gaat bestu-
deren.

Inmiddels zijn kandidaten voor de twee openstaande
bestuursfuncties gevonden. Deze kandidaten zullen
worden voorgedragen op de komende Algemene Leden-
vergadering. Voor hetkomendejaarplant de LP profes-
sionalisering en commercialisering van de organisatie.
Tevens zijn er plannen om beleid te ontwerpen dat directe
invoeringsmogelijkheden in het "hier en nu" van de
huidigeverdragen,regelgevingengrondwetheeft.
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Verslag Seminar
'The vision of purple pqliticians on the libertarian society'

Stefan van Glabbeek

Zaterdag 25 februari j.l. vond dit internationale liber-
tarische seminar plaats in Amsterdam. De opzet was
dat politici van de paarse coalitie (WD, D66 en PvdA)
elk hun visie zouden geven op de libertarische stand-
punten inzake migratie, drugs, en het sociale-zeker-
heidsstelsel. Helaas waren de afgevaardigden vanD66
en PVDA te druk bezig met campagne voeren voor de
provinciale staten-verkiezingen. Erwas wel een spreker
van de VVD, namelijk meneer Cheraby. '• :

De libertarische spreker over deze onderwerpen was
Brian Micklethwaith. In naam van het libertarische
natuurrecht pleitte hij voor legalisatie van drugs en
afschaffing van de verzorgingsstaat. Hij zei tevens dat
het libertarische standpunt inzake migratie eigenlijk
voor vrije migratie pleit. Toch zijn niet alle libertariërs
voorvrijemigratie. Erzijnnamelijktweesoortenliber-
tariërs. De libertariërs die alle libertarische standpunten
in het hier en nu willen toepassen, en de libertariërs die
een libertarisch parallel universum in gedachten
hebben, en willen dat de huidige samenleving zoveel
mogelijk op dit universum lijkt. De tweede groep zou
in het hier en nu praktische bezwaren kunnen aanvoe-
ren tegen vrije migratie. Ook uit tactisch oogpunt is
Micklethwaith voor diverse compromis-voorstellen,
zoals de verkoop van Nederlanderschaps-plaatsen.

De VVD-spreker zei dat natuurrecht uit de tijd is, en
datje nu zou moeten uitgaan van een sociaal contract.
Hij pleitte tegen vrije drugs, omdat teveel jongeren
volgens hem verslaafd zouden raken. Hij pleitte tegen
afschaffing van de verzorgingsstaat omdathij bang was
voor teveel armoede, maar was wel voor een ministelsel.
Hij pleitte voor een streng migratiebeleid, maar be-
weerde tevens dat de VVD niet discrimineert. Brian
Micklethwaith vroeg de spreker of dat strenge migra-
tiebeleid ook moest gelden voor rijke voetballers. Toen
meneer Cheraby stelde dat dat niet geldt ivoor rijke
voetballers, zei Micklethwaith dat de VVD dan voor
discriminatie is op basis van inkomen. Cheraby
ontkende dat, maar kon dat niet motiveren.

. , i . i • • . j ' ; ' ' ; ; i . • . ; • : ' !

Stefan van Glabbeek vermeldde PvdA-standpunten op
basis van telefoongesprekken met de PvdA. De PvdA

is voor hettolereren van softdrugs, maartegen verstrek-
king van harddrugs. De PvdA wil de verzorgingsstaat
behouden, koste wat het kost. Mensen dienen de soli-
dariteit te hebben om mee te betalen. De PvdA wil
politieke vluchtelingen een veilig onderkomen bieden,
maar economische vluchtelingen weren. De migranten
die naar Nederland komen, moeten mogelijkheden
hebben om mee te doen aan de cultuur, educatie, etc.
Diverse mensen uit het publiek stelden dat de PvdA
weliswaar schermt met solidariteit, maar de problemen
waartegen zij thans vecht, werden juist door die
verzorgingsstaat veroorzaakt.

Palle Steen Jensen en Henrik Beyke hielden een
workshop over internet, en de daarmee samenhangende
vrije Mormatieoyerdracht. Met name het bankieren
via internet lijkt een interessante mogelijkheid om het
betalert van belastingen te minimaliseren.

Het seminar werd afgesloten met een gezellig diner,
tijdens welk afgezanten van diverse Europese landen
verslag deden van de libertarische activiteiten en het
politieke klimaat in hun land. Brian Micklethwaith
droeg tot slot nog een gedicht voor van Jan Smid over
de Viole(n)t Coalition. IW1
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1995 Summer Seminars
At FEE

FJL n

l or the 33rd consecutive summer, FEE will
conduct its noted seminars in the freedom
philosophy and the economics of a free

society. Here, in the company of like-minded
individuals, with experienced discussion leaders,
and in a setting ideal for the calm exchange of
ideas, is an opportunity for tjiose who believe that
the proper approach to economie problems is

through the study of individual human action. These seminars continue to
attract individuals froni all walks of life who seek a better understanding of
the principals of a free society and are interested in exploring ways of
presenting the case more convincingly.

Each seminar will eonsist of 40 hours of classroom lectures and discussions
in economics and goveniment. In additipn to me regular FEE staff, there
will be a number of distinguished visiting lecturers.

The FEE charge for a seminar-tuition, supplies, room and board - is $400.
A limited number of fellowships are available. We especially encourage the
application of high school and college teachers or administrators, but all
areinvited.

Individuals, companies, and foundations interested in furthering this
educational enterprise are invitedto sponsor students and assist with
the financing of the fellowship program.

The formal announcement giving details of the seminars will be sent
immediately on request.

First session: July 23-28,1995

Second Session: August 13-18,1995

Write: Seminars, The Foundation for Economie Education, 30 SouthBroad-
way, Irvington-on-Hudson, NY 10533; or Fax: (914) 591-8910.
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Socialize with the world's most exciting libertarians and
enjoy a great vacation at...

ISIL 1995 European Convention
Pieces of the Liberty Puzzle:

How We Can BuildA
Free Society Now.

Featuring representatives from business and
government who have successfully privatized
education, Communications, railroads, airports
and many other "public" services. i

You'll learn how they did it, and how we Can take the
next step: to create a 100% free society. You'll also
receive exciting news about a new international
privatization video, "Imagine Liberty".

ISIL international conventions are d uniqüe
opportunity to meet libertarians from many different
countries in an intimate, relaxed atmosphere. An
unforgettable experience!

Invited speakers include privatization pioneer and
head of the Reason Foundation, RobertPoole; ISIL
Director and author of Society Without Coercion,

reece *• October 16-20,1995
Jarret Wollsteiri and author ofHealing Our World,
Dr. Mary Ruwart. Included at no additional charge:
aprofessiöhal spèakërtraining seminar byBruce Evoy.
Nearly everything is included for $500:
• Adiriission tp all cpnvention activities.
• 5 nights lodging and 5 breakfasts.
• Gala Closing Banquet.
• Tour óf Athens, inclüding the Acropolis

and the öoliseum.
(Air transportation and optional Greek Islands tour/ro/ included)
Pay just $100 nbw and sehd the registrationform to:

Wereldconventie Athene
c/ó H. Jongen, Postbus 21, B-2910 Essen,

België.
You Will be billed for the rest later, to be paid before
the first of June this year. If you would order after
July 311995 the price will be $550 and after Sep-
tember 311995 it will be $600.

Ondergetekende,

NAAM:

ADRES:

TEL:.

FAX:.

wil geregistreerd worden als deelnemer aan dé
ISIL 1995 European Convention

enheeftövergemaakt $ (bedrag) op:
Bankrekening nr. USD 25.81.53.989 van Lifhas,
bij Bank Mees Pierson,
Postbus 370,3000 AJ Rotterdam,
onder vermelding: "Athene"

HANDTEKENING:.,
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DE VRIJE MARKT

Louk Jongen

Inmiddels zit ik weer hoog en droog achter mijn bu-
reau, maar u kunt zich voorstellen niet geheel rustig na
de recente valuta onrusten. Wat betreft dat "dröge??

toch nog even de illustratie van het axioma "dat de
overheid: onbetrouwbaar, altijdenoveralis". Er kwam
vanwege de watersnood-toestanden een inzamelings-
actieinNederlandopgang. Deoverheidzouhetingeza-
melde bedrag verdubbelen (let wel, op de schaal van
Maslow staat veiligheid bovenaan en onze overheid
rechtvaardigt een groot deel van haar belastingen op
basis van het veilig te maken). Nu echter het ingeza-
melde bedrag voor Kok aan de hoge kant begint te
komen, trekthij zijn belofte in! Zalikdanookmaarmijn;
deels op die belofte gebaseerde, gift terugvragen?

Valuta onrust was onlangs de topic. Het begon bij
Mexico (datto.v. de US$ 45% verloor) maar het ver-
spreidde zich snel over Zuid-Amerika en enkele Verre-
Oosten-landen tot terug in de V.S. De garantiedie Peso-
Bill van uit de V.S. aan Mexico gaf, was aanleiding om
de US$ nog eens wat scherper onder de loupe tenemen.
Voeg daarbij het hier al eerder bechreven verschijnsel
van lemmingengedrag en dan begrijpt u waarom na
een aanvankelijke aarzeling de $ omlaag plofte. Andere
verklaringen heb ik er niet voor, zeker nu inmiddels de
$ al weer een groot deel van zijn verlies heeft goed
gemaakt.

Als ik er geen logica meer in zie bespaar ik u het liefst
de (achteraf) verklaringen. Hoogstens observaties
kunnen dan tot lering en vermaak dienen. Één zo'n
observatie is dé mijns inziens tegenstrijdigheid dat alle
valuta handelaren de dollar dumpten terwijl alle fund-
inanagers hun investefingenbuiten de V.S. verkochten
en in de V.S. belegden: Dat verklaart ook de koers-
stijging van de Amerikaanse beurs en de slapte in
bijvoorbeeld Europa. Natuurlijk was er wat valuta-
winst op Europese aandelen, als je vanuit dollars rede-
neert, maar daar zou dan niet veel van overblijven met
alle aan- en verkoop-kosten.

Een pijnlijke observatie was dat goud practisch niets
steeg toen de dollar daalde. Oftewel in guldens of
yennen daalde de goudprijs terwijl de halve valuta-
wereld op zijn kop stond. Eens!?!#¥....? zal toch het
besef doordringen dat goud wat meer is dan gedrukt
papier, maar hoe lang schrijf ik dat al niet. Toch weer
die verzekeringsvergelijking: Stel dat iedereen jaarlijks
l%vanzijn/haarvermogenrichting goudzou beleggen,
alseensoortverzekeringspremie(diejenietkwijtbent),
dan... Veel fondsbeheerders vinden het heel gewoon
om de beleggingsportefeuille met opties etc. af te
dekken=verzekeren. Die kosten belopen meestal 5%
per jaar én komennietterug! Tóch maar doorgaan met
ónze goudgerande verzekering want de fluctuaties en

ZEND DIT FORMULIER NAAR:
Wereldconventie Athene
c/o H. Jongen,
Postbus 21
B

l - "". ' ' • - ' » - -

registrationform: ISIL1995 European Convention
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onrust worden ongetwijfeld sterker.

Datje verzekeringen ook kunt misbruiken ondervond
Barings. Het fijne weet nog niet iedereen maar zeker
is wel dat de betreffende handelaar dit nooit in zijn eentje
heeft kunnen doen. Juist in deze markten zou ik eerder
een call optie kopen (waarbij mijn verlies beperkt is tot
een relatief klein optiebedrag t.o.v. eenzelfde hoeveel-
heid aandelen).

Verwachtingen:

D De dollar zal zich wat herstellen.

n V.S. aandelen blijven hoog gezien de (her)beleg-
gingsgelden die daar aanwezig zijn.

n Europese aandelen kwakkelen.

D Emerging markets: Zuid-Amerika is verdacht.
Maleisië en Thailand zijn kansrijk en China zal weer
in the picture komen via Hong Kong.

Maar ja, wie ben ik om verwachtingen uit te spreken
als Robeco van 132 naar 100 gaat? Kortom: Blijf
voorzichtig. IVb l

AGENDA
18 april Kring Roosendaal

5 mei Kring Zuid-Holland

16 mei Kring Roosendaal

2 juni Kring Zuid-Holland

20 juni Kring Roosendaal

7 juli Kring Zuid-Holland

oktober ISIL-wereldconventie te Athene
(zie aankondiging op pagina 26)

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie kunt u terecht bij het
secretariaat van het Libertarisch Centrum of bij de
diverse contactpersonen. Zie hiervoor deze laatste
bladzijde.

INFORMATIE

Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting Libertarisch Centrum streeft de versprei
ding van het libertarisme na. Het libertarisme is een
politieke filosofie die gebaseerd is op individuele
vrijheid. Het individu heeft het recht om met zijn leven
lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil
Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke
als economische vrijheid in. Geen enkel individu of
collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen
een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen
individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen
wet mag vrijwillige samenwerking verbieden. Het
libertarisme volgt deze principes consequent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met
de International Society for Individual Liberty.

Secretariaat Libertarisch Centrum:
Jbertarisch Centrum Nederland:

Fazantenkamp 818
3607 EB Maarssenbroek
Tel. 03465-64994

Libertarisch Centrum België:
Herentalsebaan 109
2100 Deurne

Bijeenkomsten:
Kring Roosendaal
contactpersoon Hub Jongen, tel. 01654-1695

Ike derde dinsdag van de maand van 18.00u tot
20.00u in Hotel Central te Roosendaal

Kring Zuid-Holland
contactpersoon Stefan van Glabbeek, tel. 02159-37931
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20.00u.

C coördinator:
'. Otto Vrijhof, tel.&fax. 030-290241

Jbertarisch Centrum België
Elke eerste woensdag van de maand. Meer informatie
hierover bij secretariaat.

Jbertarisch Studiecentrum
Om de zes weken een bijeeenkomst te Antwerpen.
Vleer informatie hierover bij secretariaat.

1995/2 de Vrijbrief 27


