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VAN DE REDACTIE (1)
Stefan van Glabbeek neemt afscheid van

Vrijbrief-redactie

Onlangs heeft Stefan van Glabbeek, na vele jaren op vele
fronten libertarische activiteiten te hebben ontplooid, beslo-
ten zich terug te trekken uit de redactie van de Vrijbrief. Wij,
de overige leden van de redactie, hebben hem leren kennen
en waarderen als een actieve en gedreven Vrijbrief-redac-
teur, zowel door de door hem bijgedragen artikelen als door
andere werkzaamheden binnen de redactie. Vooral zijn
spitsvondige en op de actualiteit toegesneden artikelen zul-
len de lezers van de Vrijbrief ongetwijfeld zijn opgevallen.

Hopelijk kunnen wij als redactie en u als lezer in de toe-
komst toch nog van zijn schriftelijke inbreng op de hoogte
blijven. Namens ons allen: Stefan bedankt!

Wij hebben Henry Sturman bereid gevonden om zijn plaats
in ons team over te nemen; zijn adres is: Thomsonplein 5,
2565 KS Den Haag.

VAN DE REDACTIE (2)
Stefan van Glabbeek

De kick van de politiek

Steeds als ik een krant lees, dan dringt het besef weer in volle
hevigheid tot mij door dat de politici niet het beste met ons,
het volk, voor hebben. En dit leidt mij dan wel eens tot de
vraag: "Waarom doen de politici wat zij doen?"

Sommige mensen denken dat politici steeds gemotiveerd
zijn door geld. Maar dat lijkt mij tamelijk onwaarschijnlijk.
Veel politici geven veel beter betaalde banen op om politi-
cus te worden. Een baan als directeur van een groot bedrijf
verdient al gauw twee tot drie maal zoveel als die van minis-
ter. Bovendien waren de meeste politici al zeer druk bezig
binnen hun politieke partij, of de jongeren-afdeling, voor-
dat de carrière-kans in de politiek zich voordeed.

Voor vrijwel alle politici geldt eveneens dat idealisme
waarschijnlijk niet de drijfveer is. Behalve politici van som-
mige splinterpartijtjes houden de meeste politici zich name-
lijk met name bezig met het verkondigen van wat de mensen
graag willen horen. Dit helpt hen als politicus immers bij het
maken van carrière: de partij moet zo meer stemmen krijgen.
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Hoeveel mensen leven

niet hun leven door de

ogen van anderen?

De uit de verkiezingen voortkomende regering hangt
altij d aan elkaar van compromissen, waarbij de politici
hun uiterste best doen om zoveel mogelijk belangen-
groepen van dienst te zijn (om de toekonist van de partij
bij de volgende verkiezingen veilig te stellen).

Na het afvallen van geld en idealisme als drijfveren
voor de doorsnee politicus, blijven dan macht en status
over. De politici willen graag aan de macht kbmen^ De
politici willen graag
status. "Een puur
menselijke eigen-
schap",hoorikual
denken. Ongeveer
de helft van de
mensheid lijkt in-
derdaad voorna-
melijk geïnteresseerd te zijn in macht en status. Hoe-
veelmensenkopenniet een grote auto pfeengroothuis
om indruk te maken op kennissen? Hoeveel mensen
bedenken niet constant hoe anderen over hen denken?
Hoeveel mensen maken niet een glansrijke carrière,
alleen maar om indruk te maken op de, wereld? Hoe-
veel mensen leven niet hun leven door de ogen van
anderen?

De status-gerichte mensen zijn vaak "hint-mensen".
De mensen die niet discussiëren vanwege ide inhoud,
maar uitsluitend om te winnen op punten. Dit om hun
ego op te krikken. Om indruk te maken, mogen zij dus
in het gesprek nooit onderuit worden gehaald, en
daarom spreken zij vage taal. Ze gebruiken constant
hints in plaats van te zeggen waar het op staat, met als
oogmerk hun neus niet te stoten.

Waarom zijn deze mensen zo geïnteresseerd in status?
Om zich belangrijk te voelen! Maar waarom willen die
mensen zich dan belangrijk voelen? Omdat ze op zoek
zijn naar zelf-respect! Ze proberen zelf-respect .te
verkrijgen door belangrijk gevonden te worden door
anderen. De status-gerichte mensen proberen meestal
zelf-respect te krijgen door "de bocht af te snijden": ze
willen zich belangrijk voelen, en doen zich daarom
anders voor dan ze zijn -zodat ze status krijgen. Door
die status voelen ze zich dan belangrijk. Het leidt dan
echter wel tot een soort nep-zelf-respect. Zelf-respect
met de bijsmaak datje eigenlijk niets meer voorstelt
dan een lege huls.

Op zich lijkt dit hele spel een tamelijk onschuldige en
typischmenselijkepoppenkastMaarevendoordenken
laat zien dat de uiterste consequentie van dit soort
denken levensgevaarlijk is. De hoogste yorm van status
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is namelijk macht. Men heeft dan namelijk de status
om te beslissen wat andere mensen moeten doen; men
isdeleider.Watishettoppuntvanmacht?Alsjemensen
naar je pijpen kunt laten dansen. Als je volledig met
mensen kunt doen watjewilt. Als jemenseninjebézit
hebt. Wat is het beste bewijs datje iets in je bezit hebt?
Als iemand met een auto mag rijden; is hij dan werke-
lijk de bezitter^ van die auto? Het is dan nog niet zeker.
Hij heeft misschien het recht om er in te rijden, maar
hij mag er misschien niet alles mee doen wat hij wil.
Misschien is het wel een lease-auto. Hij kan de auto
dan niet ongestraft met een bijl aan stukken slaan. Als
je werkelijk iets bezit, dan is het beste en uiterste be-
wijs daarvan dat je het zonder nadelige consequenties
voor jezelf aan stukken kan slaan met een bijl; dat je
het kan vernietigen!

Zo geldt ook dat het beste bewijs van macht is, datje
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mensenkuntvernietigen.Hoemachtig was Caesar niet,
die kon beslissen wie er voor de leeuwen ging? Hoe
machtig was Stalin niet, die een record aantal mensen
over de kling heeft gej aagd? Is het niet het toppunt van
macht om een medemens te kunnen martelen? Om te
beslissen hoe een ander kronkelt, en ondraaglijke pijnen
heeft. Het is niet voor niets dat de doods-
kop een belangrijk symbool was van de
Nazi' s. Het symbool van vernietiging is het
symbool van macht.

Natuurlijk zijn de gedachtengangen van de
meeste van onze politiciniëtdermate onge-
zond. Maar er is een lichte tendens in die
richting. De politici zijn er op uit om wetten op te stel-
len die bepalen wat andere mensen al dan niet mogen
doen. Het mogen beperken van de keuzes van andere
mensen is al heel veel macht. Je bent echt heel belang-
rijk voor andere mensen, als je wetten mag maken die
bepalen wat die andere mensen niet mogen doen -of
juist verplicht zijn wel te doen! Natuurlijk krijgen de
politici een enorme kick van die macht. En natuurlijk
bedenken ze voor zichzelf allerlei redenen waaromhbt
goed was om zus en zo te beslissen. En natuurlijk gaan
ze dat dan zelf geloven, omdat ze anders te veel last

Zelf-respect kan

j e niet uit andere

mensen halen

zoudenkrijgen vanhun geweten. Ditprocesnoemtmen
wel "rationaliseren".

Het eveneens op status beluste publiek verdedigt dan
met vuur de beslissingen van de politici. De eigenwijze
boer die de wijsheid van onze leiders in twijfel trekt,

zou immers nooit zelf een wijs man
kunnen zijn. Wie echter nog beter dan de
politicibegrijptwaaromdezewijzepolitici
zodanig hebben gehandeld, moet zelf ook
een heel wijs man zijn. Vandaar dat veel
mensen wijsheid veinzen in plaats van
boeren nuchterheid betrachten. Met de
opkomst van het individualistische tijdperk

beseffen steeds meer mensen datje zelf-respect niet uit
andere mensen kan halen. Zelf-respect krijg je door
jezelf te respecteren, door tevreden te zijn met hoe je
bént. Dat bereik je vooral door "jezelf' te zijn. Je kunt
dan mensen aantrekken die je als zodanig leuk vinden.
Je kunt dan werk vinden dat bij je past. Alsje gelukkig
bent niet het leven zoals je dat leidt, dan leidt dat tot
zelf-respect ofwel trots. Dat nieuwe individualisme is
dan de werkelijke Oorzaak van de kloof tussen de
mensen én de politiek.

Stefan van Glabbeek E0

Words without thoughts dont go to heaven
2, V3.n O) JosMoïenaar, ondernemer te Doorn

In het voorgaande deel (deel 1) heb ik middels een
historische beschouwing de ontwikkeling van het
menselijkdenkenzichtbaargemaakt.Alseenbelangrijk
ontwikkelingsmomént kwam hierin de triade van de
Franse Revolutie tevoorschijn. Geordend in de onder-
staande schematische weergave, waarmee het eerste
deel werd afgesloten:

noodzakelijk voor bevordert in de samenleving

vrijheid onderwijs/wetenschap, religie,
(geest) gedachten, meningsuiting.

gelijkheid democratie> rechten,wetten,
~;Jd, rechtsbesïuiten ini ' . ' .
ondernemingen.

broeder- . , • . .,, economische arbeid,
/i- u \ wereldeconomie,(lichaam)

(NB: door een redactioneel foutje js dit schema onjuist in de vorige Vri/fy/efterecht gekomen.'
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Uitgaande van dit schema wil ik nu trachten een aantal
problemen te behandelen, waarvan ik meen dat zij, in
de huidige en in de komende tijd, dringend om een
werkelijke oplossing vragen. Alvorens hiertoe over te
gaan meen ik er goed aan te doen de volgende sociale
wetmatigheid onder uw aandachtte brengen. Namelijk
de sociologische basiswet:

Aan het begin van haar cultu-
rele status streeft de mensheid
naar het ontstaan van sociale
instellingen; hetbelangvande
enkeling wordt voorshands
aan het belang van de instel-
lingen opgeofferd; de verdere
ontwikkeling leidt er evenwel
toe, dat de enkeling zich uit de
belangen van de instellingen
bevrijdt en tot een vrije
ontplooiing van zijn be-
hoeften en capaciteiten komt.

wijsheid - ontwikkeling/
evolutie - zelfstandigheid.

"gezag en waarheid" Lp.v.
"macht en leugen".

liefde - geweldloosheid -
harmonie (shalom).



Dat de huidige overheden volstrekt strijdig handelen
met de bovenstaande stelling behoeft natuurlijk voor
lezers van ofe Vrijbrief geen verder betoog.

De verzorgingsstaat

De tragiek van het socialisme is dat
zij de Staat ziet als een machtsinstru-
ment voor het verwezenlijken van
haar idealen. Het tragische resultaat
is echter een verbureaucratiseerde,
koude samenleving waarin iedereen
niets meer zelf doet, maar roept: daar dient de over-
heid voor te zorgen. Deze verzorgingsstaat raakt daar-
doorgeheel overwerkt. De ziektesymptomen zijn duide-
hjkzichtbaar:belastinghonger,regelzucht, bemoeizucht,
immorelewettenendaarnaastuitwendigegezwellenzoals
fraude, racisme, egoïsme, criminaliteit, enzovoort.

Met de overheid aan het

stuur worden kosten

vier keer zo duur.

van deze' andere belangen' over te laten aan de econor
mie^ kan de overheid haar taak weer rechtvaardig
vervullen enzullen deze kosten bovendien aanmerkelijk

geringer zijn. Inhetbedrijfslevenzegt
men vaak met een knipoog: met de
overheidaanhetstuurwordenkosten
vier keer zo duur.

Op gelijke wijze kunnen zowel de
Gezondheidszorg als ookhet Onder-
wijsveld, onafhankelijk van de over-
heid, dezelfde procedure volgen. En

zal het verschijnsel van 'verzekeren', met alle onnutte
rompslomp vandieii, geheel kunnen vervallen. Dit ge-
heel zal de belastingen terugbrengen tot aanvaardbare
proporties en bureaucratische verspilling voorkomen.

Echte democratie

De afgelopen 150 jaar is de staat door
haar gulzigheid steeds corpulenter
geworden en daardoor zeer korta-
demig. Door veel te veel op zich te
nemen is zij ziek geworden en dient
ze een afslankingskuur te ondergaan.

De staat wordt steeds

corpulenter en daar-

door zeer kortademig.

De staat zal zich pas weer gezond en in haar element
gaan voelen als zij zich mag beperken tot haar wezen-
lijke taak: hetverzorgen van hetrechtslévendoorfecHt-
vaan#gewëfgeWng,opdatvooriedermenseenmense-
lijk en menswaardig bestaan is gewaarborgd.

In het hiernavolgende wil ik een diagnose stellenen de
nodige recepten voorschrijven opdat dé staat weer
gezond kan worden.

Afslanking van de overheid

Laat de staat alleen zijn eigen apparaatskosten voor
wetgeving en rechtshandhaving begroten en voor-
leggen aan een onafhankelijke Algemene Rekenkamer
(AR) die deze begroting beoordeelt en jaarlijks het
bedrijfsleven, vertegenwoordigd in de Sociaal Econo-
mische Raad (SER) verplicht de goedgekeurde begro-
ting te voldoen.

Zodra de overheid zelf participeert in cultuur (kunst,
onderwijs, enzovoort) of in de economie (woningbouw,
werkverschaffing, uitkeringen, HSL's, Schiphol,
milieu, enzovoort) ontstaan tevens andere belangen die
vaak geheel strijdig zijn met haar rechtstaak en daar-
door dikwijls leiden tot onrechtvaardige maatregelen
en immorele wetten. Door de bekostiging en uitvoering

Van politici wordt verlangd dat zij
over van alles en nog wat besluiten
kunnen nemen. Dat vereist een
deskundigheid waarover geen enkele
politicus beschikt. Vaak zijn deze
besluiten danookgeheelondoelmatig
en soms zelfs frauduleus of immoreel

te noemen. Bovendien is er in deze tijd van mondige
mensen geen enkele reden meer aanwezig om de macht
in handen te leggen van een selecte groep nieuwe aris-
tocraten (aristocratisch brutalisme) die meent te weten
wat goed is voor de samenleving en wel de besluiten
neemt maar de gevolgen van haar politieke en vaak
corrupte besluiten afwentelt op de samenleving. Als
een ondernemer een verkeerde beslissing neemt, dan
gaat hij failliet; als een politicus faalt dan betaalt de
samenleving de kosten en wordt de politicus commis-
saris van de koningin. Ookishetnogmaar kort geleden
dat u via de tv van het spel heeft mogen genieten waarin
de WAO'erletterlijk en figuurlijk werduitgekleed. Aan
de ene zijde door politici met een dijk van een voor-
ziening -zelfs indien ze slechts één dag kamerlid zijn
geweest-, aan de andere zijde door 'leiders' en bureau-
craten die bij een onverhoopte uitstoot een gouden
handdruk krijgen van pakweg drie miljoen. Iets soort-
gelijks ziet u in bijna alle wetgeving; neem bijvoor-
beeld de pensioenwetgeving waarin we de zogenoemde
A, B en C constructie kennen. Maar kom, laat ik stop-
pen, ik maai u het gras voor de voeten weg.

Voor een sociaal rechtvaardige samenleving is het
nodig de volgende twee wetten uit te vaardigen:

"Democratische rechtsbesluiten dienen tot stand te

1995/5 de Vrijbrief 5



worden gebracht door diegenen die de gevolgen van
deze besluiten moeten ondergaan of willen dragen."

Met als grondvoorwaarde:

"Voor een rechtsgeldig besluit is vereist dat geen van
de partijen wordt overvraagd."

Daarnaast zal het verstandig zijn het parle-
ment niet langer te bevolken met op macht
en eigenbelang beluste politici, maar met
onafhankelijke wijzemensen,algemeenher-
kend en erkend wegens hun daden en inzicht.
Mensen, in plaats van partij en, voor wie het
niet nodig is (en ook verboden) zichzelf aan
te prijzen met loze beloften. Mensen die zichzelf niet
behoeven voor te dragen en geen reclamecampagne
van node hebben. Mensen die vanuit hun innerlijke
moraliteit het vermogen hebben verworven om voor-
stellen te doen die door de samenleving als juist onrecht-
vaardig worden ervarent Aan de hand daarvan zal dé
samenleving zélf haar eigen kwaliteit kunnen bepalen
en krijgt zij wat zij verdient. Besluiten zijn dan'niet
langer politieke besluiten maar rechtsbesluiten.

Minder belastingen

Ooit kwam ons land in opstand tegen de tiende pen-
ning van Alva. Het volk had bezwaar tegen een belas?-
ting van tien procent. Het voelde dit aan als zijnde
onrechtmatig! :

Tegenwoordig bedragen de belastingen en heffingen
voor CAO-loners gezamenlijk meer dan 90% en loopt
het volk hiertegen niet langer te hoop maar tracht het
deze immense druk te ontlopen door ontduiking.

Het is ontstellend je te realiseren hoeveel vormen van
belasting de overheidheeftbedachtom inhaar gedurige
geldhonger te voorzien. Om er een: paar te noemen:
inkomstenbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelas-
ting, onroerendgoedbelasting, milieuheffing, riool- en
reinigingsrechten, gemeentelijke en waterschapslasten,
precario, hondenbelasting, kijk- en luistergelden,
opcenten, zegelrechten, kampeer- en toeristenbelasting,
motorrijtuigenbelasting, bijzondere verbruiksbelas-
ting, accijnzen, huurwaardeforfait, sociale lasten,
enzovoort, enzovoort. Van alles watwe verdienenkomt
uiteindelijk 90% bij de overheid terecht. En nog heeft
de overheid geldgebrek! Voor al deze belastingen is
een leger van inners en inspecteurs en controleurs en
aanmaners en rechters en vele anderen nodig, plus dat
deze diversiteit noodt tot ontduiking, criminaliteit.
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Is het wellicht eenvoudiger, rechtvaardiger en
overzichtelijker om voor de overheidsuitgaven, in de
vorm van BTW, alleen verbruiksgoederen te belasten?

U zult zich afvragen: waarom BTW? Wel, als je goe-
deren gebruikt dan onttrek je een produkt aan de
samenleving; bovendien wordt dit produkt, snel of lang-

zaam, vèrbruiktmetals gevolg
dateennieuw produkt gemaakt
moet worden. Als je daaren-
tegen arbeid verricht doe je iets
voor de ander, werkje voor de
samenleving, je stelt een deel
van je creatieve vermogens in
dienst van de samenleving. En

Van alles wat we ver-

dienen komt 90% bij

de overheid terecht.

in een sociale samenleving strookt het niet met de
rechtsgevoelens om iemand die iets schenkt te belasten.

Opheffen van werkloosheid

Dat de politiek dit probleem niet aankan is niet zo
verwonderlijk, daar werkloosheid naast het rechts-
aspèct (verwoord in de algemene mensenrechten) ook
een milieu-aspect en een economisch aspect kent. Als
we deze gordiaanse knoop willen ontwarren, dienen
we allereerst deze drie aspecten afzonderlijk te onder-
zoeken.

a) Primair is het economische aspect-, "hoeveel arbeid
is, in deze tijd van automatisering, nodig om in de
materiële behoeften van alle mensen te kunnen
voorzien?" Deze vraag kan alleen het bedrijfsle-
ven beantwoorden. Ik stel dan ook voor dat het
bedrijfsleven zélf dit aangeeft en bepaalt (bijvoor-
beeld middels een vernieuwde SER).

b) Het milieu-aspect vereist dat wij -niet meer
grondstoffen verbruiken dan striktnoodzakelijk is.
Met andere woorden, de economie dient alleen
datgene te produceren wat echt nodig is, waar
werkelijk behoefte aan is. De economie dient dan
niet langer gericht te zijn op consumptiedwang ten
behoeve van meer omzet en meer winst.
Tevens is nodig dat milieu-schade wordt hersteld
en dat herstelkosten in de prijzen zijn opgenomen.

c) Het rechtsaspect tenslotte is een morele vraag,
namelijk: Willen wij een medemens tekort doen
indien hij niet zelf in zijn materiële behoeften kan
voorzien? Kunnen wij het aanzien als een mede-
mens, door gebrekaan werk of door onvermogens,
dreigt ten onder te gaan?



Samenvattend volgt uit het voorgaande:

a) Het bedrijfsleven bepaalt zélf (middels de SER)
hoeveelarbeidnodigis,enoverlegtmetdevakbonden
hoe deze arbeid het beste verdeeld kan worden.

b) Zie het hoofdstuk milieu-zorg in het vervolg. < •

c) De overheid stelt jaarlijks in de vorm van een Vang-
net, gebaseerd op de fysieke levensbehoeften, een
rechtvaardigburgerschapsinkomen vast enziet erop
toe dat 'ieder krijgt wat hem toekomt'. Dé overheid
ziet er op toe dat de beschikbare hoeveelheid econo-
mische arbeid recht-vaardig wordt verdeeld, i

Indien de overheid daarnaast ook alle beperkingen en
belemmeringen voor de vrije beroepsuitoefening af-
schaft, en tevens een sociale heffing invoert op winst
verkregen door uitbuiting, dan zal dit geheel dé klein-
schaligheid en het vrije ondernemerschap stimuleren,
waardoor de mens niet langer met tegenzin loonslaaf
behoefttezijnen in vrijheidzijnkwaliteitèrikan ontplooi-
en ten behoeve Van de Samenleving en zichzelf.

Voorkomen van criminaliteit

Meer moraliteit in wet- en regelgeving doet de crimi-
naliteit aanzienlijk afnemen. Ook soberheid en eenvoud
in wet en regelgeving zijn een bijdrage hieraan. Im-
mers, meer wetten geven meer kans op overtredingen.
Daarnaast kan er meer begrip
ontstaan voor menselijke tekort-
komingen en de oorzaken daarvan
indien de misdadiger niet zozeer
gestraft wordt, maar vooral -naar
vermogen- zijn schuld aan het
slachtoffer vereffent.

Meer wetten geven meer

kans op overtredingen.

Voor acceptatie van een vonnis is het van groot be-
lang dat zowel het slachtoffer als de misdoener ver-
trouwen kunnen schenken aan diegenen die recht-
spreken. Een aanzet hiertoe is "het zelf mogen kiezen
vanrechters in welkemen vertrouwenheeft". Vertrou-
wen leidt tot acceptatie van het vonnis en die accep-
tatie voorkomt wrok.

Een goed vonnis schept de mogelijkheid iets goed te
maken aan de samenleving, hetgeen kan leiden tot
gedragsverbetering. Tevens is het beter als de
gedetineerde werkt in plaats van dat hij zijn straf
'uitzit'. Zoals het spreekwoord zegt: "ledigheid is des
duivels oorkussen", terwijl creatieve arbeidjüisthelend
werkt óp de mens.

Ontwikkelingshulpivoor vluchtelingen

Dé huidige hulp aan armere landen leidt slechts tot
politieke bevoordeling en bureaucratische corruptie en
verspilling. Hulp aan vluchtelingen, die èen-imeuw
bestaan willen opbouwen, zal een economische opbloei
teweegbrengen in ontwikkelingslanden. Is het niet
beter de beschikbare gelden voor ontwikkelingshulp
te bestemmen voor dé vestiging van vluchtelingen in
die lariden waar zij aan de samenleving een vruchtbare
bijdrage kunnen leveren? V >

Deze hulp kan dan worden verstrekt onder de volgende
morele voorwaarde: zodra de vluchteling voldoende
welvarend is, helpt hij op zijn beurt een andere
vluchteling op gelijke Wijzen

Gezonde voeding door echte landbouw

Omdat déboer zijn land niét langer bemest met strorijke
verteerde mest (hümusvorming), maar, gedwongen door
overheidsmaatregelen en subsidié, moet overgaan op
drijf-en kunstmest, die de humuslaag afbreken in plaats
van opbouwen, ontstaan milieuvervuiling en zieke ge-
wassen die met gifstoffen moeten worden beschermd.

Het bijzondere van echte landbouw is dat hij, integen-
stellingtotindustriëleproduktie,nietrooftmaar schenkt.
Enerzijds schenkt hij voedsel voor de mens en ander-
zijdsdoetbemestingdebodemvruchtbaarheidtoenemen.

Industrieechterberooftdeaardevan
haar grondstoffen. Derhalve is het
verkeerd dat de overheid, in haar
streven naar kostprijsverlaging, de
landbouw het industriële proces in
drijft. Ook het huidige plan om een
£c0/axteheffenopmih'euveryuiling

zal averechts werken; de overheid wordt daardoor qua
bekostiging afhankelijk van de mate van milieuvervui-
ling. Een schoner milieu betekent dan minder inkomen
voor dé overheid.

Vooreen goede aanpak zijntwee zakennodig, namelijk
'echte landbouw' en een 'eerlijke prijs' (zie vervolg:
hoofdstuk over sociale economie), Dus:

-» Echte landbouw wekt de aarde tot leven en verschaft
ons gezond voedsel zonder gifstoffen.

•> Geen boerenbedrijven opruimen, want echte boe-
ren hebben het vermogen het milieu te herstellen.

-» Geen kostbare mestfabrieken maar stro in de mest
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brengen voor de humusvorming.

-» Verwerkdemilieu-herstelkostenindekostprijsvan
produkten en de drang tot concurreren leidt van-
zelf naar een schoon milieu!

Milieu-zorg

De vraag óf het milieu mag worden vervuild, is niet
relevant, want de mens kan niet anders. Bij elke hap
lucht die ik inadem, neem ik zuurstof en geef ik kool-
zuurgas terug. Toch is er hopelijk niemand die mij het
ademhalen wil verbieden. Het gaat immers om de
'balans' tussen vervuilen en verrijken!

Wel is relevant de vraag ofhetmilieu zichzelfkanherstel-
len of door ons hersteld kan worden. Daar waar het mil-
ieu zich niet vanzelf herstelt, dient de veroorzaker van
schade zorg te dragen voor herstel. Veel overbodig en
inefficiënt werk zal de overheid zich kunnen besparen
indien zij de onderstaande drie wetten tot stand brengt:

® Milieu-vervuilendeproduktieis verboden tenzij de
producent aantoont en garandeert dat herstel van
het milieu zal geschieden voor zijn rekening en
kosten. Alleen dan zijn de milieu-herstelkosten in
de prijs terug te vinden en worden ze niet afgewen-
teld op "de gemeenschap" die ze vervolgens uit de
algemene middelen betaalt. ; .

® Het eigendomsrecht op het milieuvervuilende deel
of het milieuvervuilende aspect van hetprodukt is
niet overdraagbaar; de producent blijft eigenaar en
daarmee aansprakelijk.Hetisdan niet langermogelijk
de afvalprodukten aan een of andere obscure onder-
neming te verkopen, die vervolgens met de noorder-
zon verdwijnt, waardoor de schade niet is te verha-
len. (Deze tweerechtsmaatregelenbrengenteweeg dat
"schone" produkten concurrerend kunnen zijn.)

® Alle verkoopprodukten worden, duidelijk zicht-
baar voor de consument, gecertificeerd naar de
mate van milieu-schade in verhouding tot de ver-
koopprijs. Door aan de consument de verhouding
van de verkoopprijs ten opzichte van de milieu-her-
stelkosten zichtbaar te maken, kan deze, indien zijn
financiële middelen dit toelaten, in vrijheid zijn
verantwoordelijkheidsbesef gestalte geven.

Een sociale economie

Voor een goed begrip van wat economie in werkelijk-
heid is, is het nuttig het economische proces nog eens in
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zijn oorspronkelijke vorm te schetsen. In de huidige tijd
worden hierover immers, door politici, docenten en
economen, abstracte theorieën verkondigddiezeldeniets
met de dagelijkse levenspraktijk van doen hebben.

Economie is het proces waarin natuurprodukten door
menselijke arbeid worden omgevormd tot econo-
mische waarde. En economische waarde ontstaat pas
wanneer bij andere mensen de behoefte aan deze
produkten aanwezig is.

In de periode dat de menselijke samenleving nog ge-
heel zelfvoorzienend was, bestond deze uit agrarische
gemeenschappen, die zelf al datgene produceerden wat
nodig was voor hun fysieke bestaan. Deze vorm van
economische samenwerking kon bij stilstaande cul-
turen eeuwenlang bestaan zonder een voortgaande
ontwikkeling. De mens beschikt echter veelal over en?
kele specifieke eigenschappen die hem nopen tot ont^
wikkeling. Zo zoekt zijn creatieve geest vaak onvermoeiT
baar naar allerlei mogelijkheden om zich fysiek minder
te hoeven inspannen; De mens beleeft zelfs vreugde aan
dit geestelijke proces. Het bereiken van de laagste prijs
(minder arbeid) en de hoogste kwaliteit (vakmanschap)
zijn factoren die hem veel voldoening schenken.

Voordezeagrarischegemeenschappenhaddittotgevolg
dat zij geleidelijk aan in staat waren meer te produceren
dan zij zelf nodig hadden. Zo ontstond bij hen de moge-
lijkheid een arts te onderhouden die hun kwalen kon
verzorgen. Hun creatieve geest maakte het op den duur
zelfs mogelijk niet alleen voor een arts maar ook voor
een onderwijzer, eenkunstenaar, een dominee, eenburge-
meester, een agent, enzovoort, te zorgen, waardoor hun
welzijn en geluk konden toenemen.

Zij waren graag bereid af te zien van 'minder werken'
omwille van het genoegen een dominee te horen, of
een burgemeester met een prachtige gouden ketting te
zien rondgaan, of hun bejaarde moeder op een bankje
in het zonnetje te zien zitten...

Helaas is deze economische werkelijkheid tegenwoor-
digvervangen door een schijn-economie die de rollen
heeft omgedraaid. In deze tij d worden de mensen die
voor onze dagelijkse behoeften zorgen als slaven ge-
dwongen te werken voor degenen die als een praal-
hans betuttelend r ondstappen

Uit het bovenstaande kun je afleiden dat economie in
de grond;yan de zaak niets anders is dan wederzijdse
dienstbaarheid of hulpverlening in de bevrediging van
fysiekebehoeften.bitdoordenkend,wordthet duidelijk



dat voor de fysieke bestaanszekerheid van de menss de
garantie van eenreëelminimum-inkomenzeer legitiem
is. Een sociaal vangnet kan immers het menswaardig
bestaan waarborgen van ieder die door onvermogen of
tegenslag minder inkomen verkrijgt dan nodig is voor
het fysieke bestaan van hem en de zijnen.

Uiteraard Js het beginsel van rechtsgelijkheidhiér alleen
in kwalitatieve zin toepasbaar, ,
Een gehandicapte, een kind, een
bejaarde, een student, een man,
een vrouw, enzovoort kunnen
immers min of meer verschil-
lende fysieke behoeften hebben.
Wereldwijd gezien kunnen deze verschillen zelfs nog
aanzienlijk groter zijn; denkt ubij voorbeeld maar eens
aan factoren als kleding, huisvesting, verwarming,
voeding, enzovoort.

Indien echter dit minimuminkomen zondermeer wordt
verstrekt, is weliswaar het fysieke welzijn afdoende
gewaarborgd, maar ontnemen wij tegelijkertijddemens
een belangrijk deel van de natuurlijke prikkel zich in
te zetten voor de medemens. En juist deze inzet leidt
tot zelfverwerkelijking en tot innerlijke groei.

Samenvattend is mijn conclusie:

De overheid dient dit sociale vangnet als een moreel
rechtgrondwettelijkte waarborgen. De economie dient
te allen tijde aan dit recht te voldoen. (Ter voldoening
van ditrechtkan zelfs arbeidsplichtnoodzakelijkzijn!)

Voorde ontwikkeling van de menselijke ziel is hetnodig
de in aanleg aanwezige persoonlijke vaardigheden en
kwaliteiten tot ontwikkeling te kunnen brengen. (Overi-
gens behoefje de geschiedenis er maar op na te slaan
om in te zien dat deze ontplooiing tevens van eminent
belang is voor de ontwikkeling van de samenleving.)
Een mens die uit liefde (interesse) zijn talenten mag
ontwikkelen en aanwenden ten dienste van de samen-
leving kan bergen verzetten en telt zijn uren niet (zie
bijvoorbeeld topsporters). Dit vereist onder andere dat
alle vormen van onderwijs voor elk mens vrij toegan-
kelijk moeten zijn, ongeacht diens afkomst en
omstandigheden, én een rechtvaardige verdeling (dus
naar behoefte en vermogen) van de beschikbare econo-
mische arbeid. Daarnaast staat het ieder mens vrij zich
ooknog in te zetten voor de niet-economische behoeften
van zichzelf en/of de medemens.

Economie is dus, zoals reeds gesteldj niets anders dan
het proces waarin natuurprpdukten door menselijke

• < • • ; , i) .•• - i ,

De wetgeving inzake B.V.'s

is Volstrekt immoreel.

arbeid worden omgevormd tot produkten die hun
economische waarde verkrijgen indien andere mensen
deze produkten willen kopen. Economisch gezien kun
je arbeid dus nietwaarderen; pas het resultaat van deze
arbeid kan eventueel waardevol zijn. Deze constate-
rmg maakt zichtbaar dat het eigendomsrecht op de
waarde van het gemaakte produkt toebehoort aan
dé mens die het heeft geproduceerd, en niet aan de

, geldverschafferi dekapitalist. De
opbrengst van bedrijven in de
economie b.ehport dus toe aan de
ondernemer enzijnmedewerkers,
en niet aan aandeelhouders. De
Wetgeving inzake B.V.'s en

dergelijke is volstrekt immoreel en ieidt tot sociale
onrechtvaardigheid dooruitbuiting van loonslaven en
geldconcentratie. Ondernemingen werkzaam in de
economie behoren samenwerkingsverbanden tussen
ondernemers en medewerkers te zijn, waarbij over de
verdeling van het economische resultaat, verkregen
door huns gezamenlijke inzet en arbeid, onderling
rechtvaardige afspraken worden gemaakt.

Betreffende het ontstaan en toewijzen van 'winst' in
de economie, dienen we voor een juiste afweging te
beseffen dat bij de bestaande wetgeving het ontstaan
van winst zeer verschillende en uiteenlopende oorza-
ken mag hebben. Enkele tot op heden nog als legaal
ervaren oorzaken van winst zijn:

a) Winst verkregen door uitbating of uitbuiting van
arbeid. Dit komt nog algemeen voor en is een laatste
fase van de oude slavernij. De volksmond spreekt in
dat geyal dan ook zeer terecht van 'loonslaven'.

Momenteel zien we bijvoorbeeld hoe in het Westen de
werkloosheid ondermeer toeneemt door arbeids-
plaatsen over te brengen naar rechteloze arme landen,
waar arbeiders makkelijker kunnen worden uitgebuit.
In de kapitalistische samenleving wordt dit nog steeds
als rechtvaardig ervaren, alhoewel de tijd nabij is dat
ook deze laatste vorm van slavernij zal worden afge-
schaft en zal worden veroordeeld als crimineel gedrag.

b) Winst kan ook verkregen worden door het realise-
ren van schaarste middels eenmpnopolierpositie door
kartel- en trustvorming of door het opkopen of elimi-
neren van concurrenten. Bekende voorbeelden zijn
onder meer de Seven Sisters die de energiemarkt
beheersen en ook het optiesysteem binnen de wereld
goederenhandel. Dat ook deze vorm van winst maken
in de toekomst als crimineel zal worden herkend,
spreekt voor zich.
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c) Tenslotte de niet-kapitalistische, maar economische
winst: Winst verkregen door creativiteit. Deze winst
heeft de bijzondere eigenschap dat zij bijdraagt aan de
ontwikkeling van de mensheid. Bij
deze winst kun je in zekere zin
constateren dat aan de andere zijde
geen verlies wordt geleden maar ook
winst wordt gemaakt. Of anders
gezegd: het menselijk egoïsme
werkt hierbij niet schadelijk, maar
juistten gunste vande samenleving.
Hier doet opgeld de morele christelijke voorwaarde:
een handeling is pas goed, als het goed is voor jezelf,
voor de ander, en voor de samenleving.

Dit fenomeen wordt wel genoemd: winst Veroorzaakt
door 'prijsspanning'. r

Mogelijkerwijs kent niet ieder van u het begrip prijs-
spanning, en is het op zijn plaats dit begrip uit de
economie aan de hand van een voorbeeld toe te
lichten.

Onder het begrip prijsspanning wordt verstaan het
prijsverschil dat kan ontstaan indien iemand door
produktieverbetering of door betere omstandigheden
een bepaald produkt goedkoper op de markt kan bren-
gen dan de overige producenten.

Van de prijs van een produkt kun je zeggen dat een
'eerlijke prijs'het totaal aan kostenbehbort te om-
vatten die de producent moet maken tot aan het
moment dat hij hetzelfde produkt of een soortgelijk
produkt opnieuw heeft geproduceerd en kan verko-
pen (uiteraard inclusief de kosten
van levensonderhoud voor hem en
de zijnen). Een vrije-marktecono-
mie, dus zonder enige politieke beïn-
vloeding, zal telkens opnieuw naar
deze 'eerlijke' prijs tenderen. Alle
produkten die tot stand komen door
het verrichten van fysieke arbeid op
materie (grond en grondstoffen) en waar nodig met
reeds aanwezige hulpmiddelen als gereedschap,
kapitaal, gebouwen, transportmiddelen, enzovoort,
kennen dus een 'eerlijke prijs', een rechtvaardige
bodemprijs. '

De mens kan echter ook, zoals onder meer bij uitvinders
en ondernemers het geval is, met zijn creatieve geeste-
lijke vermogens dé benodigde hoeveelheid fysieke
arbeid doen afnemen, waardoor de genoemde' eerlijke'
prijs steeds lager kan worden. '
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Een vrije-marktecono-

mie zal telkens naar de

'eerlijke' prijs tenderen.

Winst verstoort de

stabiliteit van het

economische proces,

Indatgeval zien we veelal een tijdelijke situatie ontstaan
waarin een bepaald produkt dat normaliter ƒ90,- kost,
plotseling door één producent wordt aangeboden voor

ƒ85,-. Het is daarbij heel goed
mogelijk dat deze creatieve pro-
ducent dit produkt in feite ook zou
kunnen aanbieden voorde 'eerlijke'
prijs van bijvoorbeeld ƒ50,-. Hij
kan zich echter deze prijsverlaging
niet zomaar permitteren, daar de
vraag naar zijn produkt dan zodanig

toeneemt dat hij verdrinkt in een toename van
opdrachten waaraan hij onmogelijk kan Voldoen.

Zijn creatieve geest brengt dus een'prijsspanning'van
maximaal f40,- teweeg, welke voor hemzelfgedurende
een zekere periode (zijn vakbroeders zullen uiteinde-
lijk zeker overeind komen door deze prijsprikkel), een
leuke winst kan opleveren. Zijn prijs is namelijk als
volgt samengesteld: ƒ50,- als 'eerlijke' prijs voor al
zijn behoeften, én daarnaast, voor zolang het kan, een
winstVan ƒ35,-. Deze tijdelijke winst, teweeggebracht
door zijn Creatieve geest, kan hij niet aanwenden voor
zijn niateriëiebehoeften, want daar is immers al in voor-
zien. Welkanhij dezewinst vruchtbaar gebruiken vóór
zijn geestelijke verlangens. (Hij en de zijnen kunnen
bij voorbeeld op vakantie gaan, een cursus gaan volgen
of een bezoek aan de schouwburg brengen.) Op deze
wijze verdwijnt de winstuit de economische kringloop
en wórdt zij vrijelijk besteed aan geestelijke zaken als
cultuur, ontwikkeling, ontspanning, enzovoort.

Je mag dus concluderen: Winst ontstaat in het econo-
mischproCes door creatieve geestelijke vermogens en

verstoort de stabiliteit van het econo-
mische proces. Schenk je deze winst
terug aan de bron van herkomst, het
geestesleven, dan zal deze winst
opnieuw vruchtbaar kunnen zijn en de
menselijke ontwikkeling bevorderen.

Samenvattend:

n De menselijke geest veroorzaakt een prijsspanning
door verbetering van het produktie-proces en
vermindering van de benodigde arbeid.

D Prijsspanning leidt tot winst én minder arbeid.

n In een gezonde economie vloeit de winst terug naar
het geestesleven ten bate van een doorgaande ontyvik-

; kelingj en wordt de noodzakelijke economische ar-
: beid, na'ar behoefte én aanleg, rechtvaardig Verdeeld.



Sociale rechtvaardigheid en vrijheid door
waardevast geld

Hoedienthetgeldstelseleruittezien,opdathetbijdraagt
aan een rechtvaardigere wereld; waarin mensen zélf in
volle vrijheid hun individuele sociale verantwoorde-
lijkheid gestalte kunnen geven?

In het proces van produceren en consumeren wordt de
functie van geld zichtbaar:

Geld kan dienen als waardemeter, waardoor onderlinge
ruil van produkten mogelijk wordt, én bovendien, daar
geld niet aan bederf of slijtage onderhevig is, behoeft
deze ruil niet langer gelijktijdig plaats te vinden.

Het resultaat van fysieke arbeid en geestelijke
vermogens van de ene mens kan doormiddel van geld
als waardemeter naar behoefte worden geruild tegen
die van andere mensen.

Indien geld, als ruilmiddel, waardevast is en niet
manipuleerbaar, kan aan de fysieke behoeften van
de gehele mensheid worden voldaan! Bij de
hedendaagse politieke en kapitalistische beheersing
van de economie en het geldstelsel is dat zeker niét
het geval. Dat het daarom nodig is de graaristaiidaard
(Keynes en Galbraith) in te voeren, zal het volgende
duidelijk maken.

Geld behoort dus zoWel Waardemeter alsruikaiddelte
zijn. Als ruilmiddel moet het niet alleen in de vorm van
waardemeter kunnen dienen om
bepaalde goederen en diensten
tegen elkaar te ruilen, maarmpethet
ook zélf een vaste ruilwaarde bezit-
ten ten opzichte van iets dat voor
ieder mens onmisbaar is, zoals
graan. De graanstandaard verbindt
het abstracte geld met de fysieke
werkelijkheid. Zoals een ieder weet: van geld kan een
mens niet leven, van graan wel.

Men zou nu de volgende tegenwerping kunnen doen:
Leuk om een gulden te kunnen ruilen tegen een kilo
graan van goede kwaliteit, maar de aarde produceert
niet voldoende graan om al het geld tegen graan te
kunnen ruilen. De alledaagse werkelijkheid is echter,
dat de mensheid een nauwkeurig vast te'stellen behoefte
aan graan heeft. En ieder mens zal, met de zekerheid
dat er voldoende graan wordt geproduceerd» slechts
zoveel graan kopen als hij nodig heeft; tenzij de econo-
mie zo blijft ingericht dathetspeculeren met graan door

Alle muntsoorten afschaf-

fen en vervangen door een

wereldwijd betaalmiddel.

het kunstmatig veroorzaken van schaarste niet wordt
aangemerkt als "woeker" en "diefstal";

Waar het om gaat, is dat deze ruilmogelijkheid het
geldstelsel op een werkelijke basis zet, waardoor alle
produkten hun reële waarde ofwel 'eerlijke prijs'
verkrijgen, in relatie met de waarde van het graan voor
de mensheid. ;

Verder zou de tegenwerping kunnen worden gemaakt:
De hoeveelheid graan, die op aarde kan worden
geproduceerd, verschilt van jaar tot jaar, en daarmee
zal ook de -waarde van het geld vanjaar tot jaar
verschillen en dat lijkt ons geen gezonde basis voor
een geldstelsel. Ook dit is een abstractie, een bedachte
theorie, want uit vele onderzoekingen is gebleken dat
dejaarlijksewereld-voedselpródüktiepraktisch geheel
stabiel is, en een veelvoud van de huidige zou kunnen
bedragen, terwijl misoogsten ook nog kunnen worden
ondervangen door voorraadvorming. Zelfs de Bijbel
kent de eenvoudige oplossing voor het probleem van
de zeven magere en de zeven vette jaren. Bovendien
kun je opmerken dat juist het huidige geldstelsel zulke
grote schommelingen kent, dathet leidttot armoede en
hongersnood door 'geldgebrek'. Een U.S.-doIIar die
binnen een paar jaar schommelt tussen ƒ3,60 en ƒ l ,50
kan toch geen gezonde toestand zijn, ook alnoemtmen
dit inflatie. Het betekent namelijk, dat de Amerikaanse
regering veel guldens heeft kunnen lenen om haar
begrotings- en handelstekorten te dekken en dat deze
schulden heden met veel minder guldens worden
afgelost. De Amerikaanse regering berooft hierdoor

andere landen. Helaas: de "Uni-
versele verklaring van de rechten
van de mens" uit 1948 voorziet nog
steeds niet in rechtsregels tegen
deze vorm vancriminaliteit, terwijl
het probleem toch eenvoudig is te
verhelpen door alle muntsoorten af
te schaffen en te vervangen door een

wereldwijd erkend betaalmiddel, de UNO-dollar van
Pieter Kooijmans en de instelling van een Wereldbank,
vrij van politieke beïnvloeding, als dienstverlenend
orgaan aan de economie.

Een derde tegenwerpingzoukunnenzijn:^(&a//egraan
tegeneenvastewaarde kanworden geruild, danworden
de boeren toch schatrijk. Hierover kan men opmerken
dat het produceren van meer graan dan strikt noodza-
kelijk is geen enkele zin heeft, daar er geen kopers voor
zullen zijn. En boeren hebben geen enkel belang bij
een onverkoopbare produktie. Hun belang is waarde-
vast geld voor het graan, en daardoor ook voor de
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overigeprodukten, opdatzij zekerzijn vanhun 'bestaan
tot de volgende oogst'. Indien de graanprijs vastligt, is
onderlinge concurrentie alleen nog mogelijk middels
eenbeterprodukt: "beterekwaliteit". ledere consument
zal het beste graan (brood) willen hebben voor zijn
'harde' gulden. Juist deze onweerlegbare werkelijk-
heid is van het grootste belang voor mens en milieu, in
zowel de rijke als de arme landen. Het laat zich
gemakkelijk voorzien hoe echte boeren, in een vrije
markt, de concurrentieslag zullen winnen door "green
hands" en een "gezonde" levende
akker, die de beste kwaliteit en de
fijnste smaak oplevert. Ook de roof-
bouw door industriële produktie zal
drastisch afnemen of zelfs geheel
onmogelijk worden. De huidige
dumpingpraktijken zullen niet langer
tot de mogelijkheden behoren, zodra
de landbouwer in de derde wereld een
standaardprijs krijgt voor zijn graan. Graadmeter voor
verkoop is dan nietmeer zozeer de 'prijs' maarvooral
de'kwaliteit'!

Hoewel deze drie voorbeelden al voor zich spreken wil
ik u tenslotte nog wijzen op de historische bijdrage van
een markante persoonlijkheid uit de Europese
geschiedenis. We kennen allemaal wel de roemrijke
veldslagen van de geniale krijgsheer Napoleon. Ieder
van ons weet hoeveel leed en ellende deze veldslagen
teweeg hebben gebracht. Desondanks rekent niemand
de Corsicaan Napoleon dit aan, integendeel zelfs.
Nergens in de literatuur wordt Napoleon, zoals Hitler,
Stalin of Johnson, afgeschilderd als een oorlogsmis-
dadiger. Kennelijk is er met Napoleon iets bijzonders
aandehand, dat ons het doorhem veroorzaakte geweld
en onnoemelijke leed doet vergeven. Min of meer
onbewust voelen wij aan dat Napoleon iets belangrijks
voor de mensheidsontwikkeling tot stand heeft
gebracht. Napoleon was een bijzonder mens met een
heel specifieke levensopdracht ten behoeve van de
wereldontwikkeling, een levenstaak die uitstijgtboven
het strikt persoonlijke en die verricht wordt ten dienste
van de mensheid. Ondanks zijn persoonlijke tekort-
komingen heeft Napoleon deze taak, onder andere het
bijdragen aan gelijkheid door het scheppen van eenheid,
grotendeels volbracht. Door zijn toedoen zijn dan ook
talloze zaken geüniformeerd en gestandaardiseerd.
Denkt u maar eens aan de Code Napoleon, het deci-
male stelsel, de kadastrering en de instelling van het
ijkwezen met de standaardmaten en gewichten zoals
de meter, de liter, de kilo, enzovoort. Eén van zijn
levenstaken, de standaardisering van het geldwezen,
is helaasniet totstandgekomen, daar Napoleon niet bij
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De machtigen weigeren

nog steeds het geld

waardevast te ijken.

machte bleek zijn heerszucht en hang naar macht te
beteugelen.

Door hetzelfde egoïsme gedreven, weigeren de
machtigen, 'regerend bij de gratie Gods', tot op heden
nog steeds het geld waardevast te ijken, Zoals men voor
de tijd van Napoleon zijn klant nog kon bedriegen door
de ellestok wat in te korten of van het pondsgewicht
wat af te vijlen, zo kunnen totophedenoverheden, banken
en speculanten de gulden voor eigen gewin inkorten met

bijvoorbeeld l O centi-guldens, gemaks-
halve ook wel centen genoemd.

Zodra echter de graanstandaard
wordtingevoerd, verkrijgen wij weer
het volle pond voor ons geld en is de
laatste sociale levenstaak van Napo-
leon alsnog volbracht.

Door een kilo graan als geldstandaard te nemen, ver-
krijgt het geld (als waardemeter en ruilmiddel) een reëel
ijkpunt in de vorm van iets dat onmisbaar is voor het
menselijk bestaan, namelijk de voeding. De keuze voor
graan ligt voor de hand omdat graan heel duurzaam is,
terwijl de totale; jaarlijkse behoefte bekend en zelfs
nauwkeurig te bepalen is. Belangrijk is ook dat de
produktie van graan relatief heel weinig arbeid vereist,
zodateventuelearbeidbesparendemethodieken nauwe-
lijks van inVloed kunnen zijn. Bovendien is, mondiaal
gezien, deopbrengststabielen altijd leverbaar ongeacht
plaatselijke misopgsten. Voor zover ons bekend, zijn er
geen andere economisch noodzakelijke produkten die
aan al deze zes genoemde criteria voldoen.

Is het vragen van rente sociaal rechtvaardig?

In het voorgaande is zichtbaar gemaakt dat geld dus
een waardevast ruilmiddel behoort te zijn. Het resultaat
van onze arbeidruilenwetegen geld. Met ditruilmiddel
kopen we die zaken waaraan wijzelf behoefte hebben,
Als we door winst niet de behoefte hebben om op korte
of lange termijn een gedeelte van het geld uit te geven,
dan kunnen we geld uitlenen. We spreken in dat geval
van geldlening of belegging en verlangen rente of diyi-
dend/waarde-stijging voor dat uitgeleende geld. Door
geld uitte lenen, kunnen we een gedeelte van het resul-
taat van onze arbeid, gedurende een zekere tijd, niet
gebruiken voor de vervulling van eigen behoeften.
Algemeen yindt men, dat hiervoor rente moet worden
betaald.,De gebruiker die gedurende een zekere tijd
ons gelei van nut doet zijn voor de voorziening in toer
komstige behoeften, moet dus een deel van het resultaat
van zijn arbeid aafl ons geven, daar wij zelf, om welke



reden dan ook, geen behoefte hebben aan een directe
besteding. Hetfesultaat van onze arbeid wordt dus ver-
meerderd zonder dat wij daar zelf iets voor doen. Een
ander werkt voor ons terwijl wij, als Dagobert Duck,
rentenieren! Niet ons geld verdient dan geld voor ons,
maar de ander die voor ons werkt. Dit lijkt op de aloude
slavernij! Het is de vraag of iets dergelijks in deze tijd
nog welpast. Vooral in het geval dat de ander ons geld
nodig heeft, omdat de opbrengst van zijn eigen arbeid
onvoldoende is voor zijn materiële behoeften, behoren
wij ons af te vragen of hij misschien rechtheeft op een
hogere waarderingvoorzijn arbeid. Anderzijds behoren
wij ons zelf ook de vraag te stellen of de opbrengst van
onze arbeid niet te hoog is geweest, daar wij in staat
zijn een deel hiervan aan hem uit te lenen en dus feite-
lijkmeerhebben ontvangen dan in werkelijkheidnodig
was. U ziet: dit is een zeer complexe zaak. Samenvat-
tend kan men in dat laatste geval stellen: Door geld van
ons te lenen tracht de ander een situatie uit het verleden,
namelijk de te lage opbrengst voor zijn gedane arbeid,
te compenseren.

In feite is ook dit een van de rechtsvraagstukken waarin
de 'Universele verklaring van de rechten van de mens'
niet voorziet! Deze verklaring is, net als 'de veertien
punten' van Woodrow Wilson in 1918, een politieke
verklaring die de sociaal-economische onrechtvaar-
digheden onverlet laat. In dit licht bezien, kan de
schuldenkwestie van de landen in de derde wereld onder
andere het gevolg zijn van een te lage waardering voor
hun produkt en is het vragen van rente over de daar-
door ontstane schulden misschien wel een onrecht-
matige zaak.

Geheel anders is de situatie als degene die een gedeelte
van de opbrengst van dé door mij verrichte arbeid leent,
dit nodig heeft om bijvoorbeeld nieuwe machines of
gebouwen aan te schaffen, met behulp waarvan in de
toekomst nieuwe produkten kunnen worden geprodu-
ceerd. Mensen die bijvoorbeeld deze produkten willen
hebben, stellen daar gaarne geld voor beschikbaar via
uitlening. Is het in dat geval misschien wel gerechtvaar-
digd om een gedeelte van de toekomstige meerwaarde
te verlangen? Misschien vanwege het risico dat men
iets gaat produceren waaraan achteraf toch geen of
onvoldoende behoefte blijkt te zijn? Of gewoon van-
wege het simpele feit dat ik een deel van de opbrengst
van mijn arbeid ter beschikking stel voor dit project?
Investeringen leiden immers veelal tot kwaliteits-
verbetering en produktievergroting.

Natuurlijk moetje daarbij ook nog in het oog houden
dat door betere en snellere produktie-methoden de

toekomstige hoeveelheid benodigde economische
arbeid steeds geringer wordt. En daardoor vraagt die
benodigde hoeveelheid economische arbeid als het
ware om een rechtvaardige verdeling.

Banken

Het zal u duidelijk zijn dat de conclusies inzake rente
en winst ook gevolgen teweeg zullen brengen voor het
functioneren Van de banken. Zo zal bijvoorbeeld het
verstrekken van consumptief krediet door banken zeer
discutabel blijken te zijn. • . ; . ' • ' • ; , • " ; i

Banken zouden wellicht slechts kredieten mogen ver-
strekken voor investeringen in de conservatieve zin van
het woord, namelijk in machines en voorzieningen voor
de toekomstige produktie van goederen. Anders
gezegd: alleen krediet voor investeringen in voorzie-
ningen die toekomstige materiële behoeften van de
samenleving veilig stellen.

Zo ook behoort de moderne zelfstandig denkende en
handelende mens zélf verantwoordelijkte zijn voor het
gebruik van zijn spaargeld. In deze tijd mag een bank
deze verantwoordelijkheid niet langer overnemen. De
huidige banken handelen nog steeds alsof zij eigenaar
zijn en beslissen zonder enig overleg met de cliënt over
het gebruik van zijn geld.

Voorstelbaar is een systeem waarbij banken als een
dienstverlenend orgaan binnen en van de economie,
dus zonder enige politieke beïnvloeding, bemiddelend
optreden. De bank zal de spaarder bijvoorbeeld maan-
delijks een lijst aanbieden van projecten waaraan hij
zijn spaargeld al dan niet ter beschikking kan stellen.
De spaarder kan dan zelf een keuze maken en zo zijn
eigen verantwoordelijkheid waarmaken. De bankier i
kan de hoedanigheden vanhetprojectbeschrijven, een
analyse maken van de risico's, enzovoort; de spaarder
beslist echter zelf en draagt ook de risico's. Deze
risico's zou hij, eventueel ook bij de bank, kunnen
afdekken in een fonds voor onderlinge risico-dekking.
Daartoe zou door geldleners een zeker percentage van
hun lening in de zogenaamde "stroppenpot" kunnen
worden gestort.

Jos Molenaar rWl

Wordt vervolgd: deel 3 in Vrijbriefl995/6.
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BOEKACTIE

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP DE VRIJBRIEF

OF ! """

VERLENG UW ABONNEMENT MET TWEE JAAR !

U KRIJGT DAN GRATIS TOEGESTUURD:

MILTON EN ROSE FRIEDMAN, AAN ONS DE KEUS
1 ! . i l r :, •

OF
i i i , , • , . . •

ROBERTJ.RINGER, RESTORING THE AMERICAN DREAM

PROFITEERNU
U KRIJGT EEN LIBERTARISCH MEESTERWERK CADEAU !

REAGEER SNEL: DEZE UNIEKE AANBIEDING

GELDT ALLEEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

de Vrijbrief 1995/5



Twee gedichten

Parodie op het Onze Vader (uit het mid-

den van de 17e eeuw)

Onse vaderen, die in Den Hage syt

Uwennaem moetsijn vermaledijt

U rijcke is van geender waarde
\

Noch in heemlen noch op aerde

Gij sout ons geven ons dagelijxs broot

Maer laet ons soldaten en vrouwen in noot

O, heer, laet ons in geen becoring vallen

En verlost ons van deese dieven allen

U naeme sy gebenedijt

Maeckt ons deese begeerige duyvels quyt.

Uit: Jan en Annie Romein, De Lage

Landen bij de Zee.

In Germany, the Nazisfirst camefor

the communists, andldidn't speak up
i

because l wasn't a communist. Then

they camefor theJews, andldidn't
! i'r

speak up because I wasn 't a Jew. Then

they camefor trade unj,onists, and I
i 1 1 i
didn't speak up because I wasn't a

trade unionist. Then they camefor the

Catholics, and I didn 't speak up

because I was a Protestant. Finally

they camefor me, hut there was no one

left to speak up.

Martin Niemöller
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Nog een bezwaar of:
een steunpunt voor de schildpad

Hans Ponssen

Persons ... have opportunities, not rights, which thèy use or do not use.

(Robert A. Heinlein, Time Enoughför Love.) ' \

Uit de discussie tussen Hans Oversloot en Frank van
Dun in de nummers 1995/1, 2 en 3 van de Vrijbrief
over het recht en de fundering van het Libertarismé
blijkt dat het moeilijk is de ideeën van het Libertarisme
te verdedigen, pat is een slecht argument voor vrijheid
en voor het Libertarisme.

In de artikelen viel op dat juist de begrippen waar het
in de discussie om ging: de libertarjsche principes,
politiek en recht, niet werden gedefinieerd. Door aarir
dacht te geven aan de definities, is helderheid in de
discussie te brengen.

Volgens mij is het Libertarisme een politieke filosofie,
die als basisprincipe heeft, dat het niet initiëren van
geweld in de menselijke samenleving automatisch
tot gevolg heeft dat ieder het recht heeft op leven,
vrijheid, eigendom en het nastreven van zijn geluk.
Voor de staat is, in de libertarische samenleving, geen
enkele rol. Bescherming van de individuelerechtenkan
aan de mensen zelf worden overgelaten.

Oversloot vindt dit, voorzover ik begrijp, een cirkel-
redenering en bovendien slechts een afspraak tussen
individuen. Hij meent dat er geen reden is waarom hij
het er mee eens moet zijn. Hij vindt dat wat als recht
door een politieke gemeenschap wordt erkend ook een
produktis van die politieke gemeenschap. Datkanmijns
inziens eigenlijk ook nauwelijks anders. Maar dat het
recht en zelfs een afspraak -net als de schildpad- ook
weer ergens op moet steunen, vermeldt hij niet. i

Frank van Dun stelt dat de grondidee van het natuur-
recht alleen het recht is wat volgens de natuur is. is een
rechtsorde die machthebbers handhaven niet in over-
eenstemming met de realiteit der dingen} dan is zij
gedoemd ten onder te gaan. De libertarische rechts-
idee ziet de sociale verhoudingen als verhoudingen
russen individuen -en niettussen het individu enerzijds
en de samenleving anderzijds. Het lijkt me vanzelf-
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sprekend dat iets, dat niet in overeenstemming met dé
werkelijkheid is, niet kan bestaan. j

j
Bij beide auteurs mis ik een omschrijving vanhet begrip
'recht' en een bespreking over waarop dit begrip is
gefundeerd. Recht is eenmoreelbegrip. Hetmoet ergens
op gefundeerd zijn, endat is nietiets metafysisch,
het belang van de individuele mens.

Willen begrippen Van hoge abstractie, zoals 'recht' en
'libertarischeprincipes' betekenis hebben, danmoeteri
ze, in een filosofisch systeem, gebaseerd zijn op'
begrippen van lagere abstractie tot en met de meest
fundamentele axioma's. Anders kunnen ze niet gebruikt
worden omdat ze geen betekenis hebben, en zijii zé
een prooi voor iedere kritiek of misbruik. Oversloot
concludeert dan terechtdat hij het er nietmee eens hoeft
te zijn, als hij een dergelijk hiërarchisch begrippen4
systeem voor de libertarische principes niet kan vindenj
Op zijn beurt baseert hij 'zijn recht' alleen maar op
erkenning door de gemeenschap in welke dat recht
ontstaan is, waarmee het iedere objectiviteit mist, j

Omdat iedere filosofie een samenhangend geheel is, is
hetnietmogelijkeriets uitte halen enbuitenzijn context
te gebruiken zonder dat het zijn betekenis verliest.
Bijvoorbeeld: vrijheid kan voor de één betekenen dat
hij alles kan doen wat hij wil en voor de ander een
toestand waarbij het initiëren van geweld niet mogelijk
is, afhankelijk van de filosofie waarop 'vrijheid' is
gebaseerd. Mét andere woorden: het is niet mogelijk
hetrechtenhetveroordelen vanhet initiëren vangeweld
buiten de context van een heel denksysteem, een
filosofie, te beschouwen.

Rechtis eenmóreel begrip. Het is hetbegrip dat voorziet
in een logische overgang van de principes die leiding
geven aan een individu naar de principes die leiding
geven aan zijn verhouding tot de anderen in de samen-
leving. Het beschermt het morele streven van een



individu in een sociale context. Het is de verbinding
tussen de morele code van een individu en de wette-
lijke code van een samenleving. Individuele rechten
zijn het middel om de samenleving ondergeschikt te
maken aan de morele wet voor het individu. Het goede
kan alleen goed zijn voor een individu.

Er is slechts éénfyndamenteel recht: het
recht van een mens op zijn eigen leven.
Het recht op eigendom is er direct van af-
geleid. Het begrip 'recht' slaat specifiek
op het handelen van een individu, zodat dit mogelijk
is zonder dwang of verstpring door andere mensen,
volgens zijn eigen oordeel, doelen, en eigen vrij willige
ongedwongen keuze; het betreft niet het krijgen van
beloningen van anderen. Dit recht schept geen enkele!

verplichting tot handelen voor de andere individuen,
behalve de negatieve verplichting van het vermijden
van de schending van dit recht (Rand, 1964).

De bron van de rechten van de mens is niet God'
noch het Parlement, maar de wet van de identiteit.
Ais A.— en de mens is de mens. Rechten zijn, wegens
deaardvandemens.eenvoorwaardevöorzijnbestaan
en overleven. Als een mens moet leven moei hij zijn
verstand kunnen gebruiken, volgens zijn eigen vrije
oordeel kunnen handelen, zich inspannen voor het
verkrijgenvan-waardenenhetresultaatvanzijninspanning
kunnen behouden. Als leven op aarde zijn doel is, heeft
hij het recht te leven als een rationeel wezen: de werke-
lijkheid verbiedt hem irrationeel tezijn. Elke groep .L,
die probeert dit recht te ontkennen... is slecht, hetgeen
inhoudt: anti-leven (Ayn Raad, Atlas Shrugged, p.986).

Politiek is, evenals ethiek, een onderdeel van de
filosofie: deze gaat over goed en kwaad. Zoals de ethiek
dat doet voor een individu, definieert de politiek, als
afgeleide van de ethiek, de principes van goed en kwaad
van het sociale systeem van de menselijke samenleving
-dat op zich geen betekenis heeft, maar deze ontleent
aan de individuen. In de logische opbouw vanhet denk-
systeem komt de ethiek eerst en dan pas de politiek. De
theorie over het recht van de mens behoort tot de
politiek, evenals de juiste functie van een regering.

Alvorens te stellen dat het initiëren van geweld slecht
is, moet duidelijk zijn wat goed en slecht is, waarom,
en volgens welke standaard. Alleen na studie van de
ethiek is daarover een mening te geveni Als men dénkt
niets te hoeven weten van de ethiek om uitspraken te ;
kunnen doen over de politiek en daarbij derhalve de
ethiek passeert, wordt de logische hiërarchie van ethiek
en politiek omgedraaid, en zijn deuitsprakennietmeer

geldig (Schwartz, 1990). Kennis die niet op meer-basale
kennis is gefundeerd heeft geen betekenis, de toepassing
daarvan is zinloos.

Omdat het de fundamentele vraag van de ethiek is wat
het goede is, moet men op
grond van de ethiek beoorde-
lenofgeweldgoedofslecht is.

Het goede kan alleen goed

zijn voor een individu.
Alleen met een ethiek die het
leven van de mens als stan-

daard heeft, en die erkent dat de mens om te kunnen
leven afhankelijk is van het gebruik van zijn verstand,
is aan te tonen dat het initiëren van geweld slecht is, en
alleen als het gebruik van de rede een deugd is, kan
geweld slecht zijn. Geweld maakt dat het slachtoffer
niet handelt onder de leiding van zijn onafhankelijke
waarneming en interpretatie van de realiteit, maar
volgens datgene wat de houder van het wapen beveelt.
Geweld maakt gebruik van het verstand onmogelijk.
Geweld is tegen het leven van de mens en daarom slecht
(Peikoff, 1991). De toestand zonder initiëren van
geweld is dan de 'vrijheid', die de voorwaarde is om te
kunnen streven naar het eigen geluk. Of de mens wel
of niet door een Schepper op de wereld is gezet, doet er
hier niet toe. Zonder deze filosofische redenering is dit
principe niet te verdedigen. Dan blijfthet slechts een leeg
êindprodukt, zonder kennis over dé bron ervan: filosofie.

Het recht opleven en de veroordeling van geweld
mogen volgens Hans Oversloot niets anders zijn dan
een afspraak,maar alsmen alsmens wil leven is er geen
andere keuze. ES
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Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

AynRand

Het is interessant en verheugend te
kunnen constateren dat Ayn Rand
een voortdurende belangstelling
blijft wekken. Vorig jaar bleek al
uit een onderzoek van de "Library
of Congress" en de "Book of the
Month Club" in Amerika dat Atlas
Shrugged, na de Bijbel, het boek is
dathetmeestdelevensvanAmeri-

Ayn Rand kanen heeft bemvloed De vorige

keer kon ik in deze rubriek vermelden dat Atlas Shruggedver-
fïlmd gaat worden. Dit project schijnt goede.vorderingen te
maken.

Ook zijn er twee belangrijke boeken verschenen:

- Letters of Ayn Rand, door Michael Berliner, en

In het eerstgenoemde boek heeft Berliner persoonlijke brieven
van Rand aan een groot aantal (bekende) personen gepubliceerd.
Door deze brieven krijgt de lezer niet alleen een beter inzicht
m de persoonlijkheid van Rand, maar leert hij ook haar visie op
een groot aantal onderwerpen (beter) begrijpen.
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Het tweede boek, Ayn Rand: The Russian
Radical, beschrijft grote delen van haar leven
waarover tot nu toe niet veel bekend was.
Sciabarra heeft drieëneenhalf jaar intensief
research gedaan om ditboek te schrijven, Daar-
toe behoren ook veel interviews met zowel
voor- als tegenstanders van haar filosofie.

Beide boeken zijn het lezen meer dan waard.
We hopen dan ook binnen niet al te lange tijd
een uitgebreidere recensie te kunnen publi-
ceren.

(De boeken zijn verkrijgbaar bij Laissez-Faire-
Books.)

Ron Paul

Ron Paul, die in 1988 de Presidentskandidaat
voorde Libertarian Party was, probeertnu een
nominatie te krijgen voor een zetel in het
Congres namens de Republikeinse Partij.

Hij stelt dat dit een "andere" manier is om de
libertarische principes te verbreiden.



Harry Browne
erfenis van de zestiger jaren: deze monsterachtige
bureaucratie".

Het grote, belangrijke, nieuws betreffende de campagne
van Harry Browne voor de nominatie als Presidents-
kandidaat van de Libertarian Party is
het volgende: Harry Browne is uitge-
nodigd om deel te nemen aan de
"Presidential debates".

Daarbij zal hij hihetstrijdperkkunnen
treden tegen bekende Republikeinse
en Democratische kandidaten, onder
andere Pat Buchanan, Bob Dole,
Lyndon LaRouche en BUI Clinton.

De Libertarian Party (LP) is de enige
partij die naast de twee grote partijen
mag deelnemen. Dit is ook de eerste
keer dat de LP aan deze happening
mag deelnemen.

Harry Browne
Het eerste debat is gepland op
8 oktober 1996, en het zal ook worden uitgezonden op
C-Span. De twee volgende debatten zijn gepland op
22 oktober en op 5 november van volgend jaar.

Libertarian Party U.S.

Een andere primeur is dat de LP door de Republikeinen
is uitgenodigd om deel te nemen aan een door Newt
Gingrich (de voorzitter van het Huis van Afgevaar-
digden) ingesteld nieuw comité, dat: "een nieuwe
regering moet ontwikkelen ... die kleiner, verant-
woordelijker, enmeer fiscaal aanspreekbaar mpet zijn."

Uiteraard geeft dit de LP de mogelijkheid om haar
filosofie meer bekend te maken en zelfs om deze voor
een deel(tje) ten uitvoer te brengen.

Het hoofdkantoor van de LP is ondertussen verhuisd
naar Washington, D.C. Zij zit nu in het bekende
Watergate Building!

2600 Virginia Ave. NW, Suite 100, Washington D.C.,
20037.

Libertarisme

In het artikel wordt een redelijk goede omschrijving
van de libertarische filosofie gegeven. Het komt tpt de

conclusie dat steeds meer mensen de
overheidsbetutteling zat zijn, en dat er
in de komende periode grote verschui-
vingen zullen optreden.

Onlangs konden we vermelden dat in
de , Wall Street Journal dergelijke
opmerkingen in een voorpagina-artikel
stonden.

Er moet iets aan de hand zijn. Vijfjaar
geleden waren dergelijke publikatiesjn
deze bladen bijna ondenkbaar.

Wereldconventie in Athene

Ik weet niet.of deze Vrijbriefnog pp
tijd verschijnt om u over te halen als-

nog naar deze happening van 15-20 oktober 1995 te
komen.

Op hetmoment dat dit geschrevenwordt, blijkt dat alles
primain elkaar valt en dathet eenzeer goede conventie
gaat worden. , ,

We hopen u daar in de toekomst een verslag over te
kunnen aanbieden.

Jonathan in Kwasiland

Dit is de Nederlandse vertaling van het boek van Ken
Schoolland: The Adventures of Jonathan Gullible.

Dit boek krijgt wereldwijd steeds meer aandacht
en wordt in steeds meer talen vertaald. Het is nu
ook al beschikbaar onder andere in het Russisch,
Noors, Litouws, en binnenkort worden verwacht
uitgaven in het Roemeens, Lets, Servisch,
Sloveens, Bulgaars, etc.

Het boek is niet alleen een aardig leesboek, maar kan
uitstekend gebruikt worden om libertarische begrippen
en principes te verklaren.

Het was voor veel Hbertariërs een aangename verras- Het Nederlandstalige boek is verkrijgbaar bij de
sing op de voorpagina van USA Today te zien dat het uitgever:
hopfdartikel over het libertarisme ging. "Het Individu "De Roode Toren", Drielse Rijndijk, 6665 LP DRIEL,
moet de primaire unit in de maatschappij zijn", en: "De Tel: 08306-43136.
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Laissez Faire City

Er zijn thans minstens drie serieuze organisaties
waarmee wij contact hebben, die bezig zijn met pro-
jecten om een vrij land te stichten.

De "New Country Foundation" is in feite het vervolg
vanhet "Atlantis"-project. Deze groep, waarin mensen
zitten als Mike Oliver, John Hospers, etc., wil ergens
een drijvend eiland bouwen dat groot genoeg is om
voldoende mensen te huisvesten en zelfs in hun eigen
onderhoud te laten voorzien.

De "New Nation Foundation" pakt het probleem van
de andere kant aan. Zij wil eerst de theoretische, juri-
dische en andere, praktische, problemen op papier
oplossen. Als dat gereed is, zal dit zoveel vertrouwen
schenken, dat er gemakkelijk voldoende deelnemers
zullen komen.

Laissez Faire City (LFC) is de "jongste" organisatie
die een "vrij land", in dit geval beter "een vrije stad",
wil stichten.

Een aantal personen heeft een trust gevormd die dit
project wil gaan verwezenlijken.

: ' . " ' . • . ! • • : • :

Het idee is om van een (derde wereld- ?) land een stuk
grond te leasen voor 50 jaar. Dit moet dan een volledig
stuk soeverein gebied worden, waarop investeerders
een stad kunnen bouwen.

De groep bestaat onder andere uit een aantal interna-
tionale investeerders. Zij maken redelijk grootschalig
reclame, onder andere in The Economist en in The
Sunday Times.

Ook adverteren ze voor "professionele hulp" en bieden
daarvoor betrekkingen aan. Hetplan is om eenzevental
"Leadership teams" te vormen op de terreinen: Buiten-
landse Politiek, Financiën, Justitie, Public Relations,
Telecom, Onroerend Goed-Ontwikkeling, en Interna-
tionaal Transport.

In hun publikaties vertellen ze over een enorme respons
tot nu toe, die zelfs nog groeiende is.

In de publikaties geven ze een zevental (!) adressen op,
in Argentinië, Zwitserland, Moskou, Costa Rica,
U.S.A., Singapore, en Australië. Zelf hebben we con-
tact met hun hoofdkantoor (?) in Costa Rica. (APTD
386-2250, TRES RIOS, Costa Rica.)
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Zij hebben toegezegd om "iemand" naar de Wereld-
conventie in Athene te sturen. Maar op het moment dat
ik dit schrijf, is nog niet bekend wie. Interessant hierbij
is, dat hi Athene ook John Hospers, één van de spre-
kers, aanwezig is. Deze zit namelijk in het bestuur van
de hier eerdergenoemdeNew Country Foundation. Het
is nog onbekend in hoeverre deze twee organisaties met
elkaar samenwerken. Misschien dat we u na "Athene"
meer kunnen vertellen.

De aanpak van LFC verschilt toch weer van al die
vroegere pogingen. We hopen dat het niet de zoveelste
mislukking gaat worden. Op een gegeven ogenblik zal
zeker iemand de goede methode vinden om de enorme
tegenwerkingen van bestaande overheden te overwin-
nen.

Internet en Overheid
i

Ook de Nederlandse (en Belgische?) overheden zien
een gevaar in de nieuwe ontwikkelingen in "cyber-
space". Door deze wereldwijde vrije communicatie,
waarop ze (nog) geen vat hebben, dreigt huri macht
Ondergraven te Worden.

Op dit moment is de hoofdzaak Van het "cyberspace-
verkeer" nog berichten, boodschappen, nieuws, infor-
matie, etc.

Maar wat gaat er gebeuren als er binnen afzienbare tijd
de mogelrjkheid ontstaat om zeer vertrouwelijk en zeer
betrouwbaar geld over de wereld te sturen waar nie-
mand, behalve de betrokken partijen, vat op heeft? Iets
als een internationaal, volledig veilig, zwart geld-cir-
cuit? Het is zelfs denkbaar dat veel overheden dit niet
kunnen overleven.

Daarom stellen overheden nu allerlei pogingen in het
werk om deze cyberspace te gaan controleren. Men wil
de maatschappijen die de communicatie mogelijk
maken, verplichten bepaalde controles uit te voeren.
De volgende logische stap is dan ook de PTTte verplich-
ten te controleren wat er in de brieven staat die zij
vervoert!

Het excuus is natuurlijk dat dat nodig is om allerlei
hele nare dingen te voorkomen. En daarbij zijn o.a.
drugsbestrijding en kinderporno goede handvatten.
U en ik mogen daarom binnenkort al niet meer een
code afspreken waarin wij corresponderen, zonder
de sleutel van die code bij de overheid neer te leg-
gen. We zitten midden in een nieuwe aanval op de
vrijheid,:-;-1 •;o.' ; '; i / : • . ; • • ' • • • • : . , • • . • • ; • , • • : • ! , • - . • • • ' : - : • - -



Twee soorten overheden

Professor dr Yuri Maltsev zegt dat er in het Westen
twee soorten politieke partijen zijn: slechte en domme.
De slechte partij en proberen actief een socialistisch
systeem in te voeren; de domme partijen proberen
dat systeem bij te regelen! (Vertaald naar Europese
begrippen.)

Overheidsregulering verkort de gemiddelde
leeftijd met 7 a 10 jaar

John Stossel is een Amerikaanse televisie-reporter. Hij
heeft een programma waarin hij een aantal controver-
siële zaken behandelt. Hij laat zien hoe dé massamedia
nodeloze hysterie veroorzaken over misdaad, gevaar-
lijke stoffen en andere risico's die schijnenterechtvaar-
digen dat de overheid ingrijpt door onze vrijheden
verder te beperken.

Hij laat zien dat deze maatregelen veel gevaarlijker
zijn dan datgene wat ze beweren te beperken. Hij
toont aan dat veel (milieumaatregelen in feite de
gezondheidsrisico's vergroten en de mensen verar-
mend Hierdoor wordt de gemiddelde levensduur 7
tot l O jaar verkort.

Een videotape van 50 minuten die een samenvatting
van deze studies geeft, is te verkrijgen bij Laissez Faire
Books (US$ 19,95).

Belastingen pakken bijna al uw geld

In het boek The TaxRacket toont Martin Gross aan dat
indeVerenigdeStatendebelastingenmeervaniemands
geld afpakken dan diegene uitgeeft aan eten, drinken,
kleding, wonen en medische zorg gecombineerd.

Als we bedenken dat in Nederland/België het percen-
tage belasting dat iemand betaalt nog veel hoger is,
zouden we dat rijtje nog flink kunnen uitbreiden.
Het boek is te koop bij Laissez Faire Books en kost
US$11,95.

Oorlog

Nederlandis in oorlog! Samenmet andere lidstaten van
deUnitedNationswordenbombardementenuitgevoerd
in Bosnië. De Nederlandse regering vindt het fijn en
stuurt nog meer vliegtuigen. Hierdoor zijn en worden
ongetwijfeld (te) veel onschuldigen gedood, i

De United Nations zijn na de Tweede Wereldoorlog
gesticht om alle oorlogen te voorkomen. Dit apparaat
is nu zelf een oorlogsmachine geworden. Het einde van
deze ontwikkeling is nog niét in zicht.

Wanneer zullen demensenhun verstandgaan gebruiken
en (volgens libertarische principes) hun onderlinge
verhoudingen regelen op basis van vrijwilligheid in
plaats van geweld?

Hub Jongen fWI

...EU AtS »K PAT l-AAT
a©4 (K BftMÊ> DAT \« \yERpi_icHr
W/ORE. OM MEER WEt>eRJ_AMt>ERS
AftNTEWEMETN !

WAT V/JKJD oa NOU

1995/5 de Vrijbrief 21



Vrij en in de Markt
Louk Jongen

De afgelopen week was de derde dinsdag in Nederland
(en in de rest van de wereld), maar in Nederland is dat
de dag dat de regering de begroting presenteert. Hoe-
wel de pers dit ziet als de afsluiting van de nieuwsloze
zomer/komkommertijd en de kranten er vol van
stonden, was er voor 'ons' natuurlijk weinig nieuws.

Besparing betekent in de Haagse terminologie dat de
uitgaven weliswaar de; staatsinkomsten overtreffen,
maar dat het percentage van het tekort gedaald is. Per
saldo is het tekortnu opgelopentotzo'n26.000,-schuld
per hollandse kop. Dat lijkt te overzien, maar dat is dus
ca. 100.000,- schuld per gezin en nog veel meer per
belastingbetaler, die nota bene al jaarlijks betaalt.

Maar vadertje staat zegt dat het er allemaal rooskleurig
uitziet, als we zo door gaan mogen we misschien wel
aan de Europese Monetaire Uniemeedoen! Wo>V daar
hoopten u en ik al jaren op; in de gedachte van dat
als een kleine Nederlandse/Belgische overheid
kleine fouten maakt, dan zal een grote Europese
overheid wel......goede dingen doen.

Over grote dingen gesproken, hadden we eerst het
uitzonderlijke unieke geval van een Barings valutahan-
del schandaal, Daiwa doet het dunnetjes over met een
verlies van meer dan l miljard dollar door een hande-
laar geproduceerd tijdens een 10 jarige carrière. Zo
uniek was Barings dus toch ook weer niet?

Anderzijds zou je kunnen zeggen dat misschien van-
wege Barings, men binnen allerlei banken nog eens
goed is gekeken of alles wel klopt. En ja, de winst van
Daiwa is normaal ongeveer dit eenmalige verlies, dus
dat overleven ze wel.

Toch nog maar even nadenken over investeringen in
Japan. Er zit daar ook nog een paar miljard dollar (400)
in waardeprobleempjes bij de verscheidene banken en
kredietinstellingen; dat hoeft voor u geen probleem te
zijn, daar zijn Japanse belastingbetalers bij uitstek
geschikt voor. Verder zoekt men het in wat kunst en
vliegwerk, bijvoorbeeld door de rente zo laag mogelijk
te drukken. Daarmee kunnen de banken hun reserves
aanvullen: ze lenen geld inyopr 0.5% en lenen het uit
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voor 2 of 3 %. Daar zit procentueel meer tussen dan bij
respectievelijk 6 en 8%

Ik ga er hier op in omdat u zou kunnen overwegen om
als u geld leent, dit in Yennen te doen. Niet om u te
yennen, maar denk even mee: u leent tegen een lagere
rente en de kans is grootdat de Yen ooknog daalt gezien
de economische situatie.
De rekenaars onder ons overwegen om Yen/$ puts te
kopen. Dat verlaagt het risico, maar vereist wel wat
meerkennis.

Dat brengt me weer op de hypotheekrente. Deze is nu
zo laag dat ik echt eens zou overwegen om nu uw
hypotheekrente voor langere tijd vast te zetten en mis-
schien zelfs het leenbedrag te verhogen. Tussen nu en
twintig jaar is de rente 'gegarandeerd' enkele malen
veel hoger dan nu. Door nu extra hypotheekruimte te
creëren, kunt u die ruimte straks gebruiken om
(staatsobligaties te kopen.

Andere mogelijkheden liggen er in Chili, ik schreef
daar al eerder oven Nadat de overheid zich daar uit
veel gebieden terugtrok, ging het er aanzienlijk en
aantoonbaar beter. Reden om eens naar Chili te kijken
is dat er enkele aandelenbeleggingsfondsen zijn (plaat-
selijke Robeco's) die 25-30% lager noteren dan hun
werkelijke waarde. U koopt dus iets dat bij liquidatie
25-30% meer oplevert. Dat hebben sommige grote
beleggers ook ontdekt en die gaannu die fondsen kopen
en trachten dan te bereiken dat die fondsen geliquideerd
worden of dat ze hun eigen aandelen moeten inkopen.

Indertijd hebben we daar aan meegedaan bij Maleisië
Capital, wie weet lukt het nu ook weer.
Overigens loopt er zo'n proces met Thai-Asia in Hong
Kong, maar door gerechtelijke procedures kan dat nog
wel even duren, waardoor ik dit nu niet zou aankopen.

Dan nog even wat speculasies, omdat de Sint dit jaar
weer vroeg komt: ik noemde al eerder San Andreas
voor lood en zink, dan Northern Orion eriVoisy Bay
voor koper en Xavier voor Russische olie. Voor aan-
koopkoersen moet u me even bellen, want momenteel
veranderen deze enorm per dag. EB



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 9? 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
3607 EB Maarssenbroek
tel. 0346-564994

Bijeenkomsten coördinatie (CBC): J. Otto
Vrijhof, tel.&fax. 030-2290241

Kring Roosendaal
contactpersoon Hub Jongen, tel. 0165-341695
Elke derde dinsdag van de maand van IS.OOu 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. 030-2290241

Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20.00u.
contactpersoon Toine Manders, tel. 070-3620954,
overdag bereikbaar op het secretariaat van de
Libertarische Partij, onder tel. 070-3650109
(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
Meer informatie hierover bij secretariaat.

AGENDA
oktober (15-20)

di. 17 oktober

vr. 20 oktober

vr. 3 november

vr. 17 november

di. 21 november

vr. l december

vr. 15 december

di. 19 december

vr. 5 januari '96

ISIL-wereldconventie te
Athene

Kring Roosendaal

Kring Utrechts L. G.

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

Kring Roosendaal

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

Kring Roosendaal

Kring Zuid-Holland

di. 16 januari '96 Kring Roosendaal

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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