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VAN DE REDACTIE
Jaap van der Starre

Tekort op de begroting

Bij het verdrag van Maastricht over de monetaire eenwor-
ding zijn er financiële voorwaarden gesteld aan de deelne-
mende landen waaraan zij moeten voldoen voordat zij in
1999 eraan mogen deelnemen. Die voorwaarden zijn o.m.
dat de nationale schuld niet hoger mag zijn dan 60% van het
nationaal produkt en dathettekort op de begroting niet hoger
mag zijn dan 3%. Het zal duidelijk zijn dat deze cijfers een
compromis vormen dat uit onderhandelingen te voorschijn
is gekomen en dan nog zullen niet alle landen er aan kunnen
voldoen. In de V.S. lijkt men inmiddels principiëler tegen
een begrotingstekort aan te kijken. Op dit moment probeert
de republikeinse partij van de V.S. haar plan uit te voeren
omhetbegrotingstekortin? jaar te verminderen tot 0%. Het
is te hopen dat dit lukt door uitgaven te beperken en dat zij
niethuntoevluchtzullennemen tot belastingverhoging. Uit-
gavenbeperking betekent overigens niet dat de uitgaven
omlaag gaan want volgens de republikeinse plannen zou er
nog steeds een stijging zijn van 3% per jaar. Voor die Ameri-
kaanse kiezers die een uitgavendaling willen is er de nieuwe
presidentskandidaat voor de Libertarian Party, Harry Brown,
die een jaarlijkse uitgavendaling wil van 38%.

Wat is er tegen op een begrotingstekort? Voor de financie-
ring van het begrotingstekort in de V.S. moet er veel geld
geleend worden en daarmee worden particuliere bedrijven
verdrongen van de geldmarkt, van het aanbod van spaargeld.
Hierdoor gaat de industrie achterlopen: Er wordt te weinig
geïnvesteerd in ontwikkeling en produktie van nieuwe
produkten. In de V.S. blijkt dit uit het handelstekort: Consu-
menten hebben liever buitenlandse produkten en Ameri-
kaanse consumentenprodukten worden ook slecht verkocht
buiten de V.S.. Een andere reden dat de Amerikaanse indus-
trie voor consumentenprodukten achterloopt kan zijn dat
hooggekwalificeerde werknemers te duur gemaakt zijn door-
dat ze zijn opgeëist door de gesubsidieerde ruimtevaart- en
defensieindustrie. Er is nog een oorzaak waarom particu-
liere bedrijven werden verdrongen van de geldmarkt. Sinds
de oliecrisis van 1972 kwam het bankstelsel in gevaar door-
dat banken teveel geld hadden geleend aan ontwikkelings-
landen (zogenaamdrecyclen van oliedollars). Om de banken
weer financieel gezond te maken werd in 1988 het interna-
tionale Bazel akkoord gesloten. Dit hield in dat banken
voldoende eigen vermogen moeten hebben in verhouding
tot wat ze uitlenen, maar omdat het eigen vermogen inmid-
dels sterk was uitgehold werd toegestaan dat voor leningen
aan de overheid geen eigen vermogen benodigd was. Dit



leidde tot een massale verschuiving in de richting van
leningen aan de overheid, $250 miljard in slechts 3 jaar
tijd, ten koste van leningen aan het bedrijfsleven.
Hierdoor lukte het Alan Greenspan niet, als voorzitter
van de Fed (centrale bank in de V.S.), de geldhoeveel-
heid (M2) te laten groeien.en zo nieuwe produktie op
gang te krijgen door vanaf 1990 de rente te verlagen.
Hij verlaagde de korte-termijn-rente 24 keer tot 3% in
1993 en toch werd er onvoldoende geïnvesteerd in
nieuwe produkten, want het huidige handelstekort is
nog steeds groot. Amerikaanse produkten blijken nog
moeilijkte exporteren ondanks de inmiddels lage koers
van de dollar. De conclusie is dat het beslag wat de
overheid legt op de economie te groot is. Het1 voort-
durend schulden maken door overheden is een aanwij-
zing ervoordathetnoodzakelijkisommachtyanpolitici
te beperken (af te schaffen). l Vb]
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Recht en politieke gemeenschap

Hans Oversloot "wil proberen het debat voort te zet-
ten, maar dan moet de volumeknop lager," ("Trom-
mels en trompetten", De Vrijbrief 1995/3, hierna TT.)1

Prima, maar waarom draait hij die knop dan nog ho-
ger? Nog meer dan zijn eerste tekst, "Klein bezwaar
tegen het libèrtarisme" (1995/1, hierna KB), staat zijn
tweede stuk bol van te ad hominem opmerkingen en
andere stemmingmakénde elementen. Ik laat het aan
de lezer over uit te maken of ik in mijn antwoord op
zijn klein bezwaar (''Machtig recht", 1995/2, hierna
MR) de man eerder dan de bal heb gespeeld en, als dat
het geval zou zijn, of ik buiten de polemische krijtlijnen

Frank van Dun

getreden ben die Oversloot zelf getrokken had.' Dat ik
hem uitmaakte voor jodeh-yervolger of indianen-
moordenaar,isklinkklare onzin. Mijn Vraagwas, welke
argumenten men kan aanvoeren tegen grove schen-
dhigen Van mensenrechten binnen een politieke
gemeenschap, als men recht definieert als hetprodukt
van die gemeenschap of van dé in de Sfeer van depolitiek

1 Voor alle duidelijkheid: de enige zin in "Machtig recht" die
men als adftom/nemzou kunnen interpreteren staat in voet*
noot 2: "[Dit] toont aan dat Oversloot misleidende retoriek

1 niet schuwt, ofwel niets van libèrtarisme begrijpt".
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beslissende wil. Ik heb in de onmiddellijk daarop-
volgende alinea ook aangegeven, hoe Oversloot zich
tegen dergelijke vragen indekt: door volkomen ad hoc
een niet nader genoemd ethisch criterium in te roepen
(de goede politieke gemeenschap). Die vraag en die
vaststelling maken van mij een "driftige", "grove",
"hypocriete", "vileine", "kwaadaardige" lezer? Ik ben
benieuwd hoe mijn portret zou zijn als Oversloot de
volumeknop helemaal openzet.

Op zoek naar nieuwe elementen

Bevat "Trommels en trompetten" nieuwe elementen
diehetdebatoverwatOversloot'delibertarischerechts-
idee' noemt vooruit helpen? Het
stuk bevat geen kritiek van mijn
opmerkingen met betrekking tot
de ideeën van recht en politieke
gemeenschap. Als we de retoriek
van de verontwaardiging terzijde
laten, dan vinden we in TT één nieuw
bezwaar tegen het libertarisme,
namelijk dat het een "monocultuur
van het recht" impliceert, en verder
een aantal defensieve opmerkingen, waaruit moet
blijken dat ik Oversloots ideeën verkeerd heb geïn-
terpreteerd. Laten we deze opmerkingen eerst bekijken.

Dat het recht een natuur-

lijke basis heeft, is het

voorwerp van Oversloots

niet-aflatende spot.

blote politieke macht gekleed in de terminologie van
het recht", maar dat was geen werkelijk politiek sys-
teem. Waar zit het verschil dan wel? Oversloot geeft
ons geen aanwijzingen. We komen alleen te weten, dat
"complete tirannie" en "werkelijk politieke gemeen-
schap" onverenigbaar zijn. Big deal.

O In zijn "Klein bezwaar" beweerde Oversloot dat
jLi de libertarische rechtsidee, ontdaan van zijn metafy-
sische of religieuze omkadering, als een pudding in
elkaar zakt.Nuheethetdat"elkpolitiekenookjuridisch
vertoog een metafysische bedding heeft" (TT). Dat is
waar, maar alleen als men die "metafysische bedding"
identificeert met As vooronderstellingen van het ver-

toog. Het is niet waar, als men haar
in verband brengt met de meer tradi-
tionele opvatting van metafysica die
het voorwerp van de discussie was.
Ook een libertarische rechtstheorie
berust op vooronderstellingen, die ik
in MR kort heb uiteengezet. Wat ik
betwist is, dat deze vooronderstel-
lingen enige kennis van een onzicht-
bare [metafysische] natuur of [reli-

gieuze] bovennatuur impliceren.

O Oversloot suggereert nu, dat ik zijn idee van het
•3 recht-als-conventie verkeerd interpreteer omdat ik
een te enge definitie van "conventie" zou hanteren.3

Was het recht eerst gegrond in "een afspraak, een con-
ventie" (KB: 13), nu is het blijkbaar gegrond in een
"conventie" die geen afspraak is, maar een regel waar
misschien niemand enige weet van heeft tot iemand

1 Mijn interpretatie van Oversloots rechtsopvatting
JL als positivistisch zit verkeerd, exacter: enigs-

zins verkeerd. Overslootontkentniet, dathij eenpositi-
vistischerechtsopvattrngheeft,wel.datheteens/»zpe/e
positivistischeopvattingzouzijn.Dathadikechterzelf o.
al opgemerkt in mijn commentaar op zijn bewering, hem overtreedt. De sprong van conventie als afspraak
dat recht wordt "gecreëerd en in ieder geval -als het naar conventie als onderbewuste regel is adembene-
goed is- onderhouden door een politieke gemeen- mend, maar Oversloot laat ons eens te meer in het
schap". (KB: p. 14) Nu heet het, dat "een politieke ongewisse over de rechtsfilosofische consequenties
gemeenschap die het recht geen afzonderlijke positie ervan. Zijn voorbeeld-een docent die in zwembroek
toebedeelt ophoudt een werkelijk politieke gemeen- college geeft-werpt voor mij geen verhelderend licht
schap te zijn." (TT) Recht is nu blijkbaar een noodza- op de kwestie die aan de basis lag van mijn kritiek: hoe
keykevoorwaardevoorhetbestaanvaneenwerkelijk kan dezelfde conventie (nu dus: onderbewuste regel)
politieke gemeenschap. De woorden zijn mij uit de tegelijk "voorwaarde en gevolg" zijn van "de creatie
mond gegrepen,2 maar wat bedoelt Oversloot ermee? van onpolitieke gemeenschap"? (KB: 13) Overigens
Welk recht dient welke "afzonderlijke positie" in de betreur ik het wijdverbreide taalgebruik dat onder
gemeenschap tekrijgen? Ogenschijnlijkniethetnatuur-
recht, want de idee, dat het recht een natuurlijke basis
heeft, is het voorwerp van Oversloots niet-aflatende
spot. Maar het is ook niet zonder meer wat conventio-
neel als "recht" geldt. In het Sovjet-systeem ging "de

2 Zie mijn Hef fundamenteel rechtsbeginsel, Antwerpen: Klu-
wer-flechtswetenschappen, 1983, waarin ook andere voor
deze discussie; relevante thema's uitvoerig aan bod komen.
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Hij verwijst naar mijn stelling: "Van een conventie, zeker als
die voorgesteld wordt als een bindende afspraak, kan alleen
sprake zijn als men kan aanduiden wie die conventie onder-
schreven hebben." (MR: 6) Niet alleen laat hij het, in dit
verband toch essentiële, gecursiveerde deel uit het citaat
gewoon weg, hij vermeldt ook niet, dat het citaat een com-
mentaar is op zijn uitspraak, dat het recht "een afspraak,
een conventie" is (KB).



'conventie' zulke verscheiden dingen vat als afspra-
ken, contracten, pacten, aan de ene kant, en zeden,
gewoonten, gebruiken, verwachtingspatronen, aan de
andere kant. Zeker in een discussie
over recht is dit taalgebruik mislei-
dend. Toch is het nuttig de vraag te
stellen, in hoeverre het recht "con-
ventioneel" is. Zij kan ons dichter
bij de kern van de discussie over het
zogenaamde 'funderingsprobleem
vanhetlibertarisme' (KB) brengen.

Toch is het nuttig de vraag

te stellen, in hoeverre het

recht "conventioneel" is.

duiden wat de Romeinen 'lex'7 noemden (een van
hogerhand afgekondigde dwingende maatregel). We
zijn daarom geneigd in het dagelijkse spraakgebruik

onder 'de wet' meestal niets anders
te verstaan dan 'het geheel der wet-
ten' (leges). Door contamiiiatie is
deze betekenis zelfs overgegaan op
'het objectieve recht' (/MS).

Het vóór-theoretische rechtsbegrip

Leken en juristen gebruiken het woord 'recht' in vele
betekenissen. Dat"hetrecht ondefinieerbaar is", is voor
vele juristen zelfs geen controversiële uitspraak.4 Toch
is er in dat vage, moeilijk definieerbare domein van het
vóór-theoretische rechtsbegrip een aantal duidelijk ver-
schillende afdelingen te herkennen:

a) Het conventionele recht. Men vindt dit in contracten,
overeenkomsten, pacten, verdragen, conventies,
oprichtingsakten van verenigingen, in de afspraken
waarin verschillende mensen zich ten opzichte van
elkaar tot iets verbinden. De Romeinen hadden het in
dit verband over 'iura' (enkelvoud: ius).5

b) De jurisprudentie. Ik verwijs hiernaar de uitspra-
ken en procedures van vooral rechters, maar ook van
bemiddelaars, politici en andere notabelen. Deze uit-
spraken horen bij het recht voor zover zij rechtvaar-
digheidbeogen, dat wil zeggen: voor zover zij verhou-
dingen waarin onrechtis ofdreigt klaar(vaardrg)maken
voor [een terugkeer in] het recht. Zij zijn vooral in de
visie van de juf isten heel belangrijk, omdat zij dat deel
van het recht vormen, de iurisprudentia, waarin de
professionele en creatieve inbreng van de juristen het
grootst is.

c) Het wettenrecht. Voor juristen en voor vele leken is
de wet de voornaamste, indien niet de enige, "rechts-
bron". Dat lijkt vanzelfsprekend, aangezien 'wet' (La-
tijn: ius, Engels: the law") in zijn oorspronkelijke
betekenis verwijst naar het objectieve recht? Deze
betekenis is echter grotendeels op;de achtergrond
geraakt. We gebruiken 'wet' nu meestal om aan te

4 VanApeldoom'sInleidingtotdestudievanhetNederlandserecht,
Zwolle: W.E.J. Tjèenk Willink, 1985 (achttiende druk), p.1.

5 De afgesproken dingen zijn letterlijk/ura: de afspraken komen
tot stand door /ware (zweren, plechtig spreken, dat wil
zeggen: zo spreken dat men zichzelf tot; iets verplicht).

d)Status, ordeenrang.Tothetvóór-
theoretische rechtsbegrip behoren

ook opvattingen over organisatie, hiërarchie en afba-
kening yan bevoegdheidssferen: de indeling van het
socialeveldinfunctionele eenheden. Wièheefthetvoor
het zeggen, met betrekking tot welke personen en zak-
en? Omgekeerd: wie is tot gehoorzaamheid aan welke
anderen gehouden? Déze afdeling van het recht is in
feite demeest belangrijke, aangezienhierwordt bepaald
wie afspraken mag maken, wie als rechter of wetgever
mag optreden, wie anderen tot gehoorzaamheid of
onderdanigheid mag dwingen.

• ' • ' . ' : • ' : " ' • : ' • • ' . • ' . ' ' . : . ' • • ; ' ' l • . ' .• . , • . ' : '

e) De sociologische achtergrondvan het recht. Afspra-
ken; uitspraken en bevelen veronderstellen de moge-
lijkheid betekenis toe te kennen aan woorden en geba-i
ren. De interpretatie van talige en andere gedragingen
vergt praktische kennis van de zeden, gewoonten en
gebruiken, van de verwachtingspatronen, levens-
beschouwingen, wereldbeelden en dergelijke van alle
betrokkenen. Deze dingenzijn zelf uiteraard geenrecht,
maar horen er onvermijdelijk bij.

Objectief recht: de filosofische discussie

Ophet eerste gezichtlijkenalleelementenvanhetvóór-
theoretische rechtsbegrip "conventioneel" te zijn, al-
thans in de ruime zin van dat woord. Betekent dit, dat
het recht inderdaad niets meer en niets minder is dan

6 'Wet' is etymologisch afgeleid van 'weten'. Zo drukt een wet
kennis uit (aldus; natuurwetten, wetten van het samenleven,
ook wetmatigheid: kenbaar verband). Vergelijk: het Engelse
'law' staat voor een noodzakelijk verband. Het is verwant
met 'log' in 'oorlog' (Oudengels: 'orlaeg', letterlijk: verbre-
king van het noodzakelijke verband, vandaar: verwarring, in
modern Engels war). Het Latijnse 'ius' betekent oorspron-
kelijk band of verband.

7 De oorspronkelijke betekenis is: hetvoordestrijdopvorderen
of onder de wapens roepen van onderdanen, het lichten van
troepen. Het Nederlandse woord 'lichting' herinnert aan de
Latijnse woorden 'dilectus' (lichting van troepen), 'legere'
(deelwoord: 'lectum'; o.a. verzamelen, uitkiezen, pregnant:
wederrechtelijk nemen, stelen), 'legio' (legioen), en 'lex'(wef).

1995/4 de Vrijbrief 5



een "conventie"? Het antwoord is negatief: de gegeven
opsomming illustreert wel de complexiteit vanhet vóór-
theoretische rechtsbegrip, zij heeft niet de pretentie de
idee van het recht te definiëren. Dat zou zij ook niet
kunnen: afspraken, uitspraken, wetten, bevoegd-
heidssferen, zeden, gewoonten, gebruiken, verwach-
tingspatronen, en dergelijke zijnniet^erserecht, noch
noodzakelijk geassocieerd met het
recht. Zij horen tot of bij het recht,
voorzover zij beantwoorden aan het
objectieverecht(ius). Het is uiteraard
over dit objectieve ius dat de door
Overslootop gang getrokken discus-
sie gaat: het is het recht dat voor hem
de werkelijk politieke gemeenschap
van de pseudo-politieke gemeen-
schap onderscheidt, maar dat volgens

In het bijzonder gaat het

over de sociaal aanvaard-

bare verdeling van status

en bevoegdheid.

eisen uiteraard verschillende meningen hebben, maar
constitutief voor het recht zijn de noodzakelijke voor-
waarden van samenleven, niet de meningen daarom-
trent. In de naturalistische traditie is het recht dus niet
zonder meer gegeven in heersende meningen of con-
venties; men dient die meningen of conventies aan het
recht te toetsen. Daartoe dient men eerst het recht te

vinden, door studie van de eisen van
het samenleven.

hem blijkbaar niet kan overeenkomen met de libertar-
ische rechtsidee.

Over de globale omtrek van dit objectieve recht be-
staat weinig betwisting. Het is "wat sociaal aanvaard-
baar is". In het bijzonder gaat het daarbij over de soci-
aal aanvaardbare verdeling van status onbevoegdheid.
De problemen beginnen met de interpretatie van deze
omschrijving waarmee men overal terecht kan. De
omschrijvingbevattweeelementen: "sociaal" en "aan-
vaardbaar", diebeidehetvoorwerp zijn vanlanglopen-
de controversen.

Ten aanzien vanhet elemenfaanvaardbaarheid" staan
twee grote tradities lijnrecht tegenover elkaar: de
naturalistische (de traditie van het natuurrecht) en de
conventionalistische. De laatstgenoemdetraditieneemt
als criterium van aanvaardbaarheid de meningen van
mensen: recht is -wat mensen menen dat recht is, wat
zij sociaal aanvaardbaar achten, wat zij vinden datmoet,
mag of juist niet mag, vooral met betrekking tot de

De twee tradities staan weltegenover
elkaar, maar niet op gelijke hoogte.
Een conventionalist, voor wie het
recht een mening is, verplicht zich
totniets anders danhetgevenvaneen
criterium aan de hand waarvan we
kunnen uitvinden wier meningen

relevant zijn voor de studie van het recht.8 Hij verwijst
ons dus gewoon doornaar demensen om wier meningen
het gaat. Als we bij dezen te rade gaan, en vragen
waarom iets "recht" is, dan is het antwoord meestal
niet: "Omdat wij het zo willen." Als zij ons niet op hun
beurt doprverwijzennaarweer anderemensen, dan zul-
len zij meestal eenpoging ondernemen om ósjuistheid
van hun meningen aan te tonen, om een objectieve
grondslag te geven voor hun stellingen. Het con-
vehtionalisme is bij nader inzien niet meer dan een
theoretische maskering van de noodzaak het recht te
funderen in de realiteit en de werkelijkheid van het
samenleven. Het onttrekt vragen over de natuurlijke of
reëlegrondslagvanhetrechtaandeogen van de juristen.
Maar daarmee zijn die vragen uiteraard niet weg.

Ook met betrekking tot het tweede element in de defi-
nitie van het objectieve recht, het "sociale", bestaat er
van oudsher een controverse, met aan de ene kant een
universalistische, en aan de andere kanteen particularis-
tische traditie. Voor de particularistische traditie heeft

toekenning van status en de afbakening van bevoegd- het "sociale" belrekking op het lidmaatschap van een wel-
heden.Aangezienmeningsverschillenopditvlaksche- bepaalde societas (letterlijk: maatschappij,9 vandaar
ring en inslag zijn, en aangezienmeningen voortdurend
veranderen, lijkt deze benadering weinig vruchtbaar.
Daarom gaat men aan bepaalde meningen de voorkeur
geven, bijvoorbeelddoor te zeggen, dathetomde effec-
tiefheersende meningen gaat (meningen van de heers-
ers, van een sociale elite, of van een maatschappelijke
geleding zoals de corporatie der juristen). Het gaat dus
om de in een bepaalde kring gebruikelijke -vandaar:
"conventionele"-meningen.

De naturalistische traditie daarentegen neemt 'sociaal
aanvaardbaar' in de zin van "verenigbaar met de objec-
tieve eisen van samenleven", Mensen kunnen over die

6 de Vrijbrief 1995/4

ook: club, gemeenschap, staat, en in de meest algeme-
ne betekenis: organisatie).™ Voor de universalistische

8 De Oostenrijkse positivist Hans Kelsen (Reine Rechtslehre,
1960) duidde dit criterium als de Grundnorm des Rechte,
zijn Britse geestverwant H.L.A. Hart als een rule ofrecog-
nition (The Concept of Law, 1961, nieuwe editie 1994).

9 Vergelijk: 'socius', gezel of maat.
10 Particuïarisrnë laat zich gemakkelijk verbinden met racis-

tische theorieën (zo Aristoteles' onderscheid tussen Grieken en
barbaren), en met nationalistische theorieën (zo de uitspraak
van Joseph de Matstre, dat "hij nog nooit een mens heeft
gezien, alleen een Fransman, een Engelsman, een Rus,' ...")•



traditie heeft het "sociale" betrekking op het samen-
leven van mensen, ongeacht of deze wel of niet lid zijn
van een bepaalde organisatie.11 De Romeinen waren
zich goed bewust van de tegenstelling tussen particu-
laristische en universalistische opvattingen over recht.
Dat blijkt uit hun onderscheid tussen ius civile en het
ius gentium. Het ius civile gold uitsluitend voor de
Romeinse burgers. Het was voornamelijk op raadsbe-
sluiten {leges) en lokale gebruiken (mores) gebaseerd.
Het ius gentium is daarentegen geen produkt van lokale
wetgeving of gebruiken. Het geldt voor alle mensen,
ongeachthun afkomst, ongeachthun lidmaatschap van
enige "politieke gemeenschap". Het kan gelden als een
directe weerlegging van Oversloots stelling daferecht
door een politieke gemeenschap wordt gecreëerd:

De door Oversloot ter discussie gestelde libertarische
rechtsidee zit duidelijk in de universalistische en
naturalistische hoek, de meeste
varianten van het positivisme in
de particularistische en conven-
tionalistische hoek. Waar zit
Oversloot? De voortdurende
verwijzing naar "de politieke ge-
meenschap" suggereert een parti-
cularistische rechtsopvatting.
Maar de vraag blijft: wat is het
recht dat het verschil maakt tus-
sen werkelijk en onwerkelijk
politieke gemeenschappen?
Beantwoordt het aan objectieve
eisen van samenleven? Is het een "conventie" -een
mening of een neiging, een misschien niet geheel tot
het bewustzijn doorgedrongen verwachtingspatroon?
En als het een "conventie" is, wat maakt haar dan
•werkelijk politiek

Rechten natuur

Het moge duidelijk zijn dat Oversloot schermt met het
begrip "werkelijk politieke gemeenschap" zoals hij
beweert dat ik scherm met het begrip "natuur". Het
verschil is, dat ik ongeveer één derde van mijn reactie
op zijn eerste stuk wijd aan de natuurrechtelijke inter-
pretatie van de libertarische idee van objectief recht,
dat wil zeggen: de voorwaarden waaronder mensen
kunnen samenleven en samenwerken. Ik heb (in MR:
7-9) die voorwaarden geduid als de eisen van vrede,

11 Het verschil tussen soc/efas-samenleving en soc/efas-maat-
schappij vertoont overeenkomst met het bekende onder-
scheid tussen open en closed societies. (Kati Popper, The
Open Society and itsEnemies, 1945.): '•'

Het ius gentium.*. kan gelden

als een directe weerlegging

van Oversloots stelling dat

recht door een politieke ge-

meenschap wordt gecreëerd.

vriendschap en vrijheid.lzlkhebook,zijhetkort, aange-
geven hoe zij volgen uit een beschouwing van het
samenleven als een proces en netwerk van
ontmoetingen van mensen, in het licht van de natuur of
realiteitder duigen, namelijk"dat ene, onontkoombare
feit, dat [al die mensen] verschillende personen zijn en
blijven". Het onderscheid tussen de ene mens en de
andere vereist geen speculatieve of "geprivilegeerde"
metafysische of theologische kennis, evenmin als het
onderscheid tussen de daden van de ene en de handelin-
gen van de andere dat vereist. De benodigde kennis is
integendeel psychologisch zo elementair en sociolo-
gisch zo vitaal, dat we in onze dagelijkse omgang zonder
meer veronderstellen dat iedereen haar bezit.

De bedoeling van mijn uiteenzetting wasj aangeven
waarom ik niet onder de indruk ben van Oversloots
bewering dat de libertarische rechtsidee berust op een

loutere "aanname", een ongefun-r
deerd"axioma", en verder alleen
maar een kwestie is van "interne
consistentie" en "dogmatische
rechtvaardiging". Die idee is een
hypothese, geen axioma (MR: 8).
Zij berust op de observatie van
en de ervaring met de omgang
vanmensen met elkaar. Het is wel
een vruchtbare hypothese: zij
geeft de mogelijkheid beschrij-
vingen van samenlevings-
patronen te genereren waarvan

men kan nagaan of ze in een bepaalde reële context
gevolgd worden, en zo niet, juist waar de afwijkingen
liggen, Zo kan men, als men dat zou willen, althans in
beginsel nagaan of die afwijkingen ten goede bf ten
kwade uitwerken. Spijtig genoeg gaat Oversloot ook
op dit deel van mijn antwoord niet in. Hij vergenoegt

12 'Vrijheid', 'vriendschap', 'vrede', gaan alle terug op het Oud-
indische'priya'(oorspronkelijk: wat eigen is, eigendom, Latijn:
'privus'; later: het geliefde, beminde, in het Nederlands nog
altijd: Vrijen', minnekozen). De libertarische rechtsidee is een
uiteenzetting van deze dóór de eeuwen heen in vele talen
bewaarde logische binding van eigendom en samenleven
(letterlijk: leven té midden van gelijken, vergelijk 'samen'met
het Latijnse 'similis', gelijkaardig, gelijksoortig), dus leven a/s
mens onderde mensen. In particularistisch-naturalistisch
perspectief is samenleven daarentegen leven met mensen
van dezelfde afkomst ("natuurlijke gemeenschap": ras, volk
of familie); in particularistisch-conventionalistisch perspec-
tief, met leden van dezelfde gemeenschap, of zelfs van
dezelfde stand of rang (zoals in de volkse uitdrukking: "soort
zoekt soort").
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zich met wat sneren over "leven volgens de natuur" en
"de realiteit der dingen" -toevallig twee frasen die de
redactie van de Vrijbrief in een kadertje had geplaatst.
De vind dit dubbel spijtig omdat Oversloot daarmee de
kans laat liggen: 1) beredeneerde kritiek te uiten op de
reële basis van de libertarische rechtsidee, of: 2) ten-
minste zijn idee van een goede of werkelijk politieke
gemeenschap te verduidelijken.

Monocultuur van het recht?

Is er enige grond voor Oversloots bewering, dat het
libertarisme een "monocultuur van het rechf' impli-
ceert, die "het recht verengt tot een gesloten systeem,
overgeleverd aan de dwang van zijn eigen logica"? (TT)
Het antwoord ligt besloten in het bovenstaande. Het
objectieverecht(inuniversalistisch-naturaUstischezin)
eist van ieder in al zijn daden respect voor de fysieke
integriteit van elk ander. Dit is respect voor de inder-
daad natuurlijke grenzen van ieder mens; niet als
"ding", maar als werkelijk (werkzaam, handelend)
wezen. Recht eist dus ook respect voor het werk van
ieder ander. In de mate waarin die eis wordt nageleefd
genieten mensen van vrede, vriendschap en vrijheid.

Impliceert het naleven van deze eis, zoals Oversloot
(zonder enige argumentatie) suggereert, "dat er voor
andere voeabularia [dan die van het recht] geen plaats
meer is"? (TT) Hetrecht m objectieve zin determineert
niet eens het conventionele repht (de afspraken die
mensen met elkaar kunnen maken), noch de jurispru-
dentie (de rechterlijke en andere bemiddelings-
technieken waarmee mensen proberen een terugkeer
inhetrechttebewerken). Hoezouhet de sociologische
achtergronden van het recht (met inbegrip van de tal-
loze "vocabularia" waarvan mensen zich dagelijks
bedienen) kunnen determineren? Juist omdat de liber-
tarische rechtsidee eist dat mensen eikaars grenzen
respecteren, sluit het elke monocultuur volledig uit.

Wat verstaat Oversloot eigenlijk onder 'monocultuur
van het recht' ? Kan hij een historisch voorbeeld geven
dat die idee voor ons enigszins concreet maakt? Reëel
is wel het risico van een "monocultuur van de politieke
gemeenschap", waarvan we talloze voorbeelden
vinden, en niet alleen in het Sovj et-systeem. Oversloot
beweert, dat niet alleen het positieve recht, maar ook
de taal waarin we kritiekkunnen uiten op de heersende

_ ««*.***!.**«* VCU1UC/

politieke gemeenschap", van haar weliswaar niet
noodzakelijk totalitair, maar toch totalistischkarakter?
Is Oversloots "werkelijk politieke gemeenschap"
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uiteindelijktochniets anders dan het oude metafysische
concept van de societas perfecta, een aan zichzelf
genoeg hebbende maatschappij op basis van een diepe
consensus -een in het onderbewustzijn sluimerende
"conventie"?- over wat goed en nuttig is?13

Obiter dictum

Een constant refrein in Oversloots bijdragen is, "dat
het met libertariërs moeilijk praten is, dat zij hem geen
recht van spreken gunnen." Bc ging (in MR) vrij uit-
voerig in op zijn koppeling van de ideeën van recht en
politieke gemeenschap. Zijn reactie: "die kritiek raakt
mijn persoon, niet mijn stelling". Ik gaf een vrij uit-
voerige uiteenzetting over de basis van de libertarische
rechtsidee. Zijn reactie: "zoete maar hypocriete
woorden". Misschien ligt de oorzaak van zijn communi-
catieprobleem toch bij hem: het is inderdaad moeilijk
spreken met mensen naar wie men niet eens wil
luisteren.

Frank van Dun E0

13 Aristotéles, Politiek, Boek l.

Eindelijk einde aan de
verplichte
omroepbijdrage?

Ariein'tVeld

Zoals oplettende lezers van de Vrijbrief (u dus)nogzal
bijstaan, zocht Karel Beekman middels een artikel in
de tweede Vrijbrief van ditjaar (pp. 10-1 l)actieve liber-
tariërs voor zijn actie tegen de verplichte Omroep-
bijdrage. De libertarische grondslag van zijn protest:
mensenwordengedwongeneenbijdragete betalen voor

het gebruik van radio en televisie-zenders waarom zij
geeneens gevraagd hebben! Dit principiële argument
legt echter in juridisch opzicht geen enkel gewicht in
de schaal van Vrouwe Justitia. Er blijken echter nog
drie andere, voornamelijk pragmatische, argumenten
tegen de Omroepbijdrage te zijn.

a)Deverplichtebijdragewerpteenfinanciëledrempel

op tegen de vrije informatie-voorziening;

b) Het is dubieus of controleurs van de Dienst Om-
roepbijdragen het recht hebben om in woningen van
mensen die (nog) geen Omroepbijdrage hebben

M,



betaald, binnen te dringen. Door hun dit recht toe te
kennen, impliceert de Mediawet dat iedereen die geen
Omroepbijdrage heeft betaald, vanwege dat simpele
feit verdachte is, hetgeen de controleur het 'recht' geeft
om diens woning binnen te dringen; i

c) In de wet wordt er van uitgegaan dat de luisteraar/
kijker over een "compleet ontvangststation" beschikt,
dat wil zeggen: een radio/televisie plus antenne. Nu
we inmiddels in het kabel-tijdperk leven, klopt deze
aanname niet meer. De kabelexploitant beschikt over
de antenne (en daarom moet hij, ooknu al, betalen voor
de omroepprogramma's!) en geeft via het kabelnet
programma' s door aan de burger, die slechts een radio/
televisie bezit. Uiteraard zou de wetgever op dit punt
de wet kunnen "moderniseren".

Interessant genoeg vond ik een deel van bovenstaande
argumentatie onlangs terug in, jawel, de Veromca Gids
(Susanne Rakels, Mediaraad wil kijk- en luistergeld
afschaffen; Wordt kijken en luisteren goedkoper?, in:
VeronicaGids,nr24,17t/m23juni 1995, p. 19). In het
betreffende artikeltje vinden we onder andere het
a)-argüment van hierboven terug: "het is (..) vreemd

datje voor een deel van je informatie een heffing moet
betalen;" Hètheeft er allé schijn van dat de Mediaraad
in zijn functie als adviesorgaan een consequente lijn
tracht te trekken: Met betrekking tot informatie-ver-

: keer-waaronder uiteraard radio en televisie vallen-
hoort vrijheid (!) een algemeen principe te zijn. Deze
vrijheid moet dan zowel gelden voor geheel nieuwe
vormen van informatie-verkeer, bijvoorbeeldper com-
puter, als voor de publieke omroepen, die ondermeer
willen experimenteren met interactieve programma's.
Maar, om consequent te blijven, deze publieke omroe-
pen mogen dan geen Omroepbijdrage van de burgers
meereisen. ; , • • .

Staatssecretaris AadNuis zinspeelt in zijn zogenaamde
Omroepplan wel op een wijziging in de financiering
van de publieke omroep, maar pleit daarin niet expli-;
ciet voor afschaffing van het kijk- en luistergeld. In-i
dien echter de argumenten van de Mediaraad en van
tCarèl Beekman verdere navolging vinden, dan leiden
deze pragmatische overwegingenwellichttotde verwe-
zenlijking van een principieel libertarisch doel: einde-
lijk een einde aan de verplichte Omroepbijdrage.

RECENSIE

TIBOR MACHAN, COMMERCE
AND MORALITY
Tibör Machan is één van de favoriete sprekers op de
Wereldconventie in Athene in oktober van dit jaar
(l 5-20 oktober).
Hij is filosofieprofessor aan de universiteit in Auburn,
U.S.A. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Hongarije
van waaruit hij in 1953 gevlucht is naar Amerika. Hij
diende daar in de luchtmacht en verdiende zijn
doctorsgraad aan de universiteit van Santa Barbara in
Californië.

Hij heeft een groot aantal boeken, en nog veel meer
artikelen, geschreven en is een gewaardeerd spreker
op veel conventies en seminars. Zijn boeken zijn o.a.:
"Human Rights and Human Libertiës" (1975), '"The
Libertarian Alternative" (1974), "Rights and Regula-
tion" (1983)," TheMainDebate: Comihunism versus
Capitalism" (1987), terwijl hij nog met enkele niéuwe
boeken bezig is. l (
Hij is mede-oprichter en uitgever van Reason Maga-

Hub Jongen

zine. Hij is eengroot voor-
vechter van de moraliteit
van en in het bedrijfsleven,

Tibor Machan
In CommerceandMorar
lity" worden allerlei facetten van het bedrijfsleven
besproken. Bijvoorbeeld winst, doelstellingen,
werkgelegenheid, reclame, etc. Het verschil tussen
"moraliteit" en "legaliteit" wordt duidelijk gesteld.
Hij keert zich fel tegen de onterechte en onrechtvaar-
dige negatieve kritiek uit allerlei kringen op het zaken-
leven; • ;

Los van het feit dat er ook immorele zakenlieden zijn
(net als overal elders), geeft hij duidelijke argumenten
voor de positieve moraliteit van het bedrijfsleven op
zich..-.. ' . • ' • ; . • ! : ! ' - i " : ' ••', ...;: ,<: ••'•:..•
Dit neemt niet weg dat "ethiek een persoonlijke keuze
vanieder individu is. Of hij de juiste keuzes maakt;
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is net wat de studies betreffende
ethiek trachten te verduidelijken."

Allerlei overheidsmaatregelen die
voorschrijven hoe het zakenleven
moet handelen, hebben met echte
moraliteit niets te maken. Dat zijn
heel vaak regels die door de sterk-
ste partij worden opgelegd aan an-
deren. De drie belangrijkste poli-
tieke systemen in onze tijd,
namelijk socialisme, kapitalisme
en de verzorgingsstaat, worden
op deze punten in het boek bespro-
ken.

Belangrijkisdatditbóekdezemora-
liteit aantoont op basis van rationele
argumenten en niet op basis van
irrationele altruïstische ideeën. Het
toont aan dathetbedrijfslevenerniet
is ten behoeve van het "algemeen
belang" (watdatdaö ookmogezijn),
maar sluit aan bij Aristoteles die een
moraal leven ziet als de zelf-
verwezenlijkingvanhet individu als
een menselijk wezen.

Dit in tegenstelling tot veel andere
schrijvers overzaken-ethiek die het
bedrijfsleven wel zien als dienaar
van dat algemeen belang. Maar
onder hen zijn er velen die, zoals
Machan zegt, "een verschrikkelijk
gebrek hebben aan kennis betref-
fende demanier waarop het bedrijfs-
leven werkt".

Machanheeftditboekniethelemaal
zelf geschreven. Hij heeft hoofd-
stukken laten schrijven door een
aantal andere bekende schrijvers op
dit terrein. Als eerste valt hierbij op
Prof. John Hospers:, die op dit mo-
ment ook overweegt om naar de
conventie in Athene te komen. Hij
is bekend als de schrijver van één
van de eerste boeken over liberta-
risme: "Libertarianism", en als de
eerste Presidentskandidaat van de
LP in Amerika. Ook zijn er bijdra-
gen van o.a. Douglas Den Uyl en
Douglas Rasmussen.

Dit boek is niet het meest recente boek van Machan. Mogelijk komen.we
nog terug op zijn latere boeken.

Gommerce and Morality (252 blz. en $ 14,95) bevat een uitgebreide litera-
tuuropgave, en kan besteld worden bij:
Free Forum Books.

Hub Jongen 020

OPROEP:

HELP MEE DE LIBERTARISCHE

WERELDCONVENTIE IN ATHENE

TOT EEN SUCCES TE MAKEN!

DOOR:
1) ZELF TE KOMEN
2) ANDERE CONVENTIE-GANGERS

TE $PON$OREN:

STORT UW BIJDRAGE OP REKENING
46.24.31.320 t.g.v.

Stichting Libertarisch Centrum
Bankrelatie: ABN AMRO Amsterdam;

Giro van de bank: 8238
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Words without thoughts don't go to heaven
(deel l van 3)

Jos Molenaar,
ondernemer te Doorn

In de Vrijbrieven 1995 1/2/3 trof ik drie bijdragen aan die op mij overkwamen

als een drieluik. (Klein bezwaar tegen het libertarisme - Machtig recht — Li-

bertarisch aanpakken.) In de eerste bijdrage proefde ik de visie van een realist,

hetgeen zelden tot vernieuwing leidt De tweede gaf mij het beeld van een ide-

alist verwijzend naar een toekomst die voor realisten nog onzichtbaar is.

De derde gaf het op de realiteit te willen veranderen
door inzicht en wenste aan de slag te gaan, daarbij uit
het oog verliezend dat zelfs als je een huis gaat bouwen
het startpunt niet in de fundering ligt, maar in de geest.

Als lid van de federatieven spreekt mij een dergelijke
libertarische zoektochtnaar dé invulling vanhéi begrip
vrijheid zeker aan, en wil ik enkele federatieve inzich-
ten er naast zetten hopende dat zij iets kunnentöevoè-
geri. Voor zover óns bekend, zijn in deze tijd van het
vrij-worden van de mens, drie zaken van groot belang:

a) Eensamenlevingsstructuurdiedevrijheidbevordert
zonder te betuttelen (jezuïtisme);

b) Rechtsorganen gericht op omvorming van 'leugen
en macht' tot 'waarheid en gezag';

c) Een opschonen van de achtergronden van waaruit
wij denken, en een morele techniek die, in plaats
van strijd en onenigheid, de Hegeliaanse synthese
teweeg kan brengen.

In deze bijdrage zal eerst het gestelde onder c) nader
worden uitgewerkt, om vervolgens van daaruit een
aantal voorstellen te componeren inzake a) en b).

Om met King Arthur te spreken: eerst is het nodig het
zwaard uit de steen te kunnen trekken. Of conform de
heer Von Münchhausen: leer eerst jezelf aan je haren
uit het moeras te trekken.

De drie grondslagen voor het menselijk handelen

1) de drifthandeling. Als je, tijdens het lezen Van de
Vrijbrief, een mug op je voorhoofd plet volsta je met
een reflex, verricht je een drifthandeling zonder te
denken.

2) de gevoelshandeling. Voor alle zaken die een oor-
zaak kennen en een wetmatig karakter dragen is de na-
tuurwetenschappelijke denkwijze toereikend. Karak-
teristiek voor dit denken is dat zij zich veelal grondvest
op aannames en overtuigingen en onvolledige waarne-
mingen waardoor de werkelijkheidwordtgereduceerd
tot een denkmodel. Dit denken berustend op over-
tuigingen en voorkeuren, leidt dan tot gevoelshande^
lingen die vanwege de inzichtelijke verschillen, onder-
linge strijd en verkettering teweegbrengen. Zo -wordt
indeaangehaaldebijdfageëéngereduceerdbeeldvah
begrippen als 'Atlas', 'schildpad' en'God' gebruikt^
Wie of wat wordt met het beeld 'Atlas' bedoeld? Mis-
schiendateenvergelijkingvanditbeeldmeteenbegrip
als het in de zondvloed verzonken Atlantis en de Indi-
aanse God 'Atl' het blikveld ietwat kunnen verruimen.
Zöookishetmogelijkbijhetbeeld'schildpad'teonder-
zoeken wat het wezen 'schildpad'uitdrukt en in welke
periode van de aarde-ontwikkeling dit wezen werd
gevormd. Betreffende het begrip 'God' komen de za-
ken geheel anders te liggen als je een synoniem ge-
bruikt als Geest ofWereldgeest, verbonden met-^oals
dat in de mystiek heet- de sfeer van gerechtigheid.
Onder dezesfeervangerechtigheidwordtdanverstaah
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datgene -wat heel-al is, oneindig is: De sfeer waarin
noch goed noch kwaad, noch tijd noch plaats is. De
sfeer waar de harmonievan de geest heerst, het Joodse
begrip 'shalom'. Deze begrippen zijn kwalitatieve
begrippenendusgeheelnietkwantitatief
te interpreteren. (Tot welke nonsens het
kwantitatievegebraikvanbijv.het begrip
oneindig onsheeft gebracht zal de nabije
toekomst ons nog leren.) Wanneer bijv.
iemand stelt: God (Geest) is dood,
veroordeelt hij in feite zichzelf. Innerlijk
voelt hij dan zijn denkvermogen tekort-
schieten en vervallen tot het cliché-mq-
tige. Zijn geest is onmachtig, zijn creat-
iefvermogen verdort, het "wachten isnogslechts op de
algehele dementie.

Veelzeggend is opkde uitspraak: "ik geloof de Baron
VonMünchhqusèn niet". Watnu, als mochtblijkendat
dit beeldverhaal toch juist is en de mens inderdaad
zichzelfaanzijnharenuithetmoerasmoettrekken(p.s.
Hans, hetbeeld 'paard'staatvoor denkvermogen. Het
beeld haren houd ik hier nog even achter de hand,
misschien datje het zelf kunt verbinden niet de haardos
van bijv. de bijbelse figuur Samson). In dat geval helpt
ons het geloof niet; althans niet het geloofsbegrip in
zijn jezuïtische vervorming, maar dienen wij té komen
tot weten en innerlijke moraliteit.

Wanneer iemand

stelt: God is dood,

veroordeelt hij

zichzelf.

geen doel voor zijn denken vinden.

In de huidige tijd willen mensen niet langer geloven
zonder meer; zij willen weten. Het geloof eist erken-

ning van waarheden die wij niet geheel
en al doorzien. Wat wij niet doorzien is
strijdig methet individuele in ons dat alles
vanuit zijn diepste innerlijk wil beleven.
Alleen dat weten bevredigt ons, dat niet
gebonden is aan een uiterlijke norm of
voorschrift maar zijn oorsprong vindt in
het innerlijk van de persoonlijkheid. Ook
kunnen wij niet het zgn. 'weten' accep-
teren dat zich eens en voor altijd in ver-

starde schoolse regels heeft gekristalliseerd en dat is
vastgelegd in wetten, dogma' s en handboeken die voor
eeuwig geldig zijn. De moderne mens vindt het
volkomen terecht uit te gaan van zijn eigen opgedane
ervaringen, zijn belevenissen, om vanhieruittekomen
tot het kennen. Mensen streven naar een gefundeerd
weten, dpch een ieder op zijn eigen wijze.

Zo diehen ook onze wetenschappelijke leerstellingen
zich niet langer in een zodanige vorm te kleden, alsof
erkenning daarvan een zaak van onvoorwaardelijke
dwang zou zijn. Zelfs het kind mogen we niet langer
kennis ingieten. Wij moeten trachten hetkindte helpen
zijn vermogens te ontwikkelen, opdat het niet meer tot
begrijpen gedwongen behoeft te worden, maar wil
begrijpen. Kinderen beleven zichzelf nog niet afge-
grensd van de wereld. Jonge kinderen voelen zich nog
een met hun ouders en de hun vertrouwde omgeving.

3) denken en handelen uit praktisch inzicht: Dit
denken baseert zich op inzicht in de gevolgen. Zoals
naar ik aanneem eenieder bekend, .kun je pas van een
vrije wil spreken als je in staat bent alle gevolgen van Zij kunnen zich in het spel nog vereenzelvigen met
je wilsbesluit te overzien. Helaas ovërkoint het nog geheel verschillende rollen. Volwassenen kunnen zich
sfeedsvelescherpzinnigegeestentemoetenverzuchten: innerlijk tegen dwang afsluiten. Kinderen niet, die

moeten nogfysiekenpsychisch groeien, ze hebbenpas
later toegang tot moraliteit. En dwang kun je alleen
weerstaan op geestelijk niveau, op het gebied van de

"had ik dat maar voorzien, want dat heb ik beslist niet
gewild!" ;

Om werkelijk vrij te kunnen denken en willen is het
allereerst noodzakelijk de begrippen geloven en weten
helder te doorzien.

moraliteit.

Geloven en weten

Alom zien we hoe tegenwoordig jonge mensen niet
langer klakkeloos willen aannemen wat de ander hem
of haar oplegt of wat een overheid of kerk als norm of

c , .. -. , , wet voorschrijft. Normen en waarden worden geheel
Eep van buitenaf komende waarheid draagt voor ons individueel. De moderne mens wil weten, dit willen
innerlijk gevoel altijd het stempel van onzekerheid. weten ligt in de ontwikkeling van zijn hogere ik beslo-
leder van ons is geneigd alleen geloof te hechten aan ten en brengt als vanzelf de vraag naar voren, waartoe?
wat hem/haar m zijn innerlijk als waar voorkomt. • ° &
Anderzij ds is het slechts de waarheid die ons innerlijke
zekerheidkanverschaffenbijhetontwikkelenvanonze De 'evensbestemming van de mens

De schepping van de mens kent een doel. De mens is,
^alsmenwelzegt'geschapennaarGodsbeeld'enzal

dus op een zeker tijdstip in zijn ontwikkeling

12
svooreenraadselzietgePlaatSt,kanhij

de Vrijbrief 1995/4



doelgericht kunnen handelen. Wat is doelgericht han-
delen? Er is pas sprake van werkelijke doelgerichtheid
als we het voorafgaande bepalen vanuit ons inzicht in
de gevolgen. Dit is geheel tegengesteld aan het natuur-
lijke verband tussen oorzaak en gevolg waarbij het
voorafgaande het volgende bepaalt, en komt voorals-
nog alleen bij menselijk handelen voor. De mens kan
een handeling verrichten die hij zich van te voren voor-
stelt. Hij laat zich door deze voorstelling tot de hande-
ling bewegen. Deze omweg door het voorstellen is voor
de doelgerichte samenhang volstrektnoodzakelijk. (In
het proces, dat verloopt in oorzaak en gevolg, moet de
waarneming worden onderscheiden vanhet begrip. De
waarneming van de oorzaak gaat aan de waarneming
van het gevolg vooraf; oorzaak en gevolg kunnen in
ons bewustzijn eenvoudig naast elkaar blijven staan
als wij ze niet door samenhangende begrippen met
elkaar kunnen verbinden,), i

Als het gevolg invloed moet uitoefenen op de oorzaak,
dan kan dit slechts door verkregen begrippen. Immers
het gevolg kunnen we ons wel voorstellen maar nog
niet waarnemen. (Wie zegt dat de bloem het doel van
de wortel is, d.w.z. dat de bloem invloed heeft op de
wortel, kan dit slechts van de bloem zeggen doordat
zijn denken dit constateert. De bloem is nog in het geheel
niet waarneembaar tijdens het ontstaan van de wortel.)
Voor een doelgerichte samenhang is dus de wetmatige
samenhang van het volgende met het voorafgaande
onvoldoende. Het begrip van het gevolg moet door een
waarneembaar proces invloed op de oorzaak uit-
oefenen. Een waarneembare invloed van een begrip
op iets anders kunnen wij alleen bij menselijke hande-
lingen waarnemen. Daar.de menselijke denkverrich-
ting een zuiver geestelijke activiteit is en geen natuur-
gebeuren, is alleen hierin doelgerichtheid mogelijk.
Voor doelgerichtheid is het dus noodzakelijk dat de
werkende oorzaak het begrip van het gevolg is. In de
natuur zélf zijn nergens begrippen .als oorzaken te
vinden, het begrip blijkt steeds slechts de ideële samen-
hang van oorzaak en gevolg te zijn.

;: ' j ; ! ' '. ' l

Oorzaken zijn in de natuur louter in de vorm van
'waarnemingen' te vinden, in de mens kunnen nieu-
we oorzaken ontstaan door 'creatieve begrippen'.

Morele fantasie

De vrije geest handelt volgens impulsen (intuïties) die
uit de totaliteit van-zijn ideeënwereld dóór het denken
zijn uitgekozen. (Voor de onvrije geest is de reden
hiertoe gelegen in de hem gegeven waarnemings-
wereld, d.w.z. in wat hij tot dusverre heeft beleefd. Hij

herinnert zich, voordat hij tot een besluit komt, wat een
ander in een soortgelijk geval heeft gedaan of als goed
heeft aanbevolen, of wat God, de kerk of de staat heeft
geboden enz-, en daarnaar handelt hij.) Voor de vrije
geest zijn al deze precedenten geen aanleiding tot han-
delen. Hij neemt eenvoudig een eerste besluit. Hij
bekommert zich daarbij al even weinig om wat anderen
indètgevalhebbengedaanofvoorgeschreven. Hij heeft
zuiver ideële redenen die hem er toe bewegen uit de^
totaliteit van zijn begrippen één bepaald begrip te lich-
ten en in een handeling om te zetten. Zijn handeling
echter zal tot de waarneembare werkelijkheid behoren.
Wat hij verricht zal derhalve met een zeer bepaalde
waarnemingsinhoud identiek zijn. Het begrip als zo-
danig zal daarop slechts betrekking kunnen hebben
zoals in het algemeen een,begrip op een waarneming
betrekking heeft (bijv. zoals het begrip 'onderneming'
betrekking heeft op een enkele onderneming).,

De Schakel tussen begrip en waarneming is de voor-
stelling. (Voor de onvrije geest is deze tussenschakel
reeds van tevoren gegeven. De motieven zijn al bij
voqrbaatalsvoorstellingeninzijnbewustzijnaanwezig,
hetzij zoals hij het eerder heeft gezien ofalsvoorschrift.
De autoriteit "werkt daarom het doeltreffendst door
voorbeelden, dw.z. door overleveringvanzeer bepaal-
de op zichzelf staande handelingen aan het bewustzijn
van de onvrije geest. Overigens, voorschriften hebben
minder -waarde voor het positieve handelen dan voor.
het nalaten van bepaalde handelingen.

Zodra hei aansporen tot een handeling in algemene
begripsvormen is gesteld, bijv. men moet zó leven, dat
menheteigenwelzijnhetmeestbevordert (darwinisme)
of, men moet zijn medemensen goeddoen (christelijk),
dan moet in ieder afzonderlijk geval de concrete voor-
stellingvoorhethandelen-debetrekkingvanhetbegrip
op een waarnemingsinhoud-, eerst worden gezocht.)

Bij de vrije geest, die niet door een voorbeeld of door
vrees voor straf wordt gedreven, is dit omzetten van
een begrip in de voorstelling altijd noodzakelijk. Con-
crete voorstellingenuithet geheel vanzijn ideeënwereld
produceert de mens in de eerste plaats door fantasie.
Wat de vrije geest nodig heeft om tot verwezenlijking
van zijn ideeën te komen, is derhalve morele fantasie.
Demorele fantasie is de bron voorhethandelen van de
vrije geest. Dus kunnen alleen mensen met morele
fantasie zedelijk produktief zijn. (Moraalpredikers,
dw.z. mensen die zedelijke voorschriften tot in details
uitwerken zonder in staat te zijn ze tot concrete
voorstellingen te verdichten, zijn moreel onproduktief.
Ze zijn te vergelijken met critici dieverstandelijk weten
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uiteen te zetten aan welke voorwaarden een kunstwerk
moet voldoen en zelf niet het geringste tot stand kun-
nen brengen.)

De morele fantasie moet om haar voorstellingen te
verwezenlijken op een bepaald gebied van waar-
nemingen ingrijpen. De handeling van de mens schept
geen waarnemingen, maar werkt de reeds bestaande
om tot een nieuwe vorm, verleent deze een nieuwe
structuur.' Om een bepaald waarnemingsobject of
objecten volgens eenmorele voorstelling te kunnen
omvormen, moeten wij de wetmatige inhoud (de tot
dusverre gevolgde werkingswijze die men wil recon-
strueren of in een nieuwe richting wil leiden) van dit
waarnemingsbeeldhebben begrepen. Voorts dienen we
de sleutel te vinden volgens welke deze wetmatigheid
zich in een nieuwe laat omzetten. Dit deel van de morele
werkzaamheid berust op kennis van die wereld der
verschijnselen waarmee men in het onderhavige geval
te doen heeft. Het moét dus in het algemeen bij de
betreffende wetenschappelijke kennis worden gezocht.
Het morele handelen vereist derhalve, naast het morele
ideeënvermogen en de morele fantasie^ de bekwaam-
heid de waarnemingswereld om te vormen zonder haar
natuurwetmatige samenhang te verbreken. Deze be-
kwaamheid, die men zich eigen kan maken zoals men
wetenschap aanleert, is morele techniek.

Overhetgeheelgenomenblijkenmensenmeergeschikt
te zijn de begrippen voor de reeds aanwezige wereld te
vinden, dan produktief vanuit de fantasie de nog niet
voorhanden zijnde toekomstgerichte handelingen te
bepalen. Het is echter zeer wel mogelijk dat mensen
met gebrek aan morele fantasie de morele voorstel-
lingen van anderen ontvangen én (indien ze deze als
waar kunnen ervaren) op bekwame wijze in de prak-
tijk toepassen. Ook het omgekeerde geval kan zich
voordoen, dat mensen met morele fantasie de tech-
nische bekwaamheid missen en de hulp van anderen
nodig hebben om hun voorstellingen in werkelijkheid
om te zetten.

Overigens voorzover voor het zedelijk handelen ken-
nis over reeds bestaande objecten noodzakelijk is,
berust ons handelen op kennis van natuurwetten. En
gaat het om natuurwetenschap, niet om ethiek.

Morele fantasie en het morele ideeënvermogen kun-
nen pas nadat zij door het individu in verschijning zijn
getreden, voorwerp van kennis Worden. Dan échter,
regelen zij niet meer het leven maar hebben het reeds
geregeld. En zijn dan als werkende oorzaken f e be-
schouwen, net als bijv. natuurwetten. Wij houden ons
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er dan mee bezig als met een verifieerbare natuur-
wetenschappelijke leer van morele voorstellingen. Een
ethiek als normenleer (gedragscodes of geloofsleer)
heeft dan geen bestaansrecht meer. Ook kan men het
normenkarakter voor morele wetten niet langer hand-
haven door algemene regels af te leiden uit de levens-
voorwaarden van lichamelijke organismen. Ons morele
leven is immers niet te vergelijken met het leven van
het organisme;

De werkzaamheid van het organisme speelt zich (ge-
heel naturgemaB) buiten ons toedoen af; wij vinden de
wetten kant en klaar in de wereld gegeven en kunnen
ze derhalve opsporen en toepassen. Morele wetten
komen echter eerst door ons tot stand en treden pas
daarna in werking.

Een verkeerd inzicht kan ontstaan doordat morele
wetten, wat hun inhoud betreft, niet telkens weer op-
nieuwworden geproduceerd maar erfelijk zijn. De van
voorouders afkomstige wetten zijn dan ogenschijnlijk
een gegeven <gelijk de natuurwetten van het organis-
me. Ze Worden échter geenszins met het zelfde recht
door een volgende generatie als regels toegepast. Zij
hebben immers betrekking op de individuele mens en
niet, zoals dé natuurwet, op het exemplaar van de soort.
Als organisme ben ik een exemplaar van de soort en
zal ik in harmonie met de natuur leven, wanneer ik de
natuurwet van de soort op mijn bijzonder geval toepas.
Echter als zedelijk wezen is ieder mens uniek en zeer
de moeite waard (prinses Irene, toespraak te Den Haag
in 1983).

Morele techniek

Voor het menselijk handelen zijn dus twee werkge-
bieden voorhanden:

a) Het reeds geschapene, waarvan de specifieke
wetmatigheden deductief of inductief kunnen worden
onderzochten zowel voorspelbaar als reproduceerbaar
zijn. Het natuurgebeuren voltrekt zich immers geheel
volgensreedsbéstaande vaste wetten ofwetmatigheden
(uit zonnebloempitten zullen nimmer rozen ont-
spruiten). Met behulp van de logica kan, mits men de
werkelijkheid niet reduceert, een theorie worden ont-
wikkeld die vervolgens, zoals gebruikelijk in de na-
tuurwetenschap, kritisch wordt beoordeeld en getoetst.

b) Het creatief doelgericht handelen van de mens te
onderzoeken d.m.v. de omschreven morele techniek
en fantasie waardoor morele intuïties kunnen ontstaan.
In dit scheppingsproces is de dènktechniek van logica



en kritiek niet vruchtbaar. Men dient zich te richten op 'ge-
zamenlijk bijdragen' aan datgene wat 'bruikbaar' is.

Als wij daarbij geheel abstract stap voor stap puur
dialectisch-logisch één richting van begripsvorming
vasthouden, komen we tot geen enkel praktisch begrip
van zaken.

Misschien dat het volgende wat
frivole voorbeeld ons kan ver-
duidelijken hoe ontoereikend de
wetten van de logica zijn.

In onze tijd hebben de natuurwetenschappers zich
ontfermd over het wezen van de kleur. Zij beschouwen
de kleur als een onderdeel van de optica en hebben met
hun natuurwetenschappelijke denken bepaalde ver-
klaringen omtrent het wezen van de kleur vastgesteld,
geheel passend binnen de wetten van de logica. Bij
voorbeeld de volgende, zeer waardige verklaring:
Waarom is iets rood? Een voorwerp is rood.omdat het
alle andere kleuren opslokt en alleen het rood terug-
kaatst. -Dat is een verklaring die de huidige weten-
schap waardig is. Met dezelfde logica kun je een ant-
woord geven op de volgende vraag: Waarom is iemand
dom? Wel, hij is "dom omdat hij alle verstand heeft
ingeslikt en alleen het domme naar buiten laatstraleni
Als we dit principe van de logica, dat in de kleurenleer
algemeeninzwangis,opdeïestvanhetlevenbetrekken,
dan zie je dergelijke interessante zaken ontstaan.

Ook het 'kritisch beoordelen' is niét bruikbaar daar
kritiek leveren 'afbreekt' terwijl voor een scheppings-
proces juist 'bijdragen' nodig zijn. (Hetleveren van
kritiek is weliswaar een balsem voor de ziel daar het
onze ijdelheid en eerzucht streelt, maar draagtniets bij*
tenzij er moet worden gesnoeid. Zoals dode materie
afbreekt en uiteenvalt, en geesteloze materie verdwijnt.)

Noodzakelijk is een karakteriserende methode die tot
meerdere begrippen tracht te komen door van verschil-
lendevertrekpuntenuittegaan.Dievertrekpuntennaast
elkaar te leggen en ze in begrippen tot culminatie te
brengen. Daardoor verkrijg je een bepaald begrip dat
in zekere zin toch nog eenzijdig is omdat we de volle
omvang aan feiten veelal nietkunnen overzien en maar
een bepaald aantal ervaringen hebben. Ga daarom met
het zo gevormde begrip nog eens door de verschijn-
selen heen en probeer het te verifiëren. Je zult danzien
dat het eigenlijk een modificeren is. Door te karakter-
iseren Lp.v, kritiseren kom je tot een begrip dat je al
verifiërend modificeert. Als resultaat van dit streven
krijg je een aanschouwingsbeeld, een imaginatie. Deze

uit zonnebloempitten zullen

nimmer rozen ontspruiten

memode is aanvankelijk zeer ongemakkelijk omdat zij
er in feite op uitdraait datje de begrippen uit oneindig
veel factoren moet opbouwen. Toch moetje naar deze
imaginaties toe werken want daarmee kun je pas ver-
der komen. Als je die hebt en je benadert iets, dan
modificeren die imaginaties zich vanzelf, terwijl het

met één vast; begrip niet gemak-
kelijk is het te modificeren.

Dit denken uit praktisch inzicht
moet pretenderen tamelijk totaal
te zijn, een denken van omvattende

aard. Het komt er op aan om een bepaald gevoel voor
de kwaliteit van de gevolgen eigen te maken, wil je in
staat zijn tot de oorzaken op te klimmen. Je hebt er niet
veel aan oorzaken te kennen. Je dient zó tot de oorza-
ken te komen datje kunt zeggen: Ik ken ze dankzij het
feit dat ik van de gevolgen uitga (omkering causaliteit).

Liefde voor de zaak en liefde voor de mens

Het verrassende resultaat van deze morele techniek is
dat de zo verkregen imaginaties voor ieder verifieer-
baar zijn. De verkregen imaginaties blijken namelijk
van eenzelfde kenbare orde te zijn als 2 X 2 = 4. In het
bedrijfsleven wordt deze itnorele techniek, vaak nog
geheel onbewust, toegepastin hetgroepsqverleg waarin
men gezamenlijk streeft naar een oplossing van
bepaalde technische of sociale problemen > Als dit
streven tijdens zö'n overleg bij alle deelnemers posJT
tief gericht is, dus geen der deelnemers zich te buiten
gaat aan kritiek, en allen zich uit 'liefde voor de zaak'
inspannen om naar vermogen een bijdrage te leveren,
kan het gebeuren dat plotsklaps een dei- deelnemers een
licht opgaat, of zoals men wel zegt: 'de geest krijgt'.
Zijn ingeving (nieuw inzicht) blijkt dan door degehele
groep als dé juiste oplossing te worden ervaren, m.a.Wt
stemt overeen met ieders innerlijk gevoel voor waar-
heid. Vaak zegt men na deze ingeving opgelucht: "gut
Arie, waarom heb je dit niet eerder voorgesteld, dan
hadden we niet zolang hoeven tobben".

Stemmen, om te weten of sommigen nog een andere
mening zijntoegedaan, is dan volstrekt overbodig daar
een algehele consensus is ingetreden. In dit sociale
proces is het menselijk vermogen van 'geloven!
onmisbaar. Wantinzijn warebetekenis is geloven niets
anders dan: onbevangenheidt.a.v. de verschijningen
die het leven biedt. Bereid zijn oni nieuwe inzichten te
toetsen en de jouwe steeds te herzien.

\ ,
Daar de enkele mens vaak niet bij machte is zélf alle
van belang zijnde begrippen te vinden, kan tussen
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mensen 'hetsociale oerfenomeen' gestalte krijgen. Een
onderlinge relatie van werkelijk luisteren naar elkaar,
van vragend en met waardering opzien naar zijn mede-
mens opdathij nieuwe begrippenkan verwerven. Door
dit proces zullen wij gaan inzien hoe het menselijk
leerproces, ongeachtzgn. IQ-testen, vooral samenhangt
met interesse, ofwel 'liefde voor de zaak', en afhankelijk
is van ieders persoonlijke leyenstaak.

Jïet gezamenlijk streven en werken
met deze morele techniek is de
geloofsfase. Deze'geloofsfase leidt
middels' de 'gemeenschappelijke
.' liefde Voor de zaak' tot inzicht in en waardering voor
elkanders specifieke kwaliteiten (liefde voor demens),
ervarenindesocialeontmoeting.Ditishetl "waartwee
of meer mensenvergaderd zijn inmijnNaam (Ik-ben),
tien -Ik in hun midden " (Matth. 18:20).

De tij d van de almacht

is reeds lang voorbij.

Liefde echter blijft oneindig ongeacht de hoeveelheid
liefde die je schenkt of koestert.

De ontwikkeling tot vrije mens

Om inzicht te verkrijgen in dat wat mogelijk en vereist
is voor de huidige westerse ontwikkelingsfase, is het

allereerst nodig de armetierige aanpas-
singstheorie van Darwin wat aan te vul-
len middels een symptomatolische
beschouwing van de menselijke
ontwikkelingsgeschiedenis.

Geschrevenberichten over de menselijke evolutie staan
ons slechts ter beschikking vanaf de na^ atlantische tijd.
Van de atlantische periode en haar ondergang in water
(zondvloed) zijn slechts spaarzame mededelingen (o.a.
Solon) bekend. Weliswaar staan de mens ook andere
ken-vermogens ter beschikking (het openen van
chakra's m.b.v. bijv. de christelijke inwijdingsweg)
middels het gebruik van morele techniek en de daaruit
voortvloéiendemorelemtuïtie.Maarvelen vanons ont-
breekt het vooralsnog aan voldoende wilskracht om
deze kenweg te gaan.

l- De eerste na-atlantische beschaving komt tot bloei

Naar ik vermoed is nu (ter ontspanning) het moment
aangebroken om de kwestie met de haren van heer V on
Münchhausen nog -wat nader toe te lichten. Een soort-
gelijke haardos komt namelijk ook~voor in het schone
beeldverhaal over 'Raponsje' (of: Rapunsel, van fa.
gebr.\Grimm), alleen'is hier de beeldspraak aanzien-
lijktransparanter en dus gemakkelijker teverstaan. De . „ „
ïangèhaarylechthierinverwijstnaardenogönbewuste inhetteken van de Kreeft (7300-5100 v. Chr.), vooral
zielewijshëidvan de mens. Raponsje, opgesloten in haar in het hoogland van India. Het wordt genoemd de oud-
ivoren toren zonder toegangsdeur en trap, is het beeld Indische beschaving en geleid door de heilige rishi' s,
van de Sophia, de itererende jonkvrouwelijke ons enigermate bekend middels o.a. de veda's.
zielewijsheid sluimerend in ieder mens. De schone
prins verbeeldt het heldere en rechtlijnige verstar Kenmerkend voor deze beschaving is datwijsheidnog
delijk denkvermogen. Door de liefdevolle vereniging geheel wordt verkregen middels het schouwen, een
met de Sophia, middels de weg omhoog (Kegel: direkte verbinding met de geestelijke wereld. Een
'aufgehoben') via de gouden haren, kunnen wijsheid tweede kenmerk is dat deze beschaving zich niet ot
en liefde convergeren tot liefdevolle, waarachtige nauwelijksverbindtmetdeaarde(mayaofweerschijn).
mjsheid ; ' ' De Indiër wil terug naar het Brahma, voelt zich thuis
_ .. ,_ ' inhet geestelijke, de oereenheid, de alfa. Deze cultuur
De hierboven geschetste morele techniek bevat in kentnog, gelijk een pasgeboren kind, de glans van de
wezen hetzelfde verhaal als datgene wat de Baron, zuivere onschuld,
Raponsje, Kortjakje, King Aithur of de Parcival enz.
onswillenyertellen,maardanontdaanvanallebeeld- De talloze recitaties enmantra's leiden tot vervulling
«wtotoAMtor*™^^^^^. vandemenselijkezielmetkosmischezielewijsheidalsspraak. Indien démens in staatis zichzelf aanzijnharen
uit het moeras te trekken dan komt hij, tot weten en
verwerft morele inzichten die volstrekt verifieerbaar

D' °d beter8ezSd k Gee<* kan per
H f " 'waarheidenliefdezijnaanwezlg.Detijdvandealmacht

is reeds lang voorbij, namelijk sinds ten tijde van de
afzondering, de zondeval, de macht is gedeeld ten

langer goddelijk;:

een geschenk van de goden.

2-Dedaarppvolgendebeschavmgsperiode,inhetbee.e
vandeT^elingen(5100-2900v.Ghr.),isdePerziscn_

beschaving onder leiding van de Zoroasters öt ̂ a"
.!;thustra's;i,4':'Y • . > : ! - . • . . • . • . • • . . '•••• : • '"\:-ï-^-;'':

Keiimerkend voor dqzè beschaving is delweeheidjlip
eil duisterhisj Ahura-Mazdao ofwel Orrnuzd enAnf^
mainjoe of Ahrimari. Deze beschaving verbindt zie
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reeds meer met de aarde en komt vanuit haar ziele-
wijsheid tot de omgang en veredeling van planten en
dieren.

3- De derde na-atlantische beschaving, in het beeld
van de Stier (2900-750 v. Chr.), vindthaar hoogtepunt
in de Egyptisch-Chaldeeuwse cultuur. Deze bescha-
ving kent de drieheid Isis-Osiris-Horus. Ingebed in deze
periode ligt als het derde culminatiepunt de ont-
wikkeling van het joodse volk, komenduit Ur en gaand
naar Egypte. Waar enerzijds middels het schouwen
kosmische werkzaamheden en wetmatigheden in astro-
logie, guldensnede, bouwkunst, enz. in het bewustzijn
worden gebracht, wordt daarnaast in het joodse volk
het lagere-Ik in de mensheid tot ontwikkeling gebracht
opdat de mens de waarheid in zijn innerlijk leert vinden.

4- De daarop volgende beschaving, enerzijds in het
beeld van de Ram en anderzijds het Lam (747 v. Chr.-
1413 na Chr.), is de Grieks-Romeinse beschaving.
Tijdens deze periode is de mens reeds zozeer met de
aarde verbonden dat allengs zijn vermogen tot schou-
wen verloren gaat. Tegelijkertijd echter, is zijn
zielewezen inmiddels zodanig ontwikkeld dat het
verstandelijk denkvermogen (zie Plato) in staat is dit
verlies enigermate te compenseren.

Tot de mens spreken niet langer de muzen. De filo-
sofie, vooralsnog alleen deductief, doet haar intrede
(Plato, Aristoteles). Nu de kosmische waarheid niet
langer van bovenaf vernomen kan worden, ontwikkelt
de Griek de rechtsverhouding tussen mensen onder-
ling, de Politeia vindt zijn bestaansrecht. De Romei-
nen vullen dit aan met de Codex Justinianus, het Ro-
meinse recht met de bijbehorende jurisprudentie. De
consequentie ervan is echter ook dat er, naarmate het
atavistische schouwen afneemt, er een babylonische
spraakverwarring en twist tussen mensen ontstaat. In
de dialectiek denkt en handelt uiteindelijk ieder mens
vanuit zijn eigen innerlijke taal of dialect, zijn inner-
lijke codes, gevoelsbelevjngen, dogma's, gewoonten
en wetten. En passanttreedternog iets belangrijks naar
voren; de Romeinen ontwikkelen het burgerschap,
hetgeen inhoudt dat de eis van het verbonden zijn door
'banden des bloeds' niet langer opgeld doet. De tijd
van het bestaansrecht van volken en volkerenrecht is
dan yoorbij. Iederéén, of hij nu Germaan, Skyth, Kelt,
Griek, Armeniër of Jood is, kan Romeins burger worden
vermits hij het recht eerbiedigt. De nog prille tijd van
de wereldburger is aangebroken. Tegelijkertijd vol-
brengt de Joodse ontwikkeling haar bijdrage aan de
mensheidsontwikkeling door de inkarnering van het
onbevlekte (het goddelijke Ik-ben, de Chrestös), in

Jezus de zoon van Maria, tijdens de waterdoop in de
Jordaan. Door deze handeling wordt ingezet wat drie
jaar later middels de kruisdood zal worden volbracht.
Niet voor niets wordt deze cruciale gebeurtenis aan het
kruis tot uitdrukking gebracht in de Hebreeuwse let-
ters JNRJ (Jam-Nour-Ruach Jabeschah), water-vuur-
lucht-aarde.

5- De vijfde na-atlantische beschaving, in het teken
van de Vissen (1413-3573 na Chr.), is de huidige
Europesebeschaving.Doorbepaaldemachtsinvloeden,
in de wereld gekomen door de drievoudige Petrinische
verloochening van de Christus-impuls (zie o.a. Matth.
16 :23 en het bij de federatieven verkrijgbare Sator/
Arepo palindroom), begint deze, ontwikkeling met een
Renaissance waar het een Naissance had moeten zijn.
Desondanks blijft het onze opdracht de geïoofsfase,
met zijn strijd en verkettering veroorzaakt door het
jezuïtisme, waarin de mensheid nog verkeert, te ver-
vullenmet waarheid, door een weten gelijk aan 2x2=4.
Dit weten kan worden verkregen door het sociale
'elkander dienen' (o.a. op de hierboven aangegeven
wijze)! Dit weten uit innerlijke moraliteit zal uiteinde-
lijkhetnog 'koude' recht doorwarmen met het christe-
lijke vuur (Nour), de liefde, opdat demensheid geneze,
geheeld worde,

(Zie Joh. 4 :20-24) -Vrouw geloof mij: het uur komt
dat gij de Vader zult aanbidden niet op de berg noch
te Jeruzalem. Gij aanbidt wat gij gelooft; wij aanbid-
den wat wij kennen. Maar het uur komt en is er nu, dat
zijdiewaarachtigaanbidden, de Vader zullenvereren
in de kracht van de geest door het kennen van de waar-
heid. Want de Vader zoekt wie hem zo vereren. God is
wereldgeest en wie hem vereren, moeten aanbidden in de
kracht van de geest door het kennen van de waarheid.

(En Matth. 20:25-29) -Gij weet dat de machthebbers
over hen heersen en dat de groten hen door macht ten
onder houden. Zo is het niet onder u. Maar wie onder u
grootwilworden,zijuwdienaar,enwiedeeersteonderuwil
zijn, zij uw dienstknecht; zoals de Mensenzoon niet
gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Aan de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn
draagt dus slechts datgene bij wat een mens niet pri-
mair voor zijn eigen ontwikkeling maar voor de samen-
leving tot stand brengt. De lijfspreuk van de federa-
tieven luidt dan ook: nonnobis Dömine; non nobis.

En nogmaals, geloven is: onbevangenheid t.a.v. de
verschijningendie hetievenbiedt. Bereidzijn omnieuwe
inzichten te toetsen en de j ouwe steeds te herzien (In
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ditlichtbezienHans,isdezinsnede'ikgöloofniet'eenschande
voor de wereld en een slechte zaak voor wetenschappers.)

De overheid als rechtsorgaan
(een vernieuwde Trias Politica)

Het oude hollandse lied van de fiere Pinksterblom leert
ons dat recht recht moet zijn en niet krom. En pok zegt
het: de fiere Pinksterblom moet voort. Het lied getuigt
van een diepe zielewijsheid door het Pinkstergebeuren
te verbinden met de rechtsontwikkeling Van de mens-
heid. Uiteraard heeft het Pinkstergebeuren niets van
doen met de hysterische' tongentaai • (gelal) in bepaal-
de sekten die zich christelijk noemen maar voorchris-
telijk zijn. Hun gelal is veeleer een nawee, of zo u wilt
een naklank, van de oude decadent geworden orakel-
plaatsen. HetPinkstergebeurenheeftallestemakenmet
het komen tot het kennen van de waarheid, een weten
zoals dat reeds hier en daar in de mathematica aanwezig
is. Waar dit Werkelijk het geval is stemt het overeen
met ieders innerlijke gevoelsbeleving van waarheid,
het is dan een kosmische waarachtigheid die in ieder
mens vanzelf spreekt.

Wil de overheid in deze geest één bijdrage kunnen
leveren aan de mensheidsontwikkeling dan dient zij te zijn:
een rechtsorgaan gericht op omvormingvan leugenen
machttotwaarheidengezag,meteensamenlevingsstruc-
tuurdiedemenselijkevrijheidbevordertzonderdemens
te betuttelen en/oj'door macht tenonder te houden.

Primair is het hierbij van belang om inzicht te verkrij-
gen in de voorwaarden waaraan een rechtvaardige sa-
menleving moet voldoen. Hiertoe is het noodzakelijk
de drie wezensdelen van de mens (fysiek lichaam ~ zie!
- geest), met ieder hun specifieke behoeften, goed te
kunnen onderscheiden.

a) Het fysieke lichaam is het meest volmaakte deel van
de mens. Hetkent heel nauwkeurig zijn fysieke behoef-

vrijheid
(geest)

gelijk-
heid
(ziel)

broeder-
schap
(lichaam")

noodzakelijk voor

onderwijs/wetenschap,
religie, gedachten,
meningsuiting.

meningsuiting,
wetten, geld, rechts-
besluiten in ondernemingen.

economische arbeid,
wereldeconomie.

bevordert in de samenleving

"gezag en waarheid" i.p.v.
"macht en leugen".1

liefde - geweldloosheid -
harmonie (shalom). , ,

wijsheid - ontwikkeling/
evolutie - zelfstandigheid.

ten. Als daarin niet wordt voorzien door de economie
dan leidt de mens een mensonwaardig bestaan, wordt
ziek en dus onvrij.

b) De menselijke ziel omvat het gevoelsgebied van
sympathie/antipathie, cynisme, begeerten, trots,
schaamte, hartstochten, enz. Gevoelens kunnen ont-
aarden in Verslaving, geweld en gevoelloosheid. Onbe-
heerste zieledriftën kunnen het fysieke lichaam
beschadigen; slechts de liefde is, zoals dat in vakkringen
wordt genoemd, een 'onbevlekt ontvangen' zieledrift.
Volwassen mensen kunnen hun gevoelens pas in vrij-
heid en zelfstandigheid veredelen. Dwang leidt tot
angst, complexen en afstomping, een goed voorbeeld
geeft kracht. Alleen als ongelouterde zieledriften aan
anderen schade toebrengen, is dwang gerechtvaardigd!

c) De menselijke geest manifesteert zich in het hogere
De van ieder volwassen mens door zijn vermogen tot
moraliteit uit inzicht en begrip en door zijn creatieve
denkvermogen. Dit denkvermogen stelt de menselijke
geest in staat zijn zieledriften en mede daardoor zijn
fysieke lichaam te veredelen.

Uit het vervolg zal blijken dat de triade Van de Franse
revolutie een direkte relatie met dé bovengenoemde
drie wezensdelen van de mens vertoont.

We zullen zien hoe:
- de fysieke lichamelijkheid van de mens een

broederschapstructuur vereist;

- voor de bescherming tegen uitwassen van het
zielewezen rechtsgelijkheid nodig is;

- de geestelijke ontwikkeling van de mens pas in volle
vrijheid tot bloei kan komen.

Als we aan de hand van de voorgaande historische be-
schouwing deze triade in gedachte nemen, dan komen

wij tot de nevenstaande schema-
tische ordening:

Uitgaande van dit schema zal ik
trachten in het tweede deel een
aantal problemen te behandelen
waarvan ik meen dat zij in de
huidige en de komende tijd, drin-
gend om een werkelijk doel-
matige oplossing vragen.
Wordt vervolgd: deel 2 in Vrij-
brief 1995/5.
Jos Molenaar G0
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Neo- of Paleo-Libertariërs?
Hub Jongen

In Europa kom je de woorden Paleo- en Neo-Liberta-
riërs (nog?) niet veel tegen. In de Amerikaanse litera-
tuur zie je dit veel meer. Vooral Murray Rothbard had
het daar regelmatig over.

Ik moet zeggen dat ik daar vaak problemen mee heb.
Voor mij is er, filosofisch gezien, maar één soort liber-
tariërs: je bent libertariër of je bent het niet. Je bent
tegen het initiëren van geweld of je bent dat niet. Een
beetje voor of tegen zijn valt in de categorie van "een
beetje zwanger zijn"! .

Omdat echter geen twee libertariërs in feite precies
hetzelfde over alles denken, kun je deze mensen mis-
schien wel in categorieën indelen. En dan kom je weer
in allerlei definitie-problemen.

InhetRothbard-Rockwell Report van april 1995 maakte
Llewellyn Rockwell een analyse van de verschillende
groepen Republikeinen in het Amerikaanse Parlement.
De, oude groep noemt hij de Neo-Conservatieven.
Daaronder vallen Newt Gingrich en Robert Dole. In
Europa zou dit nader pnderzocht moeten/kunnen
worden, maar ik denk dat iemand als Frits Bolkestein
daar dicht bij komt.

Rockwell, en vroeger ook Rothbard, noemt hen
"Neocons". Er wordt pok wel gezegd dat zij "rechts"
zijn. Zij willen graag een "sterke" overheid.

De nieuwe Amerikaanse parlementsleden, die na de
jongste parlementsverkiezingen aan boord gekomen
zijn, zijn echter yeel meer libertarisch georiënteerd: zij
willen gewoon de centrale staat, zoals we die nu ken-
nen, afschaffen. Zij worden de "Paleo-conservatieven",
ofwel "Paleocons" genoemd.

De opvattingen van de Neocons komen tot uiting onder
andere in de Wall Street Journal, American Spectator,
en National Review. Op internationaal gebied zijn zij
voorstanders van het gebruik van staatsmacht om de
export te bevorderen, de economie van andere landen
te sturen en voor het bevorderen van "democratie en
ontwikkeling". Trots noemen ze zichzelf "internationa-
listen"; ze steunen ontwikkelingshulp en opkomende
markten zoals Rusland, JVIexico en Israël. Zij zijn voor

het bombarderen van de Bosnische Serviërs. Ze juich-
ten de Golfoorlog toe en genoten van de Panama-oor-
log, en vierden de her-installatie van Jean-Bertrand
Aristide in Haïti.
Gingrich' s toespraken staan bol van lof voor Abraham
Lincoln en F.D. Roosevelt, beiden symbolen van cen-
trale macht. Zij zijn voor sociale zekerheid, centrale
banken, inkomstenbelasting en allerlei overheidsregel-
ingen, en voor beperking van particulier wapenbezit.
Zij zijn niet kien op echte budgetbeperkingen maar
willen het geld op "andere manieren" uitgeven.

De Paleos daarentegen zijn tegen gecentraliseerde
macht. Zij zijn veel meer principieel in plaats van prag-
matisch. Zij zijn tegen alle vormen van "social enginee-
ring", zowel in binnen- als buitenland.

Hun standpunten komen tot uitdrukking in bladen als
Chronicles, the Freeman, en uiteraard RRR! Zij heb-
ben minder geld ter beschikking, maar vertegenwoor-
digen beter hun achterban.
Zij zijn tegen alle overheids-handelsverdragen. Immers
echte vrijehandelheeftgeenoverheidsonderhandelingen,
subsidies of sancties nodig.
Paleos zijn tegen alle vormen van buitenlandse hulp,
zowel naar vrienden als naar vijanden. Belastinggeld
hoort inhet eigen land te blijven. Daaromzijn de Paleos
ook tegen de Golfoorlog en interventies in Bosnië,
Somalië, Haïti, Panama en Rwanda.
De Paleos zijn voor uittreden uit de NAVO en de V.N.
en zijn zonogmeer "voor vrede" dan de linkse politici!
Zij zijn tegen alle vormen van overheids-sociale voor-
zieningen.
Zij zijn voor "gezond geld" en dus tegen de door de
overheid veroorzaakte inflatie. Zij willen de inkomsten-
belasting en de positieve-discriminatie wetten
afschaffen. Zij hebben een zeer grondige afkeer van al
het centrale geregel vanuit Washington. (Den Haag?)

Het leiderschap bij de Republikeinen is nog duidelijk
in handen van de oude groep Neocons. De nieuwko-
mers zijn echter veel meer Paleocons. Dit kan binnen
de Republikeinse partij de nodige (interessante) span-
ningen opleveren.

IWI
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Over politiek, ethiek, en ideologie
Ariein'tVeld

De grote Nederlandse politieke partijen hebben er
behoefte aan hun politiek-praktische bezigheden te
relateren aan een "wetenschappelijk instituut", dat zich
onder meer moetuitspreken over de "ideologie" die de
partij hanteert. Ook de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (VVD) kent een dergelijk bureau: de Prof.
Mr. B.M. Teldersstichting. Twee
leden van deze stichting, Klaas
Groenveld (directeur) en Gerry van
der List (wetenschappelijk mede-
werker), gaven onlangs in NRC
Handelsblad (Ook liberaal politi-
cus dient te moraliseren, 15 juni
1995, p.9) een toelichting op het

"Veelal zijninvrijheidge-

kozen bindingen hechter

dan gedwongen relaties."

door hen samengestelde rapport 'Tussen vrijblijvend-
heid en paternalisme; Bespiegelingen over communi-
tarisme, liberalisme en1 individualisering'.

Zij blijken zich de kritiek van "het communitarisme"
op het liberalisme aan te trekken: het liberalisme zou
zich te veel op het individu concentreren en te weinig
aandacht hebben voor waarden van de gemeenschap.
Daarom moet volgens de twee auteurs het liberalisme
gecombineerd worden met "het deug'deri-ëthos van het
communitarisme". Ditroept allereerst de vraag op: Wat
houdt het commuriitarisme iri? Een kort antwoord kan
zijn: "gemeenschapsdenkeii". Deze stroming is een
uiting van bezorgdheid over de desintegratie en indi-
vidualisering (u weetWel, "Amerikaanse toestanden")
die de moderne samenlevingenzoudenkenmerken. Als
"tegenwicht" worden gemeenschappelijke tradities,
waarden, persoonlijkebanden enverplichtingen aange-
dragen. Volgens de communitaristen behoort de staat
een actieve rol te spelen om de burgers aan te moedi-
gen "een deugdzaam leven" te leiden om zodoende "de
basis van de goede samenleving" te leggen.

mdetweedeplaatsrijst de vraag: Is deze communitaris-
tische kritiek op het vooropstellen van individuele
vrijheid terecht? Inhunartikelbeant-
woorden Groenveld en Van der List
deze vraag in eerste instantie ontken-
nend. Hun stelling luidt dan ook:
"Dat liberalen individuele vrijheid
vooropstellen, betekerit(..) geenszins

bereidden de twee auteurs deze smaakvolle uitsmijter:
"Veelal zijn in vrijheid gekozen bindingen hechter dan
gedwongen relaties."

Zoals reeds opgemerkt, ontkennen Groenveld en Van
der List aanvankelijk dat de communitaristische kritiek

op het liberalisme hout snijdt. Maar
dan volgt een minstens opmerke-
lijke draai in hun verhaal, die enigs-
zins te verwachten viel op basis van
hierboven geciteerde woordjes
zoals "in de zin dat", "vaak", en
"veelal". Infeitebeginnenzij plot-
selinghun eigen treffende Weerleg-

Het individu zélf is zijn

eigen moraalbaken.

dat zij antisociaal'zijn in de zin dat zij sociale banden
zouden negeren of afkeuren." En verderop: "De staat
is niet noodzakelijk om die gemeenschapsvorming te
bevorderen en verstoort zelfs vaak, (..)." Bovendien
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ging van de communitaristische kritiek af te zwakken!
Zij hebben het namelijk nodig geacht een combinatie
van liberalisme en communitarisme te bepleiten. Het
is reeds betreurenswaardig genoeg dat de politieke
praktijk veelvuldig wordt ontsierd dPor geforceerde
kunst-en-vliegwerk compromissen, maar nog merk-
waardiger wordt het indien men Pp deze wijze ethiek
enideologiecontamineert.Hetisvergelijkbaarmethet
feitdatiemandalsFritsBolkesteindekwalificatie "libe-
raal" niet waardig is: slechts op economisch gebied
propageert hij het liberalisme; op het gebied van per-
soonlijke vrijheid is hij puur conservatief (bijvoorbeeld
tegen verdere legalisering van druggebruik). Als ex-
cuus voor deze krakkemikkige combinatie wordt door
de auteurs aangevoerd "het voortbestaan van [de] sa-
menleving", dat bewerkstelligd zou kunnen worden
door "het midden [te] houden tussen vrijblijvendheid
en paternalisme."

Hetis "de liberale staat" die moetzorgen dat "waarden
als zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid" onder
de burgers floreren. Hieruit volgt de stelling: [Het is]
"mogelijk en zelfswenselijkdat politici moraliseren.
Dus: Bewindslieden moeten "als moraalbaken funge-
ren." Het zijn juist libertariërs die benadrukken dat indi-

viduele vrijheid niet los gezien kan
worden van verantwoordelijkheid.
Dit betekent dat een staat die
"waarden als zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid" hoog houdt,
voor libertariërs volstrekt overbodig

is. Het individu zélf is zijn eigen moraalbaken. Dus,
om de scheépvaart-terminologie vast te houden, een
libërtariër is zowel vuurtorenwachter als voorman van
zijn vaartuig van vrijheid en verantwoordelijkheid.



Name:
(Attach sheet for additional names)
Profession/title:

Attendance form for registration, ISIL 1995 European Convention in Athens, Greece
l/we will altend the ISIL convention. Accept my/our reservation as follows: _ ,_„„ ,. , ., ,

Fee ($550,-perperson) is enclosed (make
international cheque or money order pay-
able to LIFHAS). ,
Add $298 - per person for additional 3-day
tourto Delphi and Meteora, which includes
a room for the nights and diners.
Notice us if you would like to atfend but
need some financial help (Students).
MAIL COMPLETED FORM
TO CONVENTION ORGANIZERS:
LIFHAS c/o Jongen
Hoeksestraat 31-a
4721 SP SCHIJF
the Netherlands
Tel: (0031)-1654-1695
Fax: (0031)-1654-3527
Payment can also be made to LIFHAS,
Account nb: USD 25.81.53.989
at Bank MEES PIERSON, Rotterdam

Street:.

Postal code: .

City, Country:.

Tel: .Fax:.

Sex: Male/Female
l/we wish accomodation in: Single / Doublé / Triple Room

Smoking: Non Smoking Room / Smoking Room
l/we wish to participate in additional 3-day tour to Delphi and Meteora:

l/we wish to share a room with (name):

Yes/No

De auteurs beweren dat "bepaalde stromingen binnen
de pluriforme liberale beweging" "het belang van
deugdzaamheid en de integrerende werking van sociale
verbanden [hebben] onderschat." Dit zou gelden voor
die theorieën die in de steriele leunstoel van de
studeerkamergeleerde tot stand gekomen zijn. Als
voorbeeld wordt genoemd het gedachtenexperiment
onder de sluier van onwetendheid van John Rawls, dat
elke deelnemer voor het negatief utilitarisme (het
maximaliseren van de positie in de maatschappij van
degene die het slechtst af is) zou moeten laten kiezen.
Pikantdetail:ooitheeftdeVVDgetrachtnotabenedéze
theorie -die mijns inziens überhaupt weinig met het
liberalisme te maken heeft- als basis van haar ideolo-
gie te adopteren. Of deze theorie een overtuigend voor-
beeld in deze is, valt te betwisten, maar vast staat dat
het libertarisme absoluut niet wereldvreemd is. Wie
daaraan twijfelt, leze het artikel van Frank van Dun
elders in deze Vrijbrief (Recht en politieke gemeen-
schap).

Het is al met al een gemiste kans dat de auteurs ener-
zijds zuiver libertarische opmerkingen maken -zij
pleiten expliciet "voor vrijheid in verantwoordelijk-
heid"-^maar anderzijds menen dat eenpwW/efemoraal
nodig is om dit alles in goede banen te leiden. Voor een
libertariër is juist de individuele moraal noodzakelijk
en voldoende om te kunnen leven in vrijheid én verant-
woordelijkheid. Daarvoor heeft hij absoluut geen be-
hoefte aanmoraliserende politici. Om niettemin te stel-

len dat dergelijke zedenpredikers nodig zijn, getuigt
van het infantiliseren vari de burgers.

(Voor de geïnteresseerden wijs ik op de volgende twee
kranteartikelen over "de" liberalen en "de" moraal:
Mark Kranenburg, CDA verheugd over loslaten van
liberaal taboe op moraliseren, in: NRC Handelsblad,
16 juni 1995, p.3 en Peter Giesen, De liberale moraal

Pepper... andSalt

53 "And you'll be happy to bnow, tbat seeklng
re-electlon is not aparole violatlon."

"parole": vervroegde vrijlating, op voorwaarde van goed gedrag.
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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.

Athens, Greece * October 15-20,1995
Featuring representatives trom business and governmeiit who have successfully privatizëd
education, Communications, railroads, airports and inany othër "public" services. '

You'll learnhowthey did it, andhow wecantakethenext step: to crëate a 100% free society.
You'll also receive exciting nëws about a new international privatization video, "Imagine
Liberty". ' '' '."•'• ' ' ,.' " - : - : ; ; •; V V'^ ' ' ' : :>, ' ' • ' ' " " ' • ' :"":"'

ISIL international conventions are a unique
opportunity to meet libertarians from triany
different countries in an intimate, relaxed
atmosphere. An unforgettable experiehce!

There wili be some twenty speakers, including:

o George BITROS, Athens Professor of Economics
D Stefan BLANKERTZ, Sociologist, Historian
D Barbara BRANDEN, Author of "The Passion of

AynRand"
D Alison HARLOW, Author on religious freedom
D Palle Steen JENSEN, Expert on computer cömmu-

nications
D Louk JONGEN, Investment and privacy adviser
D BertrandLEMENNICIER,ProfessorJboardmem-

beroflHS-Europe
D Tibor MACHAN, Professor, author and philoso-

pher
n Chuck OLSON, Author and tax résister
D Mary RUWART, American sbientist and author

Includedis:

• 5 days and nights, breakfasts included, at the
beautifulHotelZafolia, 87-88 Alexandras Avenue,
in Athens, beginning on Sunday, October 15 With
registration and Welcoming Reception

• Access to all speakers and other convention
activities

• A city tour including a visit to the famous Acröpolis
and tiie Parthenon

• A visit to the Temple of Poseidon to watch the sun
setandhearPoseidonhimselfspeakinginthetemple

• A closing banquet on October 19, complete with
talent show

Afterwards you can participate in several tours. We
organize for instance a 3-day tour to Delphi and Me-
teora, including a room for the nights and diners, for
which you can now make reservations.
You can use the form on page 21 for registration. _
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

OKLAHOMA

Over de aanslag op het overheidsgebouw in Oklalip-
ma City is al zeer veel geschreven. Het beste commen-
taar dat ik gelezen heb, komt van Harry Browne. Hij
constateert datdemeestecommentarenintwee groepen
te verdelen zijn. De ene groep beschuldigt "rechtse
extremisten", waaronder dan iedereen valt die anti-
overheidsideeën heeft, omdat dat moet leiden tot
"anarchie" zoals door de bommenlegger(s) in de prak-
tijk gebracht. De andere groep reageert verontwaar-
digd dat het onzin is om iedereen die libertarische
meningen heeft, te veroordelen omdat één anti-oVer-
heid-extremist verwerpelijke dingen doet.

Beide kanten zien echter over het hoofd "dat de
bommenlegger net de overheid aan het imiteren was."
Immers de essentiële natuur van de overheid is geweld
-het met geweld opleggen van haar wil aan anderen.

Dus als iemand tegen het concept van de overheid is,
is hij bijnazekertegenhetideeomgeweldtegen anderen
te initiëren.

Wat de overheid ook wil, het zijn altijd onschuldige
personen die er ondörmoeten lijden omhetuitte voeren:
Browne: "De weet niet wathet motief van de bommen-
legger was, maar ik wéét wel dat hij de techniek van de

overheid toepaste -onschuldige mensen kwetsen om
zijn wil met geweld aan de maatschappij op te leggen."

Een voorbeeld hoe de overheid sociale problemen
oplost door het straffen van onschuldigen, is het plan
omhaödelssanctiestegen Japan toe te passen. De over-
heid meent dat "Japan" Amerikaanse auto's buiten
houdt. Daarom Worden er maatregelen voorgesteld die
een aantal Amerikaanse bedrijven kapot zullen maken,
en Japanse ondernemingen die niets met het conflict te
maken hebben, zullen benadelen. En als dit al eens
wordt erkend, dan beweert men dat dat net de Japanse
regering zal brengen totde oplossing van deproblemen.

En is dat nu niet precies de argumentatie van de terro-
risten?De Oklahoma-terroristhandelde gewoon als een
overheid!

De ideologische strijd in onze tijd is tussen:

- Hen, die menen dat het goed is om hun wil met
geweld op te leggen aan mensen die niet akkoord
gaan, en

- Hen, die vinden dat mensen vrij moeten zijn om
hun eigen leven in vrede te leven.

"Zowel de bommenlegger als de regering die het
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onderkomen van de mensen in Waco in brand stak,
kunnen echt niet in die tweede categorie gevonden
worden.

In het "Libertarian Forum" op CompuServe heeft op
2 mei j.l. Gregory Stephen Swannhetals volgt gesteld:

"De gebeurtenissen in Oklahoma zijn een perfect voor-
beeld van de "Statische mentaliteit" in zijn meest pure
vorm: een poging om de "mening van mensen" te
veranderen door de lichamen van onschuldige mensen
te veranderen in lijken. Het was pure Staats-terreur en
niets anders, in praktijk gebracht door een amateur-
statist. Deze explosie had helemaal niets temakenmet
het verlangen naar menselijke vrijheid".

OokdeLibertarianPartyzelfheeftofficieelgereageerd
en haar afkeuring over de bomaanslag duidelijk uitge-
sproken.

David Nolan, de oprichter van de LP, wees er daarbij
nog eens op dat het zo goed is dat iedereen die lid van
de LP wil worden een verklaring moet tekenen dat hij
nooit geweld zal initiëren of dit zal propageren.

Ook wijst hij er op dat als de;overheid na het "Waco-
deb&cle" even voortvarend en streng was opgetreden
om de verantwoordelijken te pakken en te straffen, dat
dan "Oklahoma" mogelijk nooit gebeurd zou zijn,

Steve Dasbach, de huidige voorzitter van de LP,
veroordeelt het Oklahoma-geweld.en stelt dat er snel
maatregelen moeten worden getroffen om de misda-
digers streng te straffen.

Maar hij waarschuwt ook voor de gevolgen van de
nieuwe voorstellen van president Clinton. Deze zullen
Amerika (nog meer) in een politiestaat veranderen en
veel onschuldige burgers treffen.

"Discipline in meningsuiting" betekent gewoon cen-
suur en lokt meer van dergelijke Oklahoma-excessen
uit. De nieuwe wet, die ondertussen in beide kamers
van het parlement is aangenomen, geeft de overheid
dictatoriale bevoegdheden. De overheid kan daardoor
onder andere politieke groeperingen naar willekeur
gaan screenen en onderzoeken. :

In Europa gaan dezelfde stemmen op om "het ge-
dachtengoed van politieke partijen te onderzpeken".
Ik waarschuwde reeds eerder voor deze plannen van
de Nederlandse Euro-politici Hedy d'Ancona (PvdA)
en Hanja Maij-Weggen (CDA).
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Het geniepigste commentaar las ik in Filosofie Maga-
zine van j.l. juni. Mamix Verplancke legt daarin het
volgende verband: de terrorist die de bommen plaatste
is een ex-militielid. Deze militie heeft dezelfde filo-
sofie als de objectivisten, en dus zijn de (extreem-
rechtse) objectivisten ofhun filosofie schuldig. Hij zegt
dit niet zo rechtlijnig als ik hier, maar het is wel de
essentie van zijn verhaal.

Verplancke toont niet aan dat de militie de objectivis-
tische filosofie aanhangt. Maar zelfs als dat zo zou zijn,
dan heeft de weerzinwekkende daad van de bommen-
legger daar geen verband mee. Immers iedereen die
maar globaal naar de inhoud van de objectivistische
filosofie kijkt, weet dat deze nu net "geweldloosheid"
propageert (nooit geweld initiëren; zelfverdediging
mag wel). Verplancke heeft er of niets van begrepen,
of hij schrijft dit met de bedoeling het objectivisme in
een kwaad daglicht te zetten.

Ik hoop dat Veel lezers de gevaren van verkeerde voor-
stelling en vangrotere staatsinvloed zullen onderkennen
en er in hun omgeving zoveel mogelijk voor zullen
waarschuwen.

WERELD CONVENTIE IN ATHENE

De lijst van sprekers, zoals genoemd in de vorige
Vrijbrief en in de bijgevoegde brochure, kan met de
volgende sprekers (die hebben toegezegd) worden uit-
gebreid: ;

Prof, Bertrand Lentennicier, uit Frankrijk. Hij is be-
stuurslid van IHS-Europe. Via deze organisatie geeft
hij seminars in diverse Europese landen, waardoor veel
jonge mensen meer inzicht in het libertarisme en de
vrije markthebben gekregen. Zijn onderwerp in Athene
zal onder meer betrekking hebben op het privatiseren
van straten en het "nieuwe federalisme".

Barbara Branden. Haar komst is een unieke kans om
iemand die heel nauw met Ayn Rand heeft samenge-
werkt, te ontmoeten Haar boek "The Passion of Ayn
Rand" is één van de meest besproken boeken in de
libertarische wereld. Er zijn vergevorderdeplannen om
het boek te verfilmen.
Zij zal spreken over: "AynRand en Objectivisme". Het
is voor het eerst dat zij in Europa optreedt.

Larry Dodge heeft helaas moeten afzeggen.
Met een aantal potentiële sprekers lopen nog ge-
sprekken, maar op het moment dat ik dit schrijf, heb-
ben ze nog niet definitief kunnen toezeggen.



Zoals u hebt kunnen lezen, zijn de Stadstoer (incl.
Acropolis) en de toer naar de Tempel van Poseidon in
de prijs inbegrepen. ;
Er is een aantal alternatieve tóers mogelijk na de con-
ventie. Op dit moment heeft de toer van 3 dagen naar
Delphi en Meteora de meeste belangstelling en inschrij-
vingen. U kunt daarvoor nu al reserveren (zie hiervoor
pag. 21). De kosten ervan zullen $298.- bedragen, in-
clusief overnachtingen en diner.

ATLAS SHRUGGED: VERFILMING

Het meesterwerk van Ayn Rand zal verfilmd worden
door Atlas Productions. Er schijnt een budget van $50
miljoen voor te zijn uitgetrokken. Het script wordt
geschreven door BenedictFitzgerald. Deze schreef ook
de scripts voor de films "Zelda" en "Heart of Dark-
ness". Er is al eerder sprake van een verfilming geweest,
maar nu schijnt het allemaal echt door te gaan.

"NINACOW"

Bijna iedereen die iets meer over libertarisme heeft
bestudeerd, is wel de slogan: "TANSTAAFL" tegenge-
komen.
Dit betekent: "Thére Ain't No Such Thing As A Free
Lunch". Deze uitspraak is in veel verbanden te gebrui-
ken, maar het wil vooral aangeven dat gratis verstrek-
kingen (door bijv. de overheid), in feite helemaal niet
vrijzijn.Uiteraardnietvoordegene(de vaak onbekende
belastingbetaler) die voor de kosten opdraait, maar ook
niet voor de ontvanger. Want als deze al niet via een
omweg voor kosten moet opdraaien, schept het toch
verplichtingen en vooral "verslavingen". Het wordt
voor hem of haar steeds moeilijker om er onder uit te
komen.

Roger Donway schrijft in het IOS Journal dat deze
uitspraak vooral "economisch" is, en dat het nu tijd
wordt dat de mensen ook "moreel" gaan denken. Daar-
voor de slogan: NINACOW: "Need Is Not A Claim On
Wealth".
Als iemand iets "nodig" heeft, geeft hem dit nog geen
"Recht" op het bezit van een ander, ook al schijnt dit
in onze maatschappij vrij algemeen aangenomen te
worden.
Over dit onderwerp is veel meer te schrijven. Voor dit
moment leg ik de stelling alleen maar aan u voor.

THE CONSTITUTIpN PARTY

Aaron Russo, een bekende Amerikaanse "filmpro-
ducer", heeft een nieuwe (politieke?) partij opgericht:

"TheConstitutionParty".Russoheeftde films gemaakt:
"Trading Places" met Eddie Murphy, en "The Rose"
met Bette Midler.
Hij zegt dat het een partij met "Principes" is, en niet
één met "Politiek", • ,,

De Statuten zijn volledig gebaseerd op de oorspron-
kelijke Amerikaanse Grondwet. De bedoeling daarvan
was dat de overheid de burgers zou dienen en niet, zoals
het nu is, dat de burgers aan de overheid onderworpen
worden.

In een vijftien-tal punten hebben zij een verklaring
uitgegeven die bij uitvoerhig, ook in Nederland/België^
een grote vooruitgang voor de Vrijheid zou zijn.

' p i '

Het zoumeerwelvaartenmeerveiligheid op straatmet
zich meebrengen.
Bijvoorbeeld: "Ieder individu moet vrij zijn om te doen
en laten met zijnpersoon of eigendom wat hij verkiest,
zolang als hij daarbij geen fysieke schade toebrengt
aan de persoon of het eigendom van een ander." Dit is
puur Libertarisme!
Zij stellen ook heel duidelijk dat Vrijheid samen hoort
te gaan met Verantwoordelijkheid.

Eén van de redenen om deze partij op te richten naast
de bestaande Libertarian Party is dat deze laatste bij
een aantal mensen verkeerd is overgekomen. En dat
komt weer doordat er inderdaad in een partij als de LP
ook vreemde elementen zijn opgedoken die gemakke-
lijk verkeerde indrukken naar buiten toe wekken, of
doordat bepaalde stellingen niet duidelijk aan vreem-
den zijn overgebracht.

Bijvoorbeeld is wel eens de verkeerde indruk gewekt
dat als je vindt dat "drugs" niet verboden mogen
worden, je dan vóór druggebruik bent. Niets is minder
waar.

Tot de mede-oprichters horen onder andere ook: De
schrijvers Robert Atkins en Bill Benson, ex-Congres
lid Ron Paul, en Bob Prechter. Het zal interessant zijn
om de ontwikkelingen binnen deze partij te volgen.

Hub Jongen IVbl
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DE VRIJE MARKT IN EEN
ONVRIJE MAATSCHAPPIJ

Louk Jongen

Aandelen beurzen in de VS en Europa blijven nieuwe hoogtepunten maken. Nu

is een nieuw hoogtepunt in de Dow Jones op zich vaak niet echt spectaculair. Als

het voorgaande record daarin 4670 is en daarna stijgt het spul 10 punten, dan is

dat weliswaar een nieuw hoogtepunt, maar slechts Oj2% stijging.

Wat telt is de totale procentuele stijging; die was in de
VS dit jaar wel 20 % en dat is natuurlijk fors (ook hier
weer een maar: voor ons daalde de dollarmetzo'n zelfde
percentage waardoor het totale stijgingseffect nihil
was).

Wat nu?
Zoals al eerder hier betoogd verwacht ik niet al teveel
stijging meer. Derisiko's van daling zijn groter dan de
kans op stijging. Veel verwachtingen zijn te hoog
opgeschroefd en hebben tot opgeblazenkoersen geleid.
Wanneer een bedrijf dan resultaten bekend maakt,
vallen die vaak tegen en daalt de aandelenkoers aan-
merkelijk. Een goed voorbeeld hier van was Philips:
Dit bedrijf meldde een verdubbeling van de winst, toch
niet slecht en goed voor de koers zou je denken; het
tegendeel was waar: De koers daalde 3% op dit goede
bericht. Dit soort afstraffingen gaan we denk ik nog
wel meer zien in de komende weken en daarom blijf ik
tot voorzichtigheid manen.

De weinige koopmogelijkheden voor aandelen zie ik
in de sfeer van metalen/producenten zoals koper-, zink-
en aluminiumproducenten.
Op de eerste plaats vanwege het achterblijven in
koers ten opzichte van veel andere aandelen. Verder is
van belang dat dit soort aandelen in de economische
cyclus van op en neergang, meestal aan het eind van
een opgang pas tot betere resultaten komen. De verkla-
ring daarvoor is niet zo moeilijk; In een vorige econo-
mische cyclus hadden veel bedrijven tijdens de neer-
gang teveel grondstoffen in voorraad, bij opgang werd
eerst natuurlijk de oude voorraad opgemaakt, daarna
werd mondjesmaat bijbesteld om niet dezelfde fout als

26 de Vrijbrief 1995/4

vorige keer te maken, maar bij geruchten van moge-
lijke grondstoftekorten en prijsstijgingen, koopt men
toch weer grote voorraden in; wat dan vanzelfde prijs-
stijging van de grondstof veroorzaakt. Net als bij elk
ander bedrijf geldt de economische wet datbij een beetje
meeropbrengst (meer vraag en tegen hogere prijzen)
de winst enorm toeneemt. Datproces is nu aan de gang.
Vandaar dat ik aanbeveel aandelen als: Cyprus Amax
(koper/lood) Inco (Nikkel), RTZ en Union Miniere
(zink/koper etc.).
Voor de speculatief ingestelden: San Andreas,
Northern Orion en Vöisy Bay Resources: die stijgen
alleen wanneer ze inderdaad mineralen zouden vinden,
maarmethogeregrondstofprijzen en extra's in de grond
is verveelvoudiging mogelijk.

hi deze fase van de economische cyclus kunnen wij
ons ook opmaken voor hogere inflatie en rente. Jazeker
u leest nu elke dag dat de inflatie over de AFgelopen
periode laag was, maar we proberen inschattingen voor
de toekomst te maken en dan verwacht ik stijging.
Voeg daarbij het Joegoslavië drama, waar elke week
wat escalatie plaatsvindt en dan heeft u weer wat
redenen om 'gewone' aandelen te verkopen en in de
metalen te gaan. E0

Bord aan de muur van een Oost-
europese vergaderzaal:
- Goddank dat dit nu een vrij land
is, waar iedereen kan doen wat de
overheid wil.



INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting Libertarisch Centrum streeft de verspreiding van het libertarisme na. Het libertarisme is een poli-
tieke 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 econo-
mische 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 vrij-
willige samenwerking verbieden. Het libertarisme volgt deze principes consequent.
De Stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met de International Society for Individual Liberty.

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging financieel willen steunen kunnen ƒ 150,- overmaken op stichting LIFHAS
(Libertarian Institute For Human Assistance). Dit is aftrekbaar van de belastingen. Voor die ƒ150,- krijgt men
dan tevens eenjaar lang de Vrijbrief. Het bankrekeningnummer van LIFHAS (te Schiedam) is 25.81.53.962 bij
de bank Mees Pierson, Postbus 370, 3000 AJ Rotterdam.

Secretariaat, Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp 818
3 607 EB Maarssenbroek
tel. 03465-64994

Bijeenkomsten coördinatie (CBC): J. Otto Vrijhof,
tel.&fax. 030-290241

Kring Roosendaal
contactpersoon Hub Jongen, tel. 01654-1695
Elke derde dinsdag van de maand van 18.00u tot
20.00u. in Hotel Central te Roosendaal

Kring Utrechts Libertarisch Genootschap
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
contactpersoon J. Otto Vrijhof, tel.&fax. 030-290241

Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
contactpersoon Toine Manders, tel. 070-3620954,
overdag 070-3616071 bij de Libertarische Partij, laan
van Meerdervoort 415, 2594 AS Den Haag

Secretariaat, Libertarisch Centrum België:
Brugmannlaan 617
B-1180 Brussel
tel. 02-344.47.21

Kring Libertarisch Centrum België
Meer informatie hierover bij secretariaat.

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

AGENDA
vr. 18 augustus

vr. l september

vr. 15 september

di. 19 september

vr. 6 oktober

di. 17 oktober

vr. 20 oktober

vr. 3 november

vr. 17 november

di. 21 november

oktober

Kring Utrechts L. G.

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

Kring Roosendaal

Kring Zuid-Holland

Kring Roosendaal

Kring Utrechts L. G.

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

Kring Roosendaal

ISIL-wereldconventie te
Athene (zie aankondiging
op pagina 22)

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.
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