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VAN DE REDACTIE
Up from slavery

Jean-Jacques Vrij

Onlangs besteedde NRC Handelsblad aandacht aan de
ideeën van een kleine groep Surinaamse Nederlanders
aangaande het vraagstuk van de maatschappelijk achterblij-
vende en steeds verder wegzinkende "broeders en zusters".
Representatief schijnen deze opvattingen niet en men kan
zijn twijfels hebben over de motieven van een "kwaliteits-
krant" om er een pagina-groot artikel aan te wijden. Te meer
omdat een kritische evaluatie feitelijk ontbrak.

De teneur van het betoog was dat men in Nederland behoefte
had aan een beweging als die van de Zwarte Moslims in de
V.S. en, vooral, aan leiders. Een welzijnswerker zei: "Ons
probleem is: we hebben hier geen Jesse Jackson, geen
prediker als Farrakhan, er is niemand met een charisma-
tische uitstraling (...)V

Ik zou zeggen: dan mogen we ons gelukkig prijzen. Want
wat hebben zulke figuren wezenlijk te bieden? Wanneer
we even voorbijzien aan de meer onwelriekende uitspraken
van Farrakhan (waarvan de geïnterviewden, al suggereerde
de krantekop anders, zich ook goeddeels distantieerden),
dan zou men op zijn gunstigst kunnen zeggen dat zij er een
getuigende ethiek in plaats van een verantwoordelijkheids-

ethiek op na
houden. Het
organiseren
van een Mil-
lionMen
March, be-
doeld ten dele
als collectieve
zelfbeschul-

diging, ten dele als een aanklacht tegen "de samenleving",
of het scanderen van "keep hope alive" is immers ver ver-
wijderd van een praktische aanpak van de problemen. Op
het gevaar af van cynisme beschuldigd te worden, zou ik
willen zeggen: zulke politieke kwakzalvers hebben ook geen
belang bij het aanwenden van een doelmatiger methode.
Geen psychologisch belang, want zij zijn niet van het
mensentype dat genoegen beleeft aan de zelfredzaamheid
van anderen, en geen economisch belang, want zij ontlenen
hun status als publiek persoon, met alle emolumenten

1. Alfred van Cleef, "Zwart, jong en tegen Joden." NRC Handelsblad,
Zaterdags Bijvoegsel 14 oktober 1995.

Zulke politieke kwakzalvers

hebben geen belang bij een
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Booker T. Washington

vandien, aan hun rol als zaakwaarnemers van een
probleemgroep in de samenleving.

Misschien wordt dit duidelijker door een vergelijking
met een leider uit het verleden: Booker T. Washington
(1856-1915). Men heeft zijn ideeën de afgelopen drie-
kwart eeuw over het algemeen verketterd, hoewel de
laatste tijd in de V.S. steeds meer stemmen opgaan
voor een herwaardering van zijn gedachtengoed. Hoe
het ook zij, ik kan zijn autobiografie, Upfrom slavery1,
iedereen aanraden.

Washington koesterde een ambitie die haaks staat op
die van de hedendaagse Zwarte leiders. Geboren als
slaaf op een plantage in Virginia, was hij bij zijn
overlijden de meest invloedrijke Zwarte voorman van
zijn dagen. Een politicus was hij echter niet, wilde hij
niet zijnj Niet dat hij bang was als zodanig niet succes-
vol te zullen zijn, maar hij had het gevoel zoals hij
schreef "(...) that it would be a rather selfish kind of
success -individual success at the cost of failing to do

2. Oorspronkelijk verschenen In 1901, nu In diverse edities
verkrijgbaar. De citaten zijn alle uit dit boek.
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my duty in assisting in laying a foundation for the
masses." Washington had zijn hart aan het onderwijs
verpand.

De volksmassa waar Washington over sprak, had zich
nog niet hersteld van een generaties-lange periode van
gecultiveerde afhankelijkheid; de slavernij was pas
relatief kort tevoren, in 1865, afgeschaft. Het was
daarom van het eerste belang om deze mensen toe te
rusten voor een zelfstandig bestaan. Dit diende naar
Washingtons oordeel te gebeuren in onderwijsinstel-
lingen als zijn eigen Tuskegee Institute. Daarin werd,
veel meer dan tot dan toe gebruikelijk was, aandacht
besteed aan mentale vorming en aan het leren van
ambachten, opdat men in ieder geval in staat zou zijn
een redelijk bestaan te vinden. Dit was de enige arbeid
die Washington werkelijke voldoening kon schenken:
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"the teaching of civilization, self-help, and self-
reliance" zoals hij het zelf uitdrukte, dat wil zeggen
mensen leren hoe zij pp eigen benen kunnen staan.

Behalve hun eigen deficiënties kenden de Zwarten in
het zuiden van de V.S. toentertijd nog een ander pro-
bleem: de negatieve houding die een groot deel van de
Blanken uit de regio ten opzichte van hen aangeno-
men had. Deze weerstanden waren er echter om over-
wonnen te worden, onderstreepte Washington. Niet
zozeer door er schande van te spreken ("I early learned
that it is a hard matter to convert an individual by
abusinghim(...)"),alsweldoormetterdaadaantetonen
dat zij onterecht waren, "My experience is that there
is something in human nature whlch always makes an
individual recognizeandrewardmerit,nÓ matter under
what colour of skin merit is found. I have found, too,

Vandaag de dag is Washingtons benadering niet meer
voldoende. Er is een probleem bijgekomen; namelijk
dat de overheid door allerlei beschermende maat-
regelen als bijvoorbeeld invoering van minimumloon
en vergunning-eisen, veel wegen voor mensen in achter-
standssituaties om uit het dal te komen afgesneden
heeft. Diebarrières moeten ookgeslechtworden. Maar
hetcontrasttussenWashingtonsnuchtere opbouwende
aanpak en de impotente retoriek van huidige Zwarte
leiders is duidelijk. Tegenover Washingtons stimule-
rende boodschap van self-improvement (ofempower-
ment zoals moderne aanhangers van deze strategie
zeggen) stellen zij, om politieke redenen, een beeld
van uitzichtloze maatschappelijke onderdrukking en
ellende. De conservatief Glenn Loury wees op de
gevaarlijke demoraliserende effecten van dit, wat hij
noemde, "exhibitionism of nonachievement" en conclu-

»3
that it is the visible, the tangible, that gpes a long way deerde: "this way lies not the 'freedom' so longsought
in softening prejuch'ces." Op de vrije markt hadden
Zwarten volgens Washington de kans respect (en zelf-
respect) te herwinnen:"(...) in propprtion as the Negro
learned to produce what other people wanted and must
have, in the same proportion would hè be respected."
"No race that has any thing to contribute to the markets
of the world is long in any degree ostracized."

by oür ancestors but, instead, a continuing serfdom

Jean-Jacques Vry BB

3. Glenn C. Loury, One by one from the instde out. Essays and
reviews on race and responsibility in America (Free Press,
New York, 1995) p.31.
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deel) JosUoUnmr

Het carcinoma van het westen

Momenteel wordt de Darwinistische theorie weer eens
opgepoetst. Juist nu de twijfel aan de deugdelijkheid
van deze theorie gestaag toeneemt, gaan bij de over-
heid stemmen op om bij wijze van mosterd na de
maaltijd deze evolutieleer als verplichte lesstof op te
leggen aan het onderwijs.

Natuurlijkzegtmen: het staat het onderwijsveld geheel
vrij ook andere zienswijzen (zoals de evolutietheorie
gebaseerd op wederzijdse hulpverlening van mensen
als Keszler, Kropotkin, Bolk, e.a.) te behandelen. Is
dat echter wel mogelijk? De minister van onderwijs
heeft immers het verplichte vakkenpakket al zodanig
ingevuld dat alleen op zondagmorgen nog enige ruimte
rest voor een restantje vrij onderwijs dat de keerzijde
van de medaille mag laten zien.

Toelichting namens de redactie bij het artikel van Jos Molenaar
In deze Vrijbrief treft u het laatste deel van het artikel van Jos

Molenaar aan. De reden waarom dit niet-libertarische artikel
gepubliceerd is, Is omdat de redactie gemeend heeft dat het
interessant is om cfe Vrijbrief m en dan als forum aan te
bieden aan een auteur met afwijkende opvattingen, om op
die manier reacties uit te lokken. Nota bene: een 'forum' is
heel iets anders dan een 'spreekbuis'.

Die reacties zijn inderdaad gekomen, en vallen in twee soorten
uiteen: ten eerste was het sommige lezers niet duidelijk
waarom dit artikel geplaatst werd. De reden daarvoor is zojuist
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gegeven. Ten tweede waren bepaalde lezers het niet eens
met de inhoud van het artikel, vooral omdat het niet liberta-
risch is.

De redactie heeft uit deze reacties de volgende conclusies
getrokken: in het vervolg moet de redactie direct duidelijK
maken waarom een artikel zoals dat van Jos Molenaar
geplaatst wordt en het is de redactie gebleken dat bepaalde
lezers vinden dat niet-libertarische artikelen niet in cfe W
Mei thuishoren. In het toekomstige redactie-beleid zul en
deze twee conclusies, die de reacties op het artikel van Jos
Molenaar hebben voortgebracht, ter harte genomen worden,



In dit artikel wil ik zichtbaar maken hoe de milieu-
vernietiging en de verpaupering van een groot deel
van de wereld rechtstreeks voortvloeit uit het nega-
tieve mensbeeld van het sociaaldarwinisme, zoals dit
aan het begin van deze eeuw als een nieuwe religie
aan de wereld is opgelegd.

In 1917 deed het sociaaldarwinisme, zij het humaan
verpakt, officieel als ideologie zijn intrede in de
Europese politiek met de zogenaamde' 14 punten' van
Woodrow Wilson, de Amerikaanse president. In het
boek The new freedom (1913), dat artikelen en
toespraken van Wilson bevat, was Darwin al
aangewezen als degene die de wetmatigheden in het
sociale leven vakkundig verklaarde. Wie dat echt wil,
kan in deze theorie van 'struggle for life' en 'survival
of the uittest' vrij eenvoudig de primitieve voorchriste-
lijke wet van 'oog om oog, tand om tand' herkennen.
Het Darwinistische aanpassingsprincipe beweert dat
in de samenleving egoïsme en vernietigingskrachten
leiden tot ontwikkeling. In de dagelijkse lèvensprak-
tijk zijn de resultaten van deze zienswijze inmiddels
overduidelijk tevoorschijn gekomen. Onder meer in
de eenzij dig opgevatte broederschapsgedachte van het
communisme, in de klassen- en rassenstrijd, in de
kapitalistische schijneconomie en nationalisme én
uiteindelijk in vernietiging van mens en milieu.

Alleen tussen de verschillende diersoorten kan in
harmonie met de natuur een strijd om het bestaan
plaatsvinden. Wie dit feit op de mensen projecteert,
komt onherroepelijk uit op rassenstrijd en milieu-
vernietiging, eindigend in een koude oorlog van allen
tegen allen ... i

Parallel aan deze maatschappelijke terugval (culturele
devolutie) door het sociaaldarwinisme kunnen we nog
een tweede invloedsfactor herkennen, namelijk de
scheiding tussen recht en moraal. Ook deze ontkop-
peling, waardoor het recht amoreel of zelfs immoreel
is geworden (bijvoorbeeld het belastingrecht), draagt
bij aan een maatschappelijke devolutie.

Overheid en moraliteit

Tegenwoordig zijn vele juristen en politici er trots op
dat ze in theorie een onderscheid kunnen maken tussen
recht en moraal (Recht ist was dem Staate nützt).

Ter verduidelijking: moraal is de beoordeling van een
menseHjkehandeUngvolgensinnerlijkegezichtspunten.
De beoordeling van een handeling of deze goed of slecht
is, wordt alleen geleid door zulke gezichtspunten.

Vooral in de politiek maakt men een zorgvuldig onder-
scheid-metname bij wereldbeschouwelijke kwesties-
russen de morele beoordeling en de juridische of poli-
tieke beoordeling die leidt tot beschikkingen en
maatregelen van de overheid. Dit ondanks het gegeven
dat in het verleden de gehele rechtsontwikkeling juist
tot stand is gekomen vanuit innerlijke moraliteit. Een
scheiding van moraal en recht was voorheen nog
ondenkbaar. De innerlijke samenhang tussen recht en
moraal was geheel vanzelfsprekend tot aan de tijd dat
de moderne techniek, de moderne economie en
daarmee het kapitalisme opkwamen. Pas in de laatst-
genoemde periode werden de impulsen van het recht
en van de moraal uiteen gedreven. En waarom? Omdat
bij de zogenaamde scheiding van kerk en staat tevens
de rnprele beoordeling verdreven werd naar het gebied
van de persoonlijke vrijheid.

Op zich was de scheiding van kerk en staat; gezien de
ontwikkelingsfase van de mens, terecht en noodza-
kelijk, want een kerkinstituut baseert zich op een
overtuiging, op geloof -kan in zekere zin slechts preken
en veroordelen- en blokkeert daarmee hét menselijk
vermogen zich vrij te maken door het verwerven van
een zelfstandige morele oordeelskracht.

De gedachte dat morele ontwikkeling een persoon-
lijke kwestie is die slechts in vrijheid tot stand kan

komen is volko-
men terecht. De
sociale compo-
nent is echter dat
de nog zeer men-
selijke tekortko-

Morele ontwikkeling

kan slechts in vrijheid

tot stand komen. mingen, tijdens dit
ontwikkelings-

proces, schade kunnen berokkenen aan medemensen
of aan het milieu. Dit nu vereist dat er vanuit morele
inzichten rechtsregels tot stand komen die deze ont-
wikkeling begeleiden en in maximale vrijheid
mogelijk maken. De leidraad hiertoe is de christelijk
morele voorwaarde:

Eenhandelingispasgoed,alsdezegoedisvoorjezelf,
voor de ander en voor de samenleving.

Omdat in onze samenleving door deze uitbanning de
regels die in het samenleven kunnen ingrijpen niet
langer hun kwaliteit mógen ontlenen aan morele
drijfveren (die zijn immers goed voor de zondag-
morgen) heeft men economische drijfveren nodig en
die worden dan in rechten en wetten omgezet. Je zou
dus kunnen zeggen dat we met het badwater (de kerk)
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tevens het kind (de morele oordeelskracht) hebben
weggegooid.

Zo is dwars door midden gescheurd wat in het
leven werkt: de vaststelling van het recht en het
doorwarmen daarvan met menselijke moraal: ver-
scheurd tot een tweeheid, wateenheidbehoorttezvn.

daarbij tevens in gedachten houden op welk aspect
van de mens ieder van deze drie elkaar aanvullende
idealen betrekking heeft.

Immers daar waar het sociaaldarwinisme uitgaat van
een negatief mensbeeld, gaat deze triade uitvanposi-
tieve menselijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat staat ons te doen?

De huidige politieke overheid streeft naar een verre-
gaande maatschappelijke betutteling in de geest van
"verbeter het milieu
(of de wereld), be-
gin bij jezelf' ter-r
wijl zij door haar
economische en
financiële macht en
maatregelen zélf
verrewegdebelang-
rijkste vervuiler is.
Met de subsidie-

De politieke overheid

streeft naar een verre-

gaande maatschap-

pelijke betutteling.

Zoals u heeft kunnen lezen, acht ik het van belang: het
begrip vrijheid te verbinden met het geestelijke in de
mens; het begrip gelijkheid met de menselijke gevoe-
lens; het begrip broederschap met de economie die de
fysieke behoeften van de mens verzorgt.

Om inzicht te verkrijgen in de voorwaarden voor een
rechtvaardige samenleving is het dus noodzakelijk de
driewezensaspectenvandemens-lichaam-ziel-geest-
met ieder hun specifieke ontwikkelingsvoorwaarden,
uiteen te kunnen denken. Natuurlijk zijn deze drie
wezensaspecten altijd'een deel van het geheel'(een

kraan in de hand manipuleert zij de samenleving naar lichaam zonder ziel en geest is geen lichaam maar een
believen. Het belasting-geld, opgebracht door de lijk). Langs deze weg zijn we dus in staat te onder-
werkende mens, wordt op deze wijze gebruikt om hem scheiden wanneer vrijheid of gelijkheid of broeder-
ten onder te houden in afhankelijkheid. En mocht dit schap is vereist. Zonder natuurlijk uit het oog te
nog ontoereikend zijn, dan is een schrikbarende berg verliezen dat in elke afzonderlijke sociale casus ook
van wetsbepalingen voorhanden, voldoende om zelfs de twee andere aspecten min of meer aanwezig zullen
by normaal gedrag een ieder dagelijks een forse boete zijn.
pp te leggen pf een aantal weken of zelfs maanden cel
te bezorgen. Bepalingen die geenszins zijn uitgevaar-
digd om te worden opgevolgd, maar om indien nodig
achter de hand te hebben als dwangmiddel of als extra
bron van inkomsten.

, , „
' D ° 3l Sjieken, kunnen de

Om een voorbeeld te geven: Een produktiebedrijf dat
werkzaam is binnen de economie vereist broederschap
tussen de samenwerkenden én ten opzichte van de
consumenten. Maar het vereist evenzeer geestelijke
vrijheid omwille van het voortbestaan van dit bedrijf
dat telkens weer nieuwe creatieve inzichten van nodeWiVrmri»,.» i~ i •*V 7 &-"«««,„, H.UIUIBU uc aai teiKens weer nieuwe creatieve inzicnrcn van ««*-

Frlnse«iSK?? >K * ̂ f* triade uit de heeft'Zo is ook ^nder de toetsing van gelijkheid^
voor m^£^^ a&rZï^ëeaesS^dd&l de onderiinge rechtsverhoudingen, voortdurend het
^EF S±P? f C

f
 nCergang (in deel! was het risico van onvrede, wantrouwen, tegenwerking,

i..ü.i<.-schema foutief weergegeven), vermits we machtsuitoefening en uitbuiting tussen ondernemer
- " ' ' ' ' -' en medewerkers reëel aart'

vryheid
(geest)

gelUk-
heid
(ziel)

broed
schap
(lichaam)

noodzakeiyk voor

onderwijs/wetenschap,
religie, gedachten,
meningsuiting.

l

we,tten, geld, rechtsbesluiten
in ondernemingen.

„.MVAJ.W MA.UVJ.U)

wereldeconomie, dekking van
fysieke behoeften en risico
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bevordert in de samenleving

wijsheid, zelfstandigheid,
evolutie/ontwikkeling.

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

interesse/liefde, geweldloosheid,
harmonie (shalom).

wezig.

Met het bovenstaande in het
achterhoofd zal het mogehjK
zijn voor elke casus de moreel
verantwoorde en dus gewens e
ontwikkelingsvoorwaarden te
vinden.

In het eerste deel (Vrijbrief 95/4)
heb ik vanuit zijn historische
ontwikkeling, aansluitend aan



de ontwikkeling van het menselijk denken, onder meer
de drie wezensdelen van de mens met ieder hun speci-
fieke behoeften (respectievelijk vrijheid-gelijkheid-
broederschap) zichtbaar gemaakt. In het tweede deel
(Vrijbrief 95/5) en het bovenstaande zijn de belang-
rijkste componenten van de sociale samenleving nader
uitgewerkt met behulp van het denken uit praktische
inzichten. Wellicht is het nu op zijn plaats om de
specifieke behoeften van deze drie wezensdelen nog
wat nader uit te werken.

a) Hetfysiekelichaamishetmeestvolmaaktedeel
van de mens. Het kent heel nauwkeurig zijn fysieke
behoeften. Als daarin niet door de economie wordt
voorzien dan leidt de mens een mensonwaardig
bestaan, wordt ziek en onvrij. De economie behoort
dus waar nodig wettelijk te worden verplicht in deze
produktie te voorzien. Het creëren van schaarste en
inferioriteit in deze sector dient als crimineel gedrag
te worden gekenmerkt. Voor de voorziening van deze
fysieke behoeften, die per individu kunnen verschil-
len (een arts kan dat bijvoorbeeld beoordelen) dient
de overheid een burgerschapsinkomen te garanderen.
Dat wil zeggen: iedere burger zal zich naar vermogen
inzetten voor het welzijn van de ander(en) en door zijn
prestaties in zijn behoeften worden voorzien. Mocht
dit echter onvoldoende mogelijk zijn dan verstrekt de
economie, met als aanspreekbaar orgaan de SER, het
ontbrekende.

Overheden zélf dienen zich geheel te beperken tot het
gebied van morele wetgeving en het toezicht op de
naleving daarvan, opdat zij geheel belangeloos recht-
vaardig kunnen zijn.

De Sociaal-Economische Raad (vernieuwde SER)
wordt het centrale orgaan van de economie (het
bedrijfsleven). Voor alle openbare nutsvoorzieningen
is de SER verantwoordelijk.

Banken behoren dienstverlenende organen van de
economie te zijn (dus vrij van politieke belangen en
winstoogmerken). Risico-verzekeringen behoren
onderlinge verzekeringen te zijn, dus eveneens zonder
winstoogmerken en geheel democratisch gestructu-
reerd. Geld wordt opnieuw een waardevaste kwitan-
tie, met als ijkstandaard ƒ l,- = l kg tarwe. Overigens
is geld inmiddels al voor ruim 97% een administratief
boekhoudkundig systeem. De hoeveelheid in omloop
zijnde pasmunt is reeds minder dan 3%!

Alle kunsten, van onderwijs tot genezen, dienen vrij
te zijn, met dien verstande dat de overheid er op toeziet

datdeze kunsten vooriedef mens ongeachtzijn afkomst
en omstandigheden toegankelijk zijn.

Deze maatregelen brengen een aantal interessante
gevolgen teweeg, zoals onder meer:

D Het bedrijfsleven weet wat het jaarlijks moet
produceren voor deze fysieke behoeften, kent de
prijs en kan zich zonder verspilling en onnodige
vervuiling hierop richten.

D De jaarlijkse hoeveelheid noodzakelijke en dus
verplichte arbeid is eenvoudig te berekenen en
rechtvaardig te verdelen (momenteel circa 3 mu/
week/gezin).

D Dé werkzaamheden kunnen pp het meest gunstige
i tijdstipwördenverrichtennaarvermogenenaanlég

w o r d én
verdeeld. De overheid kan inkrim-

pen tot 5% van haar hui-

dige omvang.

D De over-
heid kan
grotendeels
inkrimpen
tótcirca5%
van haar huidige omvang en zich geheel onpar-
tijdig wijden aan haar eigenlijke taak, namelijk de
zorg voor een moreel verantwoorde wetgeving en
de naleving daarvan. Overigens, wétten die
overeenstemmen met de innerlijke morele
gevoèlsbelèving van de mens zullen nauwelijks
nog worden overtreden en zeker niet indien het
menswaardig bestaan wordt gegarandeerd (je kunt
deze garantie vergelijken met de gebruikelijke
staatsgaranties voor bedrijven dié in het buiten-
land werkzaam zijn).

D De menselijke (ondernemers)geest kan zich
vrij en ongedwongen richten op kwaliteit en
verbetering, in plaats van op suggestief bedrog
omwille van de concurrentieslag.

b) De menselijke ziel omvat het gevoelsgebied
van sympathie/antipathie, cynisme, begeerte, trots,
schaamte, hartstocht, enzovoort. Gevoelens kunnen
ontaarden in verslaving, geweld en gevoelloosheid.
Ongelouterde zieledriften kunnen het fysieke lichaam
beschadigen.

Pas de volwassen mens kan zijn gevoelens in vrijheid
en zelfstandigheid veredelen (het hoger-Ik of de
Ik-ben). Dwang leidt tot angst, neuroses, complexen
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Wat de mens zichzelf

aandoet staat hem vrij.

en afstomping, maar ook tot ontduiking en crimina-
liteit. Een goed voorbeeld daarentegen geeft kracht
en doet goed
volgen. Alleen
alsongelouter-
de zieledriften
aan anderen
schadetoebren-
gen, is dwang gerechtvaardigd! Deze constatering kan
ons zicht geven op de specifieke taak van de overheid.
Zij dient namelijk waar nodig in regels en wetten te
voprziendie schade aan anderen voorkomt en/of her-
stelt. Wat de,mens zichzelf aandoet staat hem vrij,
wat hij misdoet aan de ander of ten koste van de
samenleving dient te worden voorkomen of hersteld.

Voor wat de economie betreft kun je voor verlangens
vanuit dit zielegebied nooit yan plicht spreken, hooguit
van een verzoek. Zoals je mensen wél kunt verplich-
ten huizen te bouwen opdat niemand in de kou blijft
staan, zó kun je iemapd slechts vriendelijk verzoeken
voor jou tabak te telen terwille van je rookgenot.

meen herkend en erkend wegens hun daden en inzicht.
Mensen (in plaats van partijen) voor wie het niet nodig
is (en ook verboden) zich zelf aan te prijzen met loze
beloften. Mensen die vanuit hun innerlijke moraliteit
het vermogen hebben verworven om voorstellen te
doen aan de samenleving, die als juist en rechtvaardig
worden ervaren. Aan de hand van deze mensen zal de
samenleving zélf haar eigen kwaliteit kunnen bepalen,

c) De menselijke geest manifesteert zich in het
hogere Ik van ieder volwassen mens door zijn ver-
mogen tot moraliteit uit inzicht en begrip en door zijn
creatieve denkvermogen. Dit vermogen stelt de
menselijke geest in staat zijn zieledriften en mede
daardoor zijn fysieke lichaam te veredelen. Wil de
overheid in deze geest een bijdrage kunnen leveren
aan de ontwikkeling van de mens dan dient zij een
rechtsorgaan te zijn: gericht op omvorming van leu-
gen en macht tot waarheid en gezag, in een samen-
levingsstructuur die de menselijke vrijheid bevordert
zonder volwassen mensen te betuttelen en door macht
ten onder te houden.

i ',: r

Aangaande het gebied van de rechtsgang dienen voor Overigens geldt het bovenstaande niet alleen voor de
ae beoordeling van geschillen en wetsovertredingen overheid maar voor alle instituties zoals onder meer

126 onafhankeliJ'ke rechters te rechtspersonen en kerken. Hiermee wordt door mij
nietsnieuws verkondigd, integendeel zelfs, ik heb dit
afgeleid uit een boek dat bijna tweeduizend jaar

_ _ . - _ , _ - . : .--—AiA^WiA

s wijze onafhankelijke rechters te
l ujtjde groep van personen van wie
ij beschikken over morele oordeels-

kracht en die in staat .worden geacht
een rechtvaardig vonnis ,te vellen.
Ook overheden dienen zich aan deze
rechtsbesluiten te confirmeren. Bo-
vendien dienen bij elk geschil beide
partijen in de gelegenheid te worden
gesteld die rechter te kiezen in wie
zij vertrouwen stellen.

s onafhankelijke rechters
noemd

volksraadpleging

De huidige bureaucra-

tische uniformering

leidt tot een verstarde

termietenstaat.

Zo dient elke overheid er bijvoorbee-
ld op toe te zien dat ieder mens,
ongeacht zijn afkomst en omstandigh-
eden, zijn aanleg en talenten vrij tot
ontwikkeling kan brengen. Hier dient
i_ . .^ i i :.•»., vttirtfnrtn-

*" * h°Uden

noodzakelijk de politieke

ÏT7fT"0!T Ici;msoeslu«en worden tofstaiid «-
brachtdoor dienen diede gevolgenvan dezeTeslul
tenmoeten ondergaan of wülen dragen. Metals voo
waarde: voor een rechtsgeldig besluit kve£<£
geen der partijen wordt overvraagd.

. ; . ., . ' ; • . i' • ; i . • ' . ; ! • , ' • ' • .

Aansluitend kan het parlement democratisch
samengesteld uit onafhankelijke wij^n? &
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het uitgangspunt te zijn: Pluriform-
üeit leidt tot ontwikkeling terwijl'.*

huidige bureaucratische uniformering leidt tot een
verstarde termietenstaat.

In hetbovenstaande heb ik getracht de oorzaken van
de destructieve krachten in de tegenwoordige samen-
leving enigermate zichtbaar te maken. Ook zult u
inmiddels begrepen hebben dat het mij gaat om Struc-
turele veranderingen van de maatschappij. Toch w«
ik u, bij wijze van toegift, een gesprek van Kropotlon
met een jonge arts, al meer dan een eeuw geleden, rue[

onthouden*

Kropotkin,inRuslandgevangen gezet, verbanneniiaar
Siberië, gevlucht en in Frankrijk in ballingschap,^"
een beroep op de jonge mensen. Hij richt zich daarwj



tot de jeugd in het algemeen en tot de opgroeiende
beoefenaars van zelfstandige beroepen in het bij-
zonder, ook tot de jonge medici.

Zo'n jeugdige arts neemt hij mee naar één van de
achterbuurten van de toenmalige
fabriekssteden, naar het ziekbed
van een nog jonge vrouw. Zij ligt
daar op een paar vodden in een
vochtig hol, uitgemergeld door te
lange en te zware arbeid. Om haar
heen staat een stel angstige, hologige kinderen. En
Kropotkin vraagt onze jonge arts:

Hoe zal je reactie zijn, als je weet dat het enige dat
deze vrouw nodig heeft, rust is, een behoorlijk vertrek
en stevig voedsel? Als je tegelijkertijd weet, dat dit nu
precies datgene is, waaraan deze vrouw door haar
sociale positie niet toekomt? Ga je eraan voorbij,
omdat dat buiten je medische professie staat, omdat
sociale aangelegenheden andermans zorgenzijn?Dan
zul je spoedig nog slechts een kring van welgestelde
patiënten hebben. Of ga je particuliere liefdadigheid
plegen door deze vrouw onder je hoede te nemen? Het
lot van de uitgemergelde arbeiders zuljedaarmee niet
werkelijk veranderen.

Het beeld heeft betrekking op voor ons lang vervlogen
tijden, is bijna tot een smartlap geworden; Niet waar,
wij, in de westerse landen hebben onze sociale prob^
lemen toch immers opgelost. Armoede bestaat tpch
nog slechts als een randverschijnsel. Zelfs de werks-
chuwen worden toch in de watten gelegd.

Het laatste kan niet ontkend worden; dat echter het
sociale probleem daarmee zou zijn opgelost, is een
illusie die iedere generatie opnieuw koestert.

Ter afronding van deze trilogie wil ik nog enkele
fenomenen aan u voorleggen. Mocht u hieraan iets
kunnen toevoegen of verbeteren dan hoor ik dat graag
van u. Misschien kunnen ze een aanleiding zijn voor
een doorgaand 'gesprek' middels de Vrijbrief.

Efficiency in het economisch proces

D Dertig jaar terug molk een boer met plezier zo'n
twintig koeien en vercomposteerde hij de mest ten
behoeve van bodemvruchtbaarheid van zijn land.
Momenteel melkt één boer ongeveer 120 koeien,
heeft door overheidsbeleid een drijfmeststal,
doodt de aarde, vergiftigt het water en gaat ten
gronde.

De boer melkt bovendien

papieren koeien.

Dit betekent in feite dat deze ene boer nu ook de
koeien van zijn vijf ex-collega's moet melken;
Interessant is het om te zien waar deze vijf 'gesa-
neerde' ex-boeren zijn gebleven. Veelal zitten zij
nu achter een bureau en maken 'papieren koeien'

die de overgebleven boer, die hun
koeien al melkt, in de avonduren
moet invullen. Met andere woor-
den, deze ene boer melkt nu niet
alleen hun koeien maar bovendien
hun papieren koeien.

Dit gehele proces van milieuvervuiling door roof-
bouw noemt de bureaucraat dan produktiviteits-
stijging en efficiency.

D JarenlangstimuleerdedeoverheidmiddelsdeWIR,
totaal circa 360 miljard gulden opgebracht door
de werknemers, de mechanisering én automatise-
ring opdat de mens niet langer in het zweet zijns
aangezicht zijn brood behoefde te eten. Het uitein-
delijke gevolg was gebrek aan werk^ waardoor het
resterende handjevol werknemers nogmaals imili
jarden moest opbrengen ten behoeve van hun col-
lega's zonder werk. Thans mogen deze collega's
op straffe van honger en armoe werk gaan doen dat
slechts kosten en vervuiling met zich mee brengt
zonder dat daar een bruikbaar produkt tegenover
staat. Ook dit noemt de bureaucraat produktiviteits-
stijging en efficiency, immers het BNP (bruto
nationaal produkt) neemt toe, dus stijgen de över4
heidsinkomsten!

Concurrentie in het economisch proces

In het voorgaande (Vrijbrief 95/5) is een aantal keren
het begrip 'eerlijke prijs' genoemd als zijnde de prijs
die een producent nodig heeft om in zijn behoeften te
voorzien tot het moment dat hij een soortgelijk produkt
opnieuw kan verkopen. Uiteraard onder voorwaarde
dat het veroorzaken van schaarste, als speculatiemid-
del om de prijs op te drijven, als immoreel gedrag is
onderkend en bij wet strafbaar is gesteld. Ook heb ik
daarbij zichtbaar gemaakt hoe in een echte vrije-
markteconomie (dus zonder de huidige kapitalistische
koepel) de prijs telkens opnieuw tendeert naar een
'eerlijke prijs'.

Wat echter nog niet onder de loep is genomen, is de
situatie die kan ontstaan bij een overproduktie. In de
huidige economie leidt overproduktie veelal tot een
prijs die lager is dan de voor een menswaardig bestaan
noodzakelijke 'eerlijke prijs'. Vaak zien we dan de
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producent het slachtoffer worden terwijl de handelaar
er garen bij spint. (De huidige GATT-overeenkomsten
zijn dan ookzeer lucratief voor de Anglo-Amerikaanse
speculant/handelaar.)

Vooral k de meest primaire sector van de economische
samenleving, de land- en tuinbouw, die voorziet in
onze voedselvoorziening, is dit een fundamenteel
probleem. Zijn produkten zijn immers vaak maar zeer
beperkt houdbaar waardoor ook nog de mogelijkheid ont-
breekt te wachten op betere tijden.

Alweer een aantal jaren geleden
kwam dit curieuze probleem ter
sprake tijdens een bijeenkomst
van boeren. Men zocht daarbij
over het algemeen de oplossing
in nog meer regulering door de
overheid. (Waar dat toe leidt, kunt u aan het
hedendaagse overheidsbeleid aflezen.)

In hun gezelschap was ook een nog jonge boer aan-
wezig die onlangs was overgestaptnaareenbiologisch-
dynamische bedrijfsvoering. Hij stelde voor om,
alvorens conclusies te trekken, eerst eens het in situaties
van overproduktie optredende proces te analyseren.

Al spoedig daarna kwamen vanuit de aanwezigen
onder meer de volgende inzichten naar voren:

D We weten via de voorlichting hoeveel we moeten
produceren.

D Jaren van overproduktie zijn onvermijdelijk daar
we ook bij slechte omstandigheden (natte herfst,
late vorst, koude zomer, enzovoort) in de behoefte
aan voeding moeten kunnen voorzien.

D De jaren dat we ten gevolge van een lage produktie
veel verdienen omdat we dan een te hoge prijs
krijgen, lijken wel aantrekkelijk, maar dat berust
niet op goed ondernemerschap of op betere kwali-
teit van het produkt.

D Bovendien is bij dit hoge inkomen de Staat de
lachende derde.:

Boeren zochten de oplossing

in nog meer regulering door

de overheid.

D Als het aanbod meer dan voldoende is, worden
kwaliteit en vakmanschap maatgevend,

Bovenstaande waren de belangrijkste analyses, de
overige waren minder algemeen geldend of vormden
overlappingen van reeds genoemde. Een duidelijk
beeld van de situatie, gegeven door de eerder genoemde
jonge boer, was de volgende schets.

Gesteld dat de Nederlandse bevolking (of de wereld-
bevolking) behoefte heeft aan
één miljoen ton aardappelen en
wij produceren met z'n allen
anderhalf miljoen ton, wat ge-
beurt er dan ?

eenD In jaren van schaarste betaalt de consument ecu
veel te hoge prijs, waarop, juist bij de laagst betaal-
den, het inkomen niet is gebaseerd. :

D Als het aanbodite hoog is, worden we qua prijs
tegen elkaar uitgespeeld door de: tussenhandel.

10 iibrief

Veelal maakt een boer zich dan
grote zorgen over de afzet. Zijn

produkt waar hij een jaar lang met vakmanschap en
toewijding aan heeft gewerkt, waar zelfs zijn huis-
genoten aan mee hebben gewerkt, en waarvan zijn
inkomen voor het komende jaar afhankelijk is, is goed
en toch zal hij waarschijnlijk te weinig verdienen om
zijn gezin in het komende jaar naar behoren te kunnen
onderhouden.

De boer neemt dan het besluit een dubbeltje van d^
kiloprijs af te doen om de schade beperkt te houden.
Twee dagen later bemerkt zijn collega dat nu zijn
aardappelen onverkoopbaar zijn geworden en doet drie
stuivers van zijn prijs af, enzovoort, enzovoort.

Dit proces nu, leidt tot onterechte armoede voor de
boerendwingthemtotkostenverlagingdoorroofbouw
en milieuverontreiniging. Bovendien ziet de boer
veelal als enige uitweg vergroting van zijn produktie
om daarmee zijn inkomen weer op peil te brengen,
met alle vicieuze gevolgen vandien.

Tot zover deze jonge boer die in zijn schets de vinger
wel erg raak op de zere plek van onze economie wist
te leggen.

Vaakwordtbeweerddatbehoeftenoneindigzijn,maar

of dat ook geldt voor aardappelen lijkt mij zeer twij-
felachtig. Een mens kan misschien wel meer dan een
pond aardappelen per dag eten, maar uiteindelijk lewi
dat slechts tot hoge doktersrekeningen, en demediscJtf
kosten rijzen in ons land toch; al de pan uit. Wellwm
is het beter een deel van deze kosten te besteden aan
een billijke prijs voor de boer,#0e zou het zijn als M
economie wordt omgevormd tot een behoeftenecono-
mie waarin de prijzen 'eerlijke prijzen'zijn, meteen
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vrije markt waarin geconcurreerd wordt middels een
betere kwaliteit en inventiviteit?

Speculeren

Het kan zich voordoen dat in een bepaalde tijd een
grote dichter leeft die meer en meer, zelfs al tijdens
zijn leven, als een groot dichter wordt erkend. Dan
kan iemand van degenen die zich op één of andere
manier met deze dichter bezighouden, eventueel
slechts uit liefhebberij, op de gedachte komen om tot
zichzelf te zeggen: "In de komende tijd zal over deze
dichter nog meer ophef gemaakt worden dan nu. Ik
weet zeker, althans uk neem het risico om zo te denken,
dat over enige tijd, laten we zeggen binnen twintig
jaar, deze dichter nog geliefder en bekender zal zijn
dan nu. Ik kan er zelfs zeker van zijn dat over twintig
jaar voor deze dichter een archief wordt opgericht en
dat in dit archief de handschriften van deze dichter
verzameld zullen worden." Door verschillende dingen
die hij heeft meegemaakt en die hij doorzijnsluwehoofd
laat gaan, zegt hij tot zichzelf: "Ja, dat gaat gebeuren.
Ik begin nu handtekeningen en eigenhandig geschre-
ven stukken van deze dichter te kopen en te verzame-
len. Die zijn op dit moment nog bijzondet goedkoop."

Op een keer is deze man samen met drie vrienden.
Dan zegt één van hen: "Tja, ik ben niet speciaal op
speculatie ingesteld; ik wil gewoon de gebruikelijke
rente voor mijn spaargeld hebben."

Een tweede zegt: "Ik ben eigenlijk tegen rente omdat
er geen prestatie óf produkt tegenover staat en dien-
tengevolge geldontwaarding teweegbrengt; ik verlang
slechts zoveel rente als de inflatie bedraagt."

Een derde zegt: "Kom nou, ik neem zelfs met de ge-
bruikelijke rente nog geen genoegen; ik koop aande-
len van Shell, Akzo en Unilever." Hij is al een beetje
een speculant en koopt dus aandelen. Onze man échter
zegt: "Ik koop de beste stukken die er momenteel zijn;
ik koop heel goedkope stukken, maar ik vertel jullie
niet wat voor stukken ik koop (dat is namelijk nog iets
dat er bij komt: hij verklapt de zaak niet); ik koop
stukken die in de eerstkomende tijd het meest zullen
stijgen." En hij koopt louter de eigenhandig geschre-
ven stukken van de betreffende dichter. Na twintig jaar
verkoopt hij voor een veelvoud van wat hij er zelf aan
heeft uitgegeven, deze stukken aan het archief of aan
geldbeleggers ...

Hij was, door zijn vermogen te verzwijgen, van alle
vier de grootste speculant. '

Morele aansprakelijkheid

In vele landen is het algemeen aanvaard dat fabrikan-
ten die geneesmiddelen op de markt brengen
aansprakelijk kunnen worden gesteld als naderhand
blijkt dat deze medicamenten schade hebben toege-
bracht aan gebruikers. Ieder van ons kent wel de tra-
gische Softenon-affaire. Op gelijke wijze acht men
onder meer ook de fabrikanten van voeding aansprake-
lijk.

Zo ook is het vanzelfsprekend dat opkopers van gesto-
len goederen (helers genaamd) strafbaar zijn voor hun
laakbaar gedrag.

Daar voor recht en wet het gelijkheidsprincipe boven
alles gaat, zou je toch op zijn minst mogen verwachten
dat deze aansprakelijkheid ookgeldt voor wapenfabri-
kanten. ' ,'.'• • ' . • : ! • • • • • : ' : / ' : ' ' ; ' : ' ' ' . ! " • • ' ' • • " :

Is het niet verwonderlijk dat onze politici, die toch
heten te staan voor een rechtvaardige en geweldloze
samenleving, nooit op de gedachte zijn gekomen om
ook de wapenfabrikanten te confronteren met de
schadelijke gevolgen van hun pródukten?

foetamdeltag

Tegenwoordig is men algemeen van oordeel dat misda-
digers wel gestraft behoren te worden maar dat het
barbaars is om ze te laten verhongeren. Natuurlijk was
dit vroeger wel het geval, maar die tijd, die gelukkig
voorbij is, noemt men dan ook een duistere tijd.

Kennelijk beschikken onze rechters over meer mo-
reel inzicht dan politici, want politici zien er geen been
in om zelfs hele volken middels een boycot uit te
hongeren indien het in hun politieke kraam van pas
komt, de politici van het betreffende land crimineel te
achten. ' • ' . ' • , • v . • • ' ; • .;' : '- '• - * ' , ; :

Iets dergelijks is er ook met de veelgeroemde tribu-
nalen aan de hand. Zo hebben we zeer terecht in
Neurenberg een tribunaal gehad waarbij mensen
ongeacht de wetten van hun land persoonlijk
aarisprakelijk werden gesteld. En momenteel is er voor
de Serviërs iets vergelijkbaars in de maak in Den Haag.
Zouden politici zo kort van zicht zijn dat bepaalde
andere gevallen van genocide aan hun aandacht zijn
ontsnapt? Hoeveel van deze hun ontschoten gevallen
zijn u bekend? Juist, ze zijn niet op de vingers van één
hand te tellen. Ze waren politiek gezien net zo onge-
wenst als de ervaringen van overste Karremans.
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Tot besluit:
Economie of kapitalisme

Is er genoeg voedsel in de wereld?

Ja!

Dan heeft zeker iedereen voldoende eten?

Nee!

Maar waarom in hemelsnaam moeten mensen dan
honger lijden?

Omdatzegeen valuta of geldhebben om mee te betalen.

Waarom hebben ze dan geen geld?

Omdat ze te weinig verdienen of zelfs werkloos zijn.

Waarom zijn ze dan werkloos?

Omdat er al teveel geproduceerd wordt.

Bedoelt u dat ze niet kunnen eten omdat er teveel
te eten is?

Ja precies!

Bent u niet goed wijs?

Zeker welt Ik ben professor in de economie en advi-
seur van de regering inzake economische vraag-
stukken.

Jos Molenaar W

Verslag Libertarische Wereldconventie Athene 1995
Stefan van Glabbeek

Op de bakermat van de westerse beschaving, te gast
bij de Griekse libertariër en hoteleigenaar Jason
Zafolias, kwamen vele libertariërs uit verschillende
windrichtingen samen.

Deze dertiende bijeenkomst van de ISIL (Internatio-
nal Society forlndividualLiberty), georganiseerd door
Hub en Riet Jongen, Glen Gripe, Bruce Eyoy en
Mary Lou Gatscher, was een plezierig weerzien van
buitenlandse libertariërs, en bood zeer aangename
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kennismakingen met veel nieuwe individuen. Het was
bijzonder interessant om echte "hard core" libertariërs
teontmoetenuitlandenbuitenWest-EuropaenNoord-

Amerika, zoals Griekenland, Hongarije en Costa Rica.
Er waren opmerkelijk veel deelnemers uit ex-Joego-
slavië.

De organisatie en het programma van de conventie
waren ronduit uitstekend; buitengewoon interessante
lezingen werden afgewisseld met een bezoek aan oe



Acropolisvan
Athene, een stads-
tour, en een bezoek
aan de tempel van
Poseidon. Naast de
officiële program-
ma-onderdelen
waren er interes-
sante informele
discussies.

Elke ochtend be-
gon standaard met
een toespraak van
Aristoteles, de
filosoof die als
eerste de logica
omschreef. Naast
deze uitleg van de
logica deed Aristo-
teles ook veel liber-
tarische uitspraken.

Om een opsomming van sprekers te voorkomen, geef
ik enkele hoogtepunten weer:

Barbara Branden (Canada) gaf de lezing "To think of
not to think". Zij werkte vroeger nauw samen met Ayn
Rand aande verspreiding van "het Objectivisme", Ayn
Rands filosofie. Later deed Branden afstand van het
"hard core" objectivisme, en vandaar dat zij nu een
ondogmatisch objectivisme uitdraagt. Barbara
Branden legde uit hoe het komt dat veel mensen niet
in staat zijn om efficiënt problemen op te lossen, of
van de hak op de tak springen tijdens discussies. De
reden is dat deze mensen niet in principes denken,
daardoor de onderliggende principes van hun kennis
niet onderkennen, en daarom niet kunnen focussen op
een enkel probleem of deelprobleem. De dag daarop
sprak Barbara 's avonds over haar relatie met Ayri
Rand. Later in de week kregen we twee cassettes te
horen waarop Bruce Evoy met theatrale stem aan*
grijpende passages voordroeg uit Ayn Rands romans
The Fountainhead en Atlas Shrugged.

StefanBlankertz (Duitsland) sprak over"GestaltTher-
apy: a libertarian approach to the socialpsychology of
unhappiness". Hij spralc over het anarchisme van Paul
Goodman, één van de oprichters van de libertarische
beweging en tevens één van de grondleggers van de
Gestalt Therapie. Hij zei dat niet vrijheid het hoogste
goed is, maar geluk. Vrijheid geeft mensen de
mogelijkheid om voor hun geluk te zorgen. De

bn mij niet schdtn.mtnar. of er niets
jaifairt!Altat«rmMr«nsuMper

llcüttn Hsrmt ds lel htbbtn nétnteti

onderdrukking door de staat verkleint de vrijheid, en
daarmee het geluk van de mensen. De angst voor
vrijheid die veel mensen hebben, behoort niet tot de
natuurlijke staat van die mensen. De natuurlijke staat

angst voor onder-
Vrijheid geeftmensen de
mogelijkheid om voor
hun geluk te zorgen.

is
drukking, omdat deze je
geluk aantast. De angst
voor vrijheid is een psy-
chologische reactie op de

onderdrukking. Doordat mensen langdurig uit hun
natuurlijke balans zijn gehaald, krijgen zij de behoefte
om hun huidige leven te kunnen accepteren in de
huidige situatie. Men kan dé onderdrukking accepteren
door te stellen dat het slecht is als mensen te veel
vrijheden en keuzes zouden hebben.

Martijn de Vliegere (België) hield een boeiend betoog
voor vrije economie, vooruitgang en vrije handel over
de grenzen. Hij sprak zich uit tegen het protectionisme
-ook als andere landen wel protectionistische
maatregelen nemen. Interessant was zijn stelling dat
de helden van onze economie de reclamemakers zijn,
die behoeften creëren die mensen voorheen niet
hadden. Zo leven we niet in een saaie wereld, maar in
een dynamische samenleving met nieuw initiatief en
werkgelegenheid. Hij ging ook in op de anti-vooruit-
gangsopinie, dat nieuwe uitvindingen oude bedrijfs-
takken doen verdwijnen, en de betrokken werknemers
werkloos maken. Martijn stelde dat de nieuwe uitvin-
duigen ook weer werkgelegenheid scheppen. Als deze
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anti-vooruitgangsopinie in de Middeleeuwen popu-
lair was geworden, leefden we nu nog steeds in die
Middeleeuwen.

Vaak discussiëren libertariërs over de vraag of recht-
spraak kan worden geprivatiseerd. LindaAbrams (VS)
vertelde over in haar land bestaande private arbi-
tragekantoren, die buiten de staat om rechtspreken.
Bij geschillen tussen individuen zijn beide partijen
vaak beter af bij bemiddeling door een arbitragekan-
toor, dan bij tussenkomst door het "rechtssysteem"
van de overheid.

De strijdende partijen kunnen zich dan vooraf con-
tractueel binden aan dé uiteindelijke uitkomst. Wan-
neer iemand zich later niet aanhet contract houdt, volgt
nog altijd de dreiging van een 'gerechtsdeurwaarder
van de staat (waar ook de Amerikaanse overheid een
monopolie op heeft). Óók mensen in andere landen
dan de VS kunnen gebruik maken van deze arbitrage-
kantoren. Als uwprivé-detective de dief van uw video-
recorder hËeft opgespoord, zou u deze mogelijkheid
eens kunnen overwegen.

Louk Jongen (Nederland) sprak over "Privacy against
piracy". Hij gaf een breed scala van mogelijkheden
weer om vermogen en inkomen aan het oog van de
staat te onttrekken (privacy), om zodoende te
voorkomen dat de overheid er met de tengels aan gaat
zitten (piracy). Curieuze strategieën hierbij zijn extra
paspoorten, extra verblijfs-
en bedrijfsadressen en
codering/enscriptie van
elektronische transacties
via Internet (eventueel in
digitale valuta).

Een bijzondere ervaring
was de lezing van Alison
Harlow over de wicca-
godsdienst. Alison is een
heks.

Verder waren er diverse
interessante lezingen en
fora over de situaties in
allerlei gebieden, over
Internet, over "Laissez
Faire City" -een plan om
een stuk jungle te leasen
en er een libertarische
kolonie te vestigen-, en
over het plan van Michiel

van Notten om meer libertariërs naar het nu reeds
bestaande libertarische gebied Somalieland aan te
trekken. Dit gebied wordt staatkundig tot Somalië
gerekend.

Tijdens het slotdiner werd veel proza en poëzie ten
gehore gebracht en werd er een veiling gehouden.

Geïnteresseerden in Somalieland kunnen contact
opnemen met:

Michiel van Notten
Tel. 00.251.1.51.97.65
Fax 00.251.1.51.88.55
E-mail Michael_vannotten@padis.gn.apc.org

Geïnteresseerden in private arbitrage kunnen contact
opnemen met:

Linda Abrams
Tel. 001.213.651.2142
Fax 001.213.651.5627
E-mail LASprit@aol.com

In de Vn;6r/e/-rubriek "Terra Libera" vindt u regel-
matig informatie over libertarische bijeenkomsten.

Stefan van Gldbbeek BB

2.
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Barbara Branden
Borka Supiiié en Henry Sturman

Op haar rondreis door Europa deed Barbara Branden,
tot onze grote verrassing, Nederland aan. Tijdens haar
drie daagse verblijf alhier gaf zij op zaterdag 28 oktober
een speech in Zalencentrum van Engels te Rotterdam.

Barbara Branden is 19 jaar lang de rechterhand ge-
weest van Ayn Rand. Samen met haar toenmalige echt-
genoot Nathaniel Branden heeft zij het Nathaniel
Branden Institute (NBI) opgericht waar zij lesgaf over
Ayn Rand's filosofie en de filosofische implicaties van
het objectivisme. In 1986, jaren na haar breukmet Ayn
Rand, publiceerde Barbara Branden de spraakmakende
biografie van Ayn Rand, "The passion of
Ayn Rand".

Wij hadden het voorrecht aanwezig te zijn
tijdens het diner dat voorafging aan haar
speech. Barbara Branden bleek een
warme, intelligente vrouw te zijn die niet
terugdeinsde voor discussies of vragen.
Bovendien was zij vol interessante anek-
dotes en verhalen over zowel haar eigen
leven als dat van Ayn Rand. Zo vertelde
ze dat ze zelf met erg veel enthousiasme
voor Reagan had gestemd in de jaren 80,
vanwege zijn libertarisch georiënteerde
instelling. Toen zij Ayn Rand een paar
maanden voor haar dood voor het laatst
ontmoette vertelde zij dit haar. Ayn Rand zei toen dat
ze niet op hem zou stemmen, omdat een man die niet
gelooft in het recht van een vrouw om abortus te plegen,
in geen enkel recht gelooft.

De voordracht die Barbara Branden ha het diner hield
voor een publiek dat bestond uit ongeveer 15 mensen,
begon met een analyse van de verandering op het
gebied van de maatschappelijke status van het liber-
tarisme sinds de jaren vijftig en zestig. Ze vertelde
hoe ze in haar studententijd op de UCLA (University
of California at Los Angeles) bedreigingen ontving
vanwege het feit dat ze pro-vrije markt stukjes schreef
in het lokale studentenblad. Toen ze in die tijd aan
Ayn Rand rapporteerde over de situatie ojp de univer-r
siteit refereerde Barbara Branden altijd naar de UCLA
als een afdeling van het Kremlin. Van iemand die in
die tijd idealist was, werd automatisch aangenomen
dat hij dus een socialist was, want het morele wercl

geassocieerd met het socialisme. Nu is het socialisme
dood en is het heel acceptabel om tegelijkertijd idea-
list en pro-vrijheid te zijn. De invloed en populariteit
van libertarische ideeën in de samenleving is enorm,
ook al loopt het overheidssyteem hierop zelf nogal
achter. Volgens Barbara Branden is er nog nooit eer-
der in de wereld zo'n enorme maatschappelijke om-
wenteling in zo'n korte tijd geweest. Bovendien zei
ze dat er nu meer libertariërs zijn dan pp een vergelijk-
baar moment in de geschiedenis van de socialisten,
namelijk tijdens hun hoogtijdagen in de jaren twintig
en dertig. Dit alles vonden we erg inspirerend.

Vervolgens ging zij in op het proces van
het denken. Ze benaderde dit proces staps-
gewijswatzeerverhelderend werkte. Ayn
Rand heeft tot het begrijpbaar maken van
deze materie veel bijgedragen. Zij was bij
uitstek degene die, volgens Barbara
Branden, het denkproces in stadia ver-
woordde. Ter illustratie van Ayn Rand's
briljante geest, vertelde Barbara Branden
dat als zij een filosofisch probleem had
waar ze dagen over liep te denken zonder
er uit te komen, ze het ten slotte aan Ayn
Rand voorlegde. Vervolgens wist Ayn

Ayn Rand R^d net probleem binnen luttele secon-
den haarscherp te analyseren en op te

lossen. Als ze ook maar een paar alinea's las over een
filosoof die ze nog nooit eerder gelezen had, dan wist
Ayn Rand al precies te voorspellen wat zijn stand-
punten waren overmetafysica, epistemologie, politiek,
ethiek en esthetica.

Na haar speech liet Barbara Branden veel ruimte over
voor het stellen van vragen over zowel de inhoud van
haar voordracht als het leven van en met Ayn Rand.

Wij zijn dankbaar dat Barbara Branden de tijd vond
te komen spreken in Nederland. Iets dat zeer zeker
voor herhaling vatbaar is!

Ten siptte willen we van deze gelegenheid gebruik
maken om Tpine Manders hartelijk te bedanken voor
het organiseren van deze zeer geslaagde avond. IW1
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B.T. Croughs,
De wetten van het progressieve denken

Onlangs is er een opmerkelijk boek verschenen: In de
naam van de vrouw, de homo en de allochtoon van
Bart Croughs. Dit boek is een satirische en polemische
aanval niet zo zeer op vrouwen, homo's én allochto-
nen als wel op de woordvoerders, die zeggen namens
deze groepen te spreken en op het intellectuele ge-
dachtengoed wat hier achter zit. Dit gedachterigöed
wordt ook wel aangeduid als politieke correctheid en
is helaas allang gemeengoed geworden. De overheid
heeft er weer een reden bij om diepgaand in het leven
van het individu in te grijpen en daarom is dit boek
voor libertariërs van belang. Bij
mijn weten is het het eerste boek
in de Nederlandse taal, dat fron-
taal in de aanval gaat en dat op
een zeer humoristische wijze.
Dat een gerenommeerde
uitgeverij als dé Arbeiderspers het aandurft een derge-
lijk boek te publiceren, geeft aan dat er langzaam iets
aan het veranderen is in Nederland.

Bart Croughs is voor trouwe lezers van de Vrijbrief
geen onbekende. Verleden jaar is er een stuk van zijn
hand in de Vrijbrief verschenen. Hierin nam hij di-
verse politici die door Opzij geïnterviewd waren op
de hak. Hij studeerde, na omzwervingen langs farma-
cie en economie, af aan de filosofische faculteit van
de Universiteit van Groningen. Na zijn studie legde
hij zich toe op het schrijverschap en gaf in 1993 het
satirisch-literaire tijdschrift Reactie uit. Hierin
publiceerden ook 'Reactionaire' schrijvers als
Boudewijn van Houten en Donald Olie. Hoewel
Reactie kon rekenen op een gunstig onthaal in de pers
-bijna alle landelijke dagbladen en tijdschriften heb-
ben er aandacht aan besteed- bleven de verkopen
achter bij de verwachtingen en werd Reactie na een
jaar beëindigd. Niet iedereen was even enthousiast en
een aantal boekwinkels (o.a. Donner in Rotterdam)
haalde Reactie wegens zijn controversiële inhoud uit
de schappen. Een selectie van de artikelen uit Reactie
en het artikel dat in HP/De Tijd is verschenen, aange-
vuld met nieuwe publikaties vind je terug in het boek
In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon.

Het boek is een Who is who van progressief Neder-
land. Vele namen moeten het ontgelden: Malou van
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Politieke correctheid is helaas

allang gemeengoed geworden.

Inleiding door A. Peeters

Hintum, Van Kooten en De Bie, Youp van 't Hek, Freek
de Jonge, Christien Brinkgreve, Dorien Pressefs,
Yvonne Kroonenberg, Heleen Krul, Rosi Braidotti,
Mart Smeets, Karel van het Reve, Ed van Thijn, Karel
van de Graaf, Sietse Bosgra, Connie Braam, Leon de
Winter, Marcel Moring; deze lijst gaat eindeloos door
maar ik stop om de lezer niet te zeer te vervelen. Ieder1

een waar ü zich in de laatste jaren aan geërgerd heeft
komt hierin voor. Het is spijtig dat een index ontbreekt.
Iemand die een paar jaar uit Nederland is weggeweest
is na lezing van dit boek weer volledig op de hoogte

van de intellectuele stand van
zaken en de hoofdrolspelers
hierin. Het is erg plezierig je
eigen ongenoegen zo helder
verwoord te lezen.

Het boek opent met een stuk dat eerder in HP/De Tijd
is verschenen en enig opzien baarde. De overheids-
voorlichting met betrekking tot de ziekte aids wórdt
hard aangevallen. Met behulp van cijfermateriaal van
de American Medical Association en van het Minis-
terie van Volksgezondheid wordt aangetoond dat de
kans om aids op te lopen voor de doorsnee heterosek-
sueel die een avondje stappen plezierig en onbe-
schermd (dus geen condoom) wil afronden ongeveer
zo groot is als de kans om door verdrinking om het
leven te komen. In de afgelopen 10 jaar had een hetero-
seksueel78maalmeerkansom dooreen verkeersongeluk
om het leven te komen dan door aids. Vervolgens wordt
vooral de overheid onder vuur genomen die de desin-
formatie-campagne alleen uit politiek-correcte motie-
ven op touw heeft gezet. Homo' s mogen niet gestigma-
tiseerd worden. En er is een gigantische subsidiestroom
naar aidsonderzoek op gang gekomen: 1400 maal zo
groot als het geld dat naar hart- en vaatziekten gaat.
Ziekten die ieder jaar honderden malen meer slacht-
offers eisen dan aids. Na verschijnen van dit artikel
kwam er een discussie in de media op gang. Bart
Croughs verscheen in enkele radio- en tv-program-
ma' s. Theo van Gögh nodigde hem uit voor Een prettig
gesprek. Hier kreeg hij de kans om reclame voor de
libertarische beweging te maken. De Aids-voorvech-
ters kregen tot op hun congressen lastige vragen van
journalisten te beantwoorden. Een eerste rimpeling in
de spiegelgladde politiek correcte vijver!



Dit is het enige grote stuk in het boek tegen de homo-
beweging gericht. Verder komen homo's slechts terr
loops ter sprake. De belangrijkste gitpijlen zijn gericht
tegen de twee grote gelijkheidsideologieën; de gelijk-
heid tussen man en vrouw: het feminisme, en de gelijk-
heid tussen verschillende culturen: het cultuurrelati-
visme of het antiracisme. Korte scherpe stukken
worden afgewisseld met langer essayistisch werk,
hoewel ook hierin de grap nooit ver weg is.

l

Omdat ondergetekende zelf aan Reactie heeft meege-
werkt is zijn oordeel niet geheel objectief. U wordt in
de gelegenheid gesteld zelf een oordeel te vormen over
In de naam van de homo, de vrouw en de allochtoon.
Eénhoofdstuk, De wetten van het progressieve denken,
is in deze Vrijbrief opgenomen. Ik hoop dat u er plezier
aan beleeft.

De wetten van het progressieve denken

1De intellectuelen die voor de
nare gewoonten van andere
culturen overlopen van begrip,

die beweren dat we onze waarden niet
zomaar aan de immigranten mogen
opleggen omdat waarden nu eenmaal
relatief zijn en het uiterst imperialis-
tisch en paternalistisch, zo niet racis-
tisch is om te menen dat onze waarden beter zijn dan
de waarden Van andere culturen diezelfde intellec-
tuelen leggen ten aanzien van het verleden vaak wel
een grote mate van waardenvastheid aan de dag. Het
koloniseren van Afrika was bijzonder schandalig, de
Amerikaanse slavenhouders waren grote schoften,
Columbus was een grote schoft, enzovoorts. Ook deze
schoften leefden in een cultuur die, dit keer door de
afstand in de tijd, beduidend van de onze afweek, maar
merkwaardig genoeg is dat geen grond voor
clementie.

Het welzijri van de zwarte bevolking

kon onze menslievende intellectuelen

duidelijk gestolen worden.

Een opmerkelijk verschijnsel, want je zou verwachten
dat waarden ofwel als absoluut worden beschouwd
geldig op alle plaatsen en in alle tijden ofwel als relatief
zowel plaatsgebonden als tijdgebonden. De combi-
natie van relativisme met betrekking tot plaats en
absolutisme met betrekking tot tijd is dus nogalraadsel-
achtig.

Maar dit raadsel verdwijnt al snel zodra de eerste wet
van Croughs wordt toegepast: 'De wét van het abjecte
Westen'. Deze wet luidt: 'Bij een conflict tussen
westers en niet-westers kiest de progressieve intellec-
tueel voor niet-westers'. <

Door toepassing van de wet van het abjecte Westen
wordt het samengaan van cultuurrelativisme en 'tijds-
absolutisme' afdoende verklaard. Columbus versus de
indianen, de Amerikaanse slavenhouders versus de
slaven, de kolonialen versus de gekoloniseerden dit
zijn allemaal gevallen van conflicten tussen 'westers'
en 'niet-westers'. In deze gevallen zou waarden-
relativisme te zeer in het voordeel uitvallen van 'het
Westen'. (Bijvoorbeeld: 'je moet de daden van de
kolonialen zien in hun tijd, toen vond men dat nu
eenmaal gewoon', etcetera.) Bij tegenwoordige con-
flicten tussen 'westers' en 'niet-westers' past wel
waardenrelativisme, omdat dit in het voordeel uitvalt
van 'niet-westers'.

Ook het opmerkelijke verschijnsel dat de onderdruk-
king van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika op een
voortdurende stroom van heftige veroordelingen van
onze intellectuelen kon rekenen, terwijl de vaak veel
zwaardere onderdrukking van de zwarte bevolking in

andere delen van
Afrika nauwelijks
enige belangstel-
ling wist te wek-
ken, kan met be-
hulp van de wet
van het abjecte
Westen eenvoudig

worden verklaard. In Zuid-Afrika was sprake van een
conflict tussen westers (blank) en niet-westers (zwart);
dit in tegenstelling tot;de overige delen van Afrika,
waar het conflict ging tussen niet-westers en niet-
westers - en dus niet interessant was voor onze intellec-
tuelen. Het Welzijn van de zwarte bevolking kon onze
menslievende intellectuelen duidelijk gestolen
worden; hen was het er alleen om te doen 'het Westen'
aan te vallen en als 'antiracist' te poseren.

Een ander merkwaardig verschijnsel is met deze wet
ook te verklaren: het feit dat verlichte geesten nog
dagelijks emmeren over het schandelijke onrecht
van de westerse slavenhandel, terwijl over de
slavenhandel door Arabieren nooit met een woord
gerept wordt; en dat terwijl in het Westen de
slavenhandel al in de vorige eeuw is afgeschaft,
terwijl veel Arabische landen de slavenhandel pas in
de jaren zestig en zeventig van deze eeuw begonnen
af te schaffen; (In Mauretanië werd de slavernij pas in
1980 afgeschaft, terwijl in Soedan in 1990 nog
steeds slavenhandel plaatsvond; zie The economist,
6 januari 1990.) De wetvanhet abjecte Westen weet
dit opmerkelijke fenomeen zonder problemen te
verklaren.
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2Met de wet van het abjecte Westen kunnen
heel wat merkwaardige progressieve
verschijnselen afdoende verklaard worden,

maar nog niet alle verschijnselen. Een andere wet
dieonontbeerlijkisomingewikkelde progressieve
toestanden te kunnen begrijpen, is de tweede wet
van Croughs: 'De wet van de onderdrukte
minderheden'. Deze wet luidt: 'Bij een conflict
tussen een minderheid en een meerderheid kiest
de progressieve intellectueel voor deminderheid'.

l

Om misverstanden te voorkomen: om van onder-
drukte minderheden te spreken, hoeft er geen
sprake te zijn van onderdrukking, en zelfs niet van
een minderheid. Vrouwen bijvoorbeeld vormen
de meerderheid van de bevolking, en worden niet
onderdrukt, maar horen toch tot de groep der
onderdrukte minderheden.,

Dewetvandeonderdrukteminderhedenisbijmijn
weten nog nooit expliciet geformuleerd, maar
iedereen heeft er wel een vaag intuïtief begrip van.
Toen Bolkestein bijvoorbeeld wilde opkomen
voor de belangen van de Nederlanders in de oude
wijken, zei hij dat deze bevolkingsgroep ook een
minderheid vormde. Deze zet was heel slim, maar
werd helaas niet geaccepteerd. Dit omdat conflic-
ten tussen Nederlanders en buitenlanders dan
zouden uitgroeien tot een conflict tussen de wet
van het abjecte Westen en de wet van de onder-
drukte minderheden; dergelijke vervelende
complicaties zullen vooruitstrevende denkers
nooit aanvaarden als het niet strikt noodzakelijk is. Ze
houden de boel het liefst zo overzichtelijk mogelijk.

Ook de merkwaardige houding van progressief Neder-
land tegenover joden kan met de wet van de onder-
drukte minderheden eenvoudig worden verklaard.
Enerzijds is in Nederland kritiek op joden die binnen
de Nederlandse grenzen verblijven volstrekt taboe; de
hoos aan schandaaltjes rond vermeend antisemitisme
van de laatste jaren getuigt hiervan. Anderzijds is
kritiek op joden die zich in de staat Israël bevinden
jarenlang erg in de mode geweest; na Zuid-Afrika was
Israël de afgelopen tien jaar het land dat in onze media
het meestwerd gekritiseerd, ondanks het feit datlsraël
in vergelijking met vele andere landen een oase van
recht en rede vormde. Engel in Nederland, duivel in
Israël. Het lijkt een onbegrijpelijk tweeslachtige hou-
ding, maar met behulp van de wet van de onderdrukte
minderheden is deze schijnbare tegenstrijdigheid
eenvoudig te verklaren: in Nederland vormen joden
'de minderheid' tegenover 'de meerderheid' van
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Nederlanders; in Israël daarentegen vormen joden 'de
meerderheid'tegenover'deminderheid'vanPalestijnen.

Nu zult u misschien zeggen: en Turkije en de Koerden
dan? Koerden vormen toch ook een minderheid/
Waarom nauwelijks interesse voor het lot van de
Koerden, en wel voor de Palestijnen? Welnu, hier
schiet de wet van het abjecte Westen te hulp: Israël
wordt, ondanks z'n geografische ligging, gezien als
'westers';ditintegenstellingtotTurkije,datnogsteefls

'niet-westers' is.
U ziet: een kind kan de was doen.

3De twee genoemde wetten zijn voldoende om
de meest onbegrijpelijke en op het eerste gez-
icht tegenstrijdige opvattingen afdoende w

verklaren. Alleen in gevallen waar de twee wetten me
elkaar in botsing komen, wordt het ingewikkeld, m
is onder andere het geval wanneer vrouwen of homo
(tweede wet) met vrouw- en homovijandige moslims
(eerste wet) in conflict komen.



Een voorbeeld is vrouwenbesnijdenis: vrouwen con-
tra moslims. 'Wat moeten we hier nu van vinden?'
dachten Koot en Bie hardop. Ze wisten het niet direct
iets wat deze twee zedenprekers niet vaak overkomt.
Uiteindelijk kozen ze, en de rest van Nederland met
hen, voor de vrouwen (tweede wet) en tegen 'niet-
westers' (eerste wet). De tweede wet woog in dit geval
dus zwaarder dan de eerste wet. Is dat altijd het geval?
In dat geval zou er een derde wet te formuleren zijn:
'Bij een conflict tussen de wet van het abjecte Westen
en de wet van de onderdrukte minderheden laat de pro-
gressieve intellectueel zich leiden door de wet van de
onderdrukte minderheden,' Alle overgebleven proble-
men zouden dan voor eens en voor al zijn opgelost.

Ik geloof niet dat het zo eenvoudig ligt. In het geval
van vrouwenbesnijdenis denk ik dat het feit dat er
'verlichte', 'bevrijde' moslimvrouwen waren (Nawal
El Saadawi bijvoorbeeld) die ook tegen Vrouwenbe-
snijdenis ageerden, een belangrijke rol speelde. De
keus tegen vrouwenbesnijdenis ligt dan voor de hand.
Was dit niet het geval geweest,
maar waren er daarentegen
reacties gekomen van Neder-
landsefeministes die het pok wei
nuttig vonden om hun dochters
met het mes kennis te laten
maken - bijvoorbeeld om ze te
bevrijden van de geslachtsdrift
die ze altijd weer in de armen van hun onderdrukkers
werpt - dan was de uitslag waarschijnlijk heel anders
uitgevallen.

Een ander conflict tussen de eerste en de tweede Wet
laat hetzelfde beeld zien. Jacques Wallage verklaarde
in een interview in Opzij dat hij had overwogen om uit
respect voor de islamitische cultuur gescheiden onderwijs
voor jongens en meisjes in Nederland in te voeren,
maar dat hij hier toch maar van afzag omdat er veel
reacties kwamen van allochtone meisjes die dit niet
zagen zitten. Wederom zegevierde, om dezelfde
redenen, de tweede wet. -Het is overigens curieus om
te zien dat de overwinning van westerse waarden in
deze gevallen alleen te danken is aan het feit dat er al
aardig wat moslims zijn die deze waarden hebben over-
genomen.

Een derde conflict tussen de eerste en de tweede wet
haalt met enige regelmaat de pers: de hoofddoekjes.
Mogen moslimmeisjes in de scholen dit symbool van
vrouwenonderdrukking dragen? Ditigevecht tussen
moslims en feministen laait van tijd tot tijd op, en kent
nog geen definitieve winnaar.

Een vierde conflict dat alweer een aantal jaren geleden
plaatsvond, was de ruzie tussen het COC en een groep
islamieten, die het vertikten om het COC te accepteren
als buren in een schoolgebouw. De homo's maakten
er geen halszaak van; ze zagen in dat ze zich niet erg
populair zouden maken met een ferm optreden tegen
een niet-westerse tegenstander. Om hun slachtoffer-
schap tochnogtekunnen uitleven, richtten ze hun toorn
vervolgens tegen een katholieke gezagdrager, Simonis,
die voor de radio verklaarde dat hij zich kon voorstellen
dat een katholieke huisbaas zijn kamer niet aan een
homo wilde verhuren. In tegenstelling tot de moslims
Werd Simonis hard aangevallen door het COC. Daad-
Werkelijke discriminatie door moslims, dat kon er voor
het COC nog mee door, maar vrije meningsuiting doof
een katholiek? Dat ging ze te ver, en ze schakelden de
rechter in om Simonis de mond te snoeren. (Simonis
werd kort daarop ook nog eens voor de f echter gedaagd
door het Landelijk Interdisciplinair Overleg
Feminisme en Theologie. Simonis' misdaad? Hij had
de euvele moed gehad stellingen te verkondigen die

in strijd waren met feminis-
tische dogma's; ook dat ging
de progressieve gedachten-
pplitie te ver.) Katholieken
mogen dan weliswaar een
minderheidvormen, ze worden
niet als zodanig geaccep-
teerd door de Nederlandse

intelligentsia. Integendeel, hetwórdt juist als bijzonder
vooruitstrevend beschouwd om deze minderheid hard
aan te vallen.

Uit bovengenoemde voorbeelden blijkt dat er een
zekere tendens is om de tweede wet zwaarder te laten
wegen dan de eerste wet, maar om te zeggen dat hier
van een wetmatigheid sprake is, gaat té ver; daairvoör
was het gedrag van de homo's tegenover de moslims toch
te slap. Ook het feit dat er nog steeds geen algemeen
verbod is op het dragen van hoofddoekjes in de scholen,
geeft aan dat hier geen sprake is van een wetmatigheid.

'De wetten van het progressieve denken' is overgeno-
men uit de essaybundel In de naam van de vrouw, de
homo en de allochtoon, die onlangs verscheen bij uitgeverij
de Arbeiderspers. 212 bladzijden, prijs f34,90 in de
boekhandel. Libertariërs kunnen een gesigneerd boek
met f5,- korting bestellen bij de auteur. Zend drie
tientjes naar: Bart Croughs, Postbus 1010, 9701 BA
Groningen, o.v.v. In de naam van de vrouw, de homo
en de allochtoon. Vermeld duidelijkuw naam en adres.

A.Peeters fWl
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIE

De conventie van 1995 in Athene is weer voorbij. Het
was een groot succes en de organisatoren hebben van
veel kanten heel veel lof ontvangen. Praktisch elke
deelnemer was zeer tevreden en velen hebben dan ook
al hun eerste betaling gedaan voor de conventie van
het volgend jaar.
Stefan van Glabbeek zal u in deze Vrijbrief een meer
uitgebreid verslag van zijn indrukken geven.

DeCONVENTIE 1996 wordt gehoudenin CANADA,
in de Rocky Mountains in Whistler, in de buurt van
VANCOUVER.
Het ziet er naar uit dat dat weer iets speciaals wordt.
Dus tracht het niet te missen.

U kunt een reductie van $100,- op de conventieprtfs
krijgen als u nu $100,- vóór l JANUARI 1996
betaalt.
Ook "niet-Athene-deelnemers" kunnen er dus nu van
profiteren.
Als u dat wilt, neem dan snel contact op met Hub
Jongen.

HAKRY BROWNE

Over zijn campagne hoorden we in Athene van diverse
Amerikaanse libertariërs veel lof. Toch is het
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interessant om ook een belangrijk punt van kritiek te
vermelden. Al is het alleen maar om de objectiviteit.

Browne heeft namelijk in het bekendmaken van zijn
programma als één van zijn hoofdpunten staan dat hij
de inkomstenbelasting geheel wil afschaffen. Om niet
"onrealistisch" te schijnen, wil hij die dan vervangen
door een eenduidige 5% verkoopsbelasting (een voor-
loper yan de nu bekende BTW).

In diverse staten van Amerika is er al een verkoopsbe-
lasting, maar niet in alle staten. En daar zit de kneep.
Immers dat zou betekenen dat een Libertarische Presi-
dent een NIEUWE belasting zou gaan invoeren. En
dat is initiëren van geweld! Schamper merken de critici
al op dat deze belasting dan wel de "libertarische
belasting" genoemd zal gaan worden.

Een heel interessante discussie kan zijn of dit wel
libertarisch is. Zelfs al breng je daardoor het totaal te
betalen belastingbedrag terug tot een fractie van het
huidige.
Als u er een mening over heeft, willen we die graag
horen.

Het is ons nog niet gelukt om al een reactie/verdedi-
ging van Browne zelf hierover te vernemen. Zodra we
die weten, laten we het u weten.



EU/ECONOMISCHE UNIE

Eén van de zegeningen van hetNederlandse/Belgische
lidmaatschap van die Unie is dat er nu ook, in opdracht
van "Brussel", over de telefoonkosten BTW moet
worden betaald.

Weer een voorbeeld van hoe politici van de verschil-
len in de diverse landen gebruik maken. Ze nemen
gewoon van alle belastingen het hoogste tarief, en
voeren dat in alle landen in! Benieuwd wat de vol-
gende zegening zal zijn.

DE STEM VAN DE REDE

"DE STEM VAN DE REDE" is een nieuw educatief
filosofisch tijdschrift, dat tweemaandelijks verschijnt.
De uitgever is Ludo de Clercq, Kasteel Beyaerdstraat
96,1120 BRUSSEL, België.
"Het blad bespreekt de plaats en de invloed van de
filosofie in het dagelijks leven..." en sluit aan bij het
Objectivisme. In de reeds verschenen uitgaven staat
dan ook een aantal, goede, vertalingen van stukken
van Ayn Rand. Goed materiaal voor diegenen die liefst
in het Nederlands lezen of die aan anderen iets van
Ayn Rand willen laten lezen.
We zullen deze jonge telg met belangstelling volgen.

Een abonnement kost BF 500 (zes exemplaren) in
België, BF 700 in de rest van Europa.

INSTTTUTE FOR OBJECTTVIST STUDIES

We ontvingen een nieuwe brochure van dit instituut,
dat geleid wordt door David Kelley. En weer zijn we
onder de indruk van de grote hoeveelheid werk, en de
resultaten die zij behalen.

Hun "objectieve" aanpak blijkt aan te slaan.
Waarschijnlijk veel beter dan de "conservatieve"
aanpak van de traditionele objectivisten voor wie er
na Ayn Rand geen verdere ontwikkeling meer moge-
lijk is.

Reeds vanaf $25 kunt u de nieuwsbrief van dit Insti-
tuut ontvangen. Deze is het lezen meer dan waard.
Vraag gerust eens een proefnummer aan:
I-O.S., 82 Washington St., Suite 207,
POUGHKEEPSIE, NY 12601-2305.

ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMÉNT

Het is prettig te vermelden dat het ook met deze

organisatie goed gaat. We hoorden er, nadat Marshall
Fritz vooral andere projecten ging aanpakken, een
tijdlang niet veel over.
Maar nu is er een aantal positieve berichten.

De tegenwoordige President, Carole Ann Rand, zal
binnenkort haar functie wijzigen en voorzitter van de
raad van bestuur worden. Sharon Harris zal haar func-
tie overnemen. Zij is al libertariër vanaf 1960 en was
zeer actief in de LP,

De ASG is een educatieve organisatie die hulpmid-
delen en training verstrekt om libertariërs te helpen
beter en effectiever te communiceren. Niet alleen om
libertarische ideeën attractiever en overtuigender over
te brengen, maar ook om in hun zakelijk en persoon-
lijk leven beter te communiceren.

De groep is het meest bekend door haar "Kleinste
Politieke Quiz van de Wereld". Een hulpmiddel dat
door veel libertariërs over de hele wereld wordt
gebruikt om onbekenden een eerste indruk over liber-
tarisme te geven. Hiervan bestaat ook een Nederlandse
uitgave, en ze is bereikbaar op Internet:

http://www.self-gov.org

U kunt meer informatie opvragen bij:
ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMENT,
3955 Pleasantdale Road 106-A,
ATLANTA, GA 30340, U.S.A.
Tel.:(404)417-1304.

STICHTING HEIDELBERG APPEAL
NEDERLAND

Deze stichting (HAN) is in 1994 opgericht door drie
hoogleraren en een ondernemer. Het doel van de stich-
ting is om het publiek "wetenschappelijk verant-
woorde" informatie te verschaffen over met name
zaken als het milieu, proefdiergebruik, en biotechnologie.

De naam komt van de Heidelberg Appeal verklaring
van een internationale groep wetenschappers die in
1992 is aangeboden aan de regeringsleiders die aan-
wezig waren op de milieuconferentie in Rio de Janei-
ro. Deze verklaring is inmiddels ondertekend door 72
Nobelprijswinnaars en meer dan 3500 wetenschap-
pers uit de hele wereld. In de verklaring wordt gesteld
dat beleidsmakers, (overheden) zich tegenwoordig te
vaak laten beïnvloeden door "pseudo-wetenschappel-
ijke argumenten en onjuiste informatie".

Door HAN is onlangs een rapport uitgebracht:
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«DE WETENSCHAPPELIJKE BASIS VAN HET
NEDERLANDSE AMMONIAKBELEID" waarbij
Karel Beekman projectcoördinator was.

Aangetoond wordt dat er grote vraagtekens gezet
kunnen worden bij de argumenten die de overheid
gebruikt bij haar mestbeleid, en (bijvoorbeeld) dat er
geen aantoonbare relatie is tussen de vitaliteit van de
bossen en de deppsitie van ammoniak en andere
verzurende stoffen. Van "stervende bossen" als gevolg
van verzurende stoffen is geen sprake.

U kunt de stichting steunen. Ze is als volgt bereikbaar:
Stichting HAN, Postbus 75331,
1070 AH AMSTERDAM.

TEERA LIBERA

Bijdragen aan en commentaar op deze rubriek worden
op prijs gesteld. Stuur deze aan: Hub Jongen,
Postbus 21, 2910 ESSEN, België.

Hub Jongen \SS\

;|wmalf göecfc :;r edenen om
faii 'dë:;dvêriieid ;te. bemachtigen
Libertariërs zijn. tegen het stelsel van overheids-
subsidies en -uitkeringen, omdat, dat alleen kan be-
staan als er belasting voor geheven wordt. En belas-
ting is diefstal. Als libertariërs zouden we veel liever
leven in een maatschappij zonder belastingen, subsi-
dies en uitkeringen. Maar helaas is dit niet zo en is het
voor de meesten van ons een vraag of we ook zullen
meeprofiteren van subsidies en uitkeringen, gegeven
het feit dat we ook gedwongen zijnde lasten van de
staat te dragen in de vorm van belastingen en andere
beperkingen. Het maakt overigens vanuit de liberta-
rische visie niet uit of je vol-
gens de wet recht hebt op een
uitkering of niet. In beide
gevallen is de vraag name-
lijk dezelfde: of je gestolen
geld mag aannemen of niet,
Als het aannemen van uit?
keringen niet fout is dan is
het bijvoorbeeld niet verkeerd om een WAO-uitke-
ring aan te nemen, of je nu echt arbeidsongeschikt bent
of een simulant. En als het aannemen van uitkeringen
fout is dan mag je geen WAO-uitkering aannemen,
ook niet als je echt arbeidsongeschikt bent, In dit arti-
kel behandel ik de vraag of het op libertarische basis
moreel te verantwoorden en strategisch goed is om
uitkeringen, subsidies en andere gelden aan te nemen
van de staat. Ik geef twaalf argumenten waarom het
antwoord volgens mij ja is.

l

1. Je helpt niet mee met belastingheffing

Libertariërs die een uitkering of subsidie aannemen,
krijgen vaak het verwijt dat ze niet consequent zijn,
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Henry Sturman

omdat ze tegen belastingen zijn, terwijl ze wel van
belastinggeld profiteren. Een kort weerwoord op dit
verwjjtisdatjeweliswaar tegen belastingen bent, maar
gegeven het feit dat ze helaas nu eenmaal toch geheven
worden, vind je het niet verkeerd om het geld te ge-
bruiken. Als je tegen belastingen bent zou het inconse-
quent zijn om mee te helpen met de belastingheffing,
bijvoorbeeld door belastingambtenaar te zijn of een
zwartwerker aan te geven. Maar het is niet in strijd
met deze visie om belastinggeld aan te nemen) omdat
je daarmee niet meewerkt aan het belastmgheffen.

Een politicus die zich niet voldoende

inzelvpor Belastingverlaging,1 zal
niet herkozen worden.

2, De foetasüïagen worden

Bij verdere navraag blijkt
soms dat men je verwijt dat
je mede verantwoordelijk
bent voor belastingen, om-

dat als je bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt er extra
belasting voor geheven zou (moeten) worden om deze
uitkering te betalen. De aanname is dus dat als op een
gegeven moment meer mensen een uitkering aanvra-
gen dit ertoe leidt dat de belastingen verhoogd worden.
Ik denk echter dat het aanvragen van een uitkering er
alleen toe leidt dat de overheid minder te besteden
heeft aan andere doelen. Ik denk dat overheden toch
al de nejging hebben om net zoveel belasting te heffen
als politiek haalbaar is. De natuurlijke neiging van
staten is om steeds meer belasting te heffen, hoewel
het ook mogelijk is dat het tij gekeerd wordt.

Een bepaalde belastingverhoging kan politiek
verkoopbaar zijn als het publiek overtuigd wordt dat



dit een goede zaak is omdat de overheid er hele goede
dingen mee gaat doen, of omdat beloofd wordt dat de
nieuwe belasting alleen op de rijken drukt en de
opbrengst ten goede van alle anderen komt. Maar als
een politicus in te grote mate voor belastingverhogingen
pleit, krijgt hij een groot deel zijn kiezers tegen zich,
omdat ze vinden dat hun lasten dan groter worden dan
zij redelijkvinden, of omdatze door de huidige popula-
risering van vrije markt-ideeën weten dat hoge belas-
tingen uiteindelijk slecht zijn voor de welvaart van
iedereen, of uiteraard vanwege morele redenen. Ik voorspel
dat het binnenkort zelfs zo zal zijn dat een politicus
die zich niet voldoende inzet voor belastingverlaging
niet herkozen wordt (in de Verenigde Staten gaat het
al die kant op). Ik denk dus dat dit soort politieke
overwegingen de hoogte van de belastingen bepalen,
en niet het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt.

Verder kan het ook zijn dat als steeds meer mensen
een bepaalde uitkering of subsidie aanvragen dit ertoe
leidt dat er bezuinigd gaat worden op deze subsidie of
uitkering zelf in plaats van dat er minder geld aan
andere doelen wordt besteed. Dat zie je ook in de
praktijk. Men is er steeds meer van overtuigd dat de
bestedingen voor allerleiuitkeringenuitdehand gelopen
zijn, doordat steeds meer mensen er gebruik van zijn
gaan maken sinds hun invoering. Mede daardoor
komen er voorstellen om te bezuinigen op de hoogtes
van de uitkeringen. Het is daarom waarschijnlijker dat
het aanvragen van een uitkering er toe leidt dat alle
andere uitkeringstrekkers evenredig minder krijgen
dan dat de belastingen verhoogd worden.

Een mooi voorbeeld van zoiets is de WIR (Wettelijke
Investerings Regeling), een investeringssubsidie voor
bedrijven. Toen die ingevoerd werd, maakten veel
meer bedrijven hier gebruik van dan was verwacht. In
plaats van dathierdoortheoretischdebelastingenhoger
zouden moeten worden, leidde dit er juist toe dat de
hele regeling werd afgeschaft.

Als veel mensen 'misbruik' maken van uitkeringen
en subsidies, kan het publiek gaan vinden dat het belas-
tinggeld niet goed besteed wordt zodat het draagvlak
voor belastingen afneemt, waardoor de politici de belas-
tingen zullen moeten verlagen in plaats van verhogen.

Het is in ieder geval zo dat de belastingen niet hoger
worden als je als ambtenaar salaris aanneemt van de
overheid. Als jij het werk niet aanneemt, dan neemt
een ander het immers wel aan. Het blijft natuurlijk
wel zo dat je geen werk mag doen voor de overheid
waarin je meehelpt met onderdrukkirig. . < ;.

Daarnaast is er ook de economische praktijk waar de
staat mee te maken heeft. Volgens de 'Laffer curve'
is het zo dat er een punt is waarbij een verdere verhoging
van de belastingtarieven leidt tot minder belasting-
inkomsten. Dit komt omdat bij een te hoog belasting-
tarief het minder interessant zal zijn voor mensen om
nog hard te werken (en interessanter om van een uitke-
ring te leven) en het meer winstgevend is om moeite
te doen om belasting te ontwijken of te ontduiken.

Al met al wordt volgens mij de belastingdruk niet
bepaald door het aantal mensen dat een uitkering aan-
vraagt, maar door wat politiek haalbaar is en wat prak-
tisch mogelijk is gezien de Laffer Curve.

l '

3. Je geeft niet het middel, maar hoogstens het
motief voor nog meer belastingheffing

Maar stel nu dat ik ongelijk heb en het aanvragen van
subsidies en uitkeringen leidt inderdaad tot meer be-
lastingen, is dan het verwijt terecht datje door het geld
aan te nemen medeverantwoordelijk bent voor be-
lastingen? Je bent in die zin indirect verantwoordelijk
dat jouw actie een belastingverhoging tot gevolg heeft
die er anders niet zou zijn. Maar of je hiervoor ook
moreel verantwoordelijk bent is volgens mij twijfel-
achtig, zeker vanuit de libertarische visie. Immers:
libertariërs hebben eigen verantwoordelijkheid hoog
in het vaandel staan. Als iemand kapot gaat aan alco-
hol en drugs is dat zijn eigen verantwoordelijkheid en
niet die van het winkelmeisje of de drugsdealer die
hem die zaken verkocht heeft. Zo is ook de belasting-
heffer zelf Verantwoordelijk voor het belastingheffen.

Aan de andere kant zullen toch veel libertariërs het
met me eens zijn dat het een misdaad is om bijvoor-
beeld een atoombom te geven aan een terroristische
groep. Je hebt een zekere medeverantwoordelijkheid
omdat je het helpt mogelijk maken dat de terroristen
een stad op blazen.

Stel nu dat een terrorist zegt: 'Als ik iemand op straat
zie met een rode trui dan schiet ik een willekeurig
persoon neer.' Is het dan een misdaad om met een rode
trui de straat op te gaan? Je kunt je afvragen of het
verstandig is, maar een misdaad is het, lijkt me, niet.
Die tetrorist heeft toch al de macht om iemand neer te
schieten. Hij krijgt die macht niet doordat jij met een
rode trui op straat loopt. Wel is voor die terrorist het
feit dat jij een rode trui draagt een aanleiding om
iemand neer te schieten, Je geeft hem als het ware een
motief om agressie te plegen doordat je een rode trui
draagt. 1 . ••••'•. '•'• '• -Vó'. • • • ; v1 : • : : :
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Met die atoombom ligt het anders. Hierbij zorg je dat
de terroristen de macht krijgen om agressie te plegen,
een macht die ze eerder niet hadden. Een regel die
daarom redelijk is om aan te nemen is de volgende: Je
mag iemand niet het middel geven om geweld te initi-
ëren, maar wel het motief. Ik ben voor deze regel en
de hierna te noemen consequenties met betrekking tot
belastingen dank verschuldigd aan Rob van Glabbeek.
Overigens moet je het eerste
deel van deze regel niet te strikt
toepassen. Je mag een verko-
per niet veroordelen voor het
feit dat hij een keukenmes heeft
verkocht aan iemand die daar
later een moord mee pleegt. En
ikbenookvoorvrijehandelvan
vuurwapens, onder andere omdat het recht óp zelfver-
dediging zo'n belangrijk recht is; als je récht hebt op
je eigendom moet je het ook mogen verdedigen. Ik
vind echter niet dat een wapenhandelaar een pistool
mag verkopen aan iemand waarvan hij weet dat het
een gevaarlijke gek is.

Wat betekent dit nu voor de vraag of je een uitkering
of subsidie mag aanvragen als het zo zou zijn dat dit
hogere belastingen tot het gevolg heeft? Welnu, blijk-
baar geef je de politici met het aanvragen van een
uitkering een motief om extra belasting te heffen om
deze uitkering te kunnen betalen. Je geeft ze echter
niet het middel om dat te doen. Als ze erin slagen
inderdaad de belastingen te verhogen dan hadden ze
daar blijkbaar toch al de middelen voor en hadden dat
sowieso kunnen doen. Volgens de hiervoor genoemde
regel is het aanvragen van subsidies en uitkeringen
dus niet onlibertarisch.

Helaas hebben niet-libertariërs vaak de neiging om de
verkeerde persoon verantwoordelijk te stellen op dit
vlak. Men richt z'n woede op uitkeringstrekkers als
men aangeslagen wordt met hoge belastingen, in plaats
van op de mensen die verantwoordelijk zijn voor het
heffen van belastingen: politici, belastingambtenaren,
de FIOD, en eventueel alle mensen die gestemd heb-
ben op een partij die voor hogere belastingen is dan
andere partijen. Verderop zal ik ook beargumenteren
dat, in tegenstelling tot heersende opvattingen, uitke-
ringstrekkers veelal slachtoffer van de overheid zijn,
net als belastingbetalers, en geen profiteurs.

Nog een voorbeeld van hoe de verkeerde mensen
verantwoordelijk worden gesteld is het asiel-
zoekersbeleid. Veel mensen uiten hun afkeer van
asielzoekers vanwege het feit dat ze profiteren van
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Je kan het een asielzioeker toch

niet kwalijk nemen da!t de ISfeder-

landse overheid belasting heft?

'ons' belastinggeld. Belastinggeld dat gebruikt wordt
voor de opvang van asielzoekers. Maar je kan het een
asielzoeker toch niet kwalijk nemen dat de Neder-
landse overheid belasting heft en daar interne-
ringskampen voor bouwt waar asielzoekers verplicht
in moeten wonen? Een asielzoeker zou beter af zijn
als de overheid geen rooie cent aan hem zou besteden
en hij zich vrij mocht vestigen en vrij mocht werken

in Nederland. Een groot aan-
tal Nederlanders is verant-
woordelijkvoordebelasting-
heffing en het is het systeem
dat niet deugt, de asielzoekers
zijn hier op geen enkele ma-
nier verantwoordelijk voor.

4. Het is een manier om je eigen geld terug te krijgen

Stel nu dat ik gelijk heb en het is niet zo dat als iemand
een uitkering of subsidie aanvraagt, dat daarmee de
belastingen verhoogd worden. Wat valt die persoon
dan te verwijten? Als die persoon zelf meer aan be-
lasting betaalt dan hij aan subsidies of uitkeringen
krijgt, valt hem in ieder geval niets te verwijten. Hij
ziet dan alleen maar kans om een deel van zijn eigen
gestolen geld terug te krijgen:

De vraag rijst of dit argument ook opgaat als het betalen
van belasting en het ontvangen van overheidsgelden
in de tijd gescheiden zijn. Bijvoorbeeld doordatje eerst
studeert op kosten van de staat en daarna belasting-
betaler wordt. Of doordat jeeerst belastingbetaler bent
en daarna AOW ontvangt. Een probleem in dit geval
is datje het ontvangen geld niet meer als je eigen geld
kan zien, omdat op het moment datje het ontvangt het
toch van andere belastingbetalers afkomstig is. Bc heb
hier op dit moment geen antwoord op.

Ook als je zou weten dat met het aannemen van
overheidsgeld de belastingen zullen worden verhoogd,
dan valt je nog moeilijk wat te verwijten als je zelf al
meer belasting betaalt dan je terugkrijgt in de vorm
van uitkeringen of subsidies. Doordat je wat terug-
krijgt wordt als het ware het bedrag dat van je gestplen
wordtkleiner.Enjekanmoeilijkvan iemand verwach-
ten dat hij zich expres extra laat bestelen, omdat hij
weet dat als hij dat niet doet, de overheid ter compensa-
tie anderen meer zal gaan bestelen.

5. Weigering van overheidsgeld leidt er niet toe dat
het naar een beter doel gaat Bovendien kan dan het
geld gebruikt worden voor onderdrukking



Als iemand meer aan subsidies en uitkeringen krijgt
dan hij zelf aan belasting betaalt, dan zou hem ver-
weten kunnen worden dat hij beschikt over het geld
van een ander. Het geld dat hij meer krijgt dan hij zelf
aan belasting betaalt is namelijk gestolen van een
andere belastingbetaler en die belastingbetaler heeft
recht op teruggave van zijn geld. Dat is op zich wel
waar, maar de vraag is of dit een reden is om dan die
uitkering of subsidie niet aan te nemen. Het is volgens
mij alleen een reden als het weigeren van die subsidie
er ook voor zorgt dat een andere belastingbetaler dan
zijn geld terug krijgt. Als dat niet het geval is kan zo
iemand niet worden verweten dat hij een ander zijn
gestolen geld afpakt, omdat die ander toch albestolen
is en daar niet voor vergoed zal worden^ of hij die
subsidie nu aanneemt of niet.

Welnu, is het zo dat als Jan een subsidie weigert, dat
dan een ander, die meer recht op vergoeding heeft dan
hij, dat geld krijgt? Het is inderdaad zo dat als Jan de
subsidie weigert, dat de overheid dan het geld zal
uitgeven aan iets anders. Maar er is geen enkele reden
om aan te nemen dat dit geld zal gaan naar iemand die
meer belasting betaalt dan hij aan subsidies èriuitkerin-
gen krijgt, zodat we het kunnen interpreteren als dat
iemand een deel van zijn gestolen geld terugkrijgt,
Het geld kan net zo goed gegeven worden aan iemand
die net als Jan, als hij het had aangenomen, dan meer
subsidie krijgt dan hij aan belasting betaalt. En wat
veel waarschijnlijker is, gegeven de bewezen aard van
de staat, is dat het geld toch voor het grootste deel
verspild zal worden, zodat niemand er dan veel aan
heeft. En het is beter dat iemand het geld krijgt die het
goed kan gebruiken, dan dat het weggegooid wordt.

Mogelijke vormen van verspil-
ling zijn bijvoorbeeld subsidies
aan onrendabelebedrijven en bud-
getten voor overheidsinstanties.
En wat nog erger is: de staat kan
net geld direct uitgeven aan onder-
drukking, zoals meer belasting-
ambtenaren of een groter budget voordeBVD.deHOD,
de marechaussee of het anti-drugsbeleid. Het feit dat er
alleen een kans bestaat dat het geld gebruikt wordt
voor vergoeding van een belastingbetaler, terwijl het
geld net zo goed voor nog meer verspilling of destruc-
tie gebruik kan worden, is niet zo 'n overtuigende reden
om geen geld aan te nemen.

Als je ambtenaar bent is het vrijwel zeker zo dat het
opgeven van je baan omdat je geen salaris uit over-
heidsgeld wilt aannemen erriiet toe leidt dat iemand

Overheidsgeld aannemen en

aan een goed doel geven is

beter dan het niet aan te nemen.

Henry Sturman

het geld krijgt die er meer récht op heeft. Er wordt dan
gewoon een ander voor ingehuurd die er even veel of
Weinig recht op heeft als jij;

Je kan tiog wel tegenwerpen dat
je toch een belastingbetaler
kunt vergoeden1 door de subsi-
die aan te nemen en Vervolgens
het geld te geven aan een wille-
keurige belastingbetaler of een
maatschappelijke organisatie
die zich inzet Voor belasting-

verlaging. Inderdaad zou dat misschienheelnobel zijn
(zie 'Atlas Shrugged' van Ayn Rand), maar ik denk
niet datje ertoe verplicht bent Je hebt op libertarische
gronden namelijk geen actieve plichten, dus ben je
niet verplicht om je tijd te besteden om uitkeringen
aan te vragen alleen maar met het doel om het Weer
terug te geven aan belastingbetalers. Je kan claimen
dat die plicht ontstaat op het moment dat je een uitke-
ring aanneemt. Een tegenwerping hiertegen is dat het
raar is dat niets doen rechtmatig is en een uitkering
nemen en Zelf'houdenfniét rèchtmaögzou zjjn> terwijl
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belastingbetalers hier niet duidelijk slechter van
worden. Het lijkt me wel duidelijk dat overheidsgeld
aannemen en aan een goed doel geven in ieder geval
beter is dan het overheidsgeld niet aan te nemen.

6. Een uitkeringsfraudeur neemt zijn eigen geld
terug, ook bij zwart werken

Iemand die uitkeringsfraude pleegt is iemand die een
uitkering ontvangt door te liegen dat hij geen andere
inkomsten heeft. Zo iemand werkt dan stiekem wit of
zwartbij. Vanuit de socialistische filosofie is ditinder-
daad bijzonder slecht. Uitkeringen horen namelijk te
gaan naar de behoeftigen en iemand die werkt is niet
behoeftig genoeg en moet belasting betalen om voor
anderen te zorgen in plaats van geld te nemen

Vanuit de libertarische visie is uitkeringsfraude ech-
ter gemakkelijker te verdedigen dan een uitkering
aannemen zonder er stiekem bij te werken. Dit geldt
zeker voor wit bijwerken.

Als je alleen een uitkering hebt zonder erbij te werken,
dan kun je nog argumenten gebruiken die hiervoor
behandeld zijn, zoals datje daarmee de totalebelas tingen
verhoogt, of dat je zorgt dat het overheidsgeld dat jij
aanneemt niet gebruikt wordt om een belastingbetaler
te vergoeden. Deze argumenten gaan bij uitkerings-
fraude niet meer op (in ieder geval bij full-time bij-
werken). Een uitkering op bijstandsniveau is in de orde
van f1300,- per maand. Iemand die wit bijwerkt op
minimumloon-niveau krijgt netto in de orde van f1700,-
per maand. Aangezien het belastingpercentage op dit
niveau toch al minimaal 50% zal zijn, zou zijn loon,
als er geen belastingen zouden zijn, een koopkracht
vertegenwoordigen van minimaal f3400,-per maand.
Hij betaalt dus ook minimaal f1700,- aan belastingen.
Aangezien dit meer is dan zijn uitkering, vervallen de
eerder genoemde argumenten. Hij slaagt er alleen maar
in f1300,- van zijn eigen f1700,- aan betaalde belas-
tingen terug te krijgen. Het enige verwijt dat zo ie-
mand te maken valt is dat hij tegen de wet handelt. Op
libertariërs maakt dit uiteraard geen indruk.

Maar hoe zit het nu met zwart bijwerken met een uitke-
ring? Aangezien een zwartwerker geen belasting
betaalt zou je zeggen dat het net genoemde argument
niet opgaat. Het is toch zo dat een zwartwerker geen
belasting betaalt? Ja en Nee. Niet direct, wel indirect.

Je ziet vaak dat iemand die zwart werkt ongeveer de
helft krijgt of minder van de loonkosten die besteed
zouden worden als hij wit zou werken. Een free-lance
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adviseur die wit bijvoorbeeld fSO.-per uur zou kosten
zal zwart misschien f25,- per uur kosten. Waarom is
dit zo? Dat komt door de concurrentie. Als werkzaam-
heden die gemakkelijk zwart kunnen gebeuren signi-
ficant meer zouden opleveren dan werkzaamheden die
alleen wit kunnen, dan zouden veel meer mensen
worden aangetrokken tot zwart werken. Daardoor
worden de zwartwerklonen naar beneden geconcur-
reerd en de netto witwerklonen omhoog, totdat beide
ongeveer op hetzelfde niveau zijn. (Zwartwerklonen
kunnen iets hoger worden dan netto witwerklonen om
te compenseren vóór het extra risico. En ze kunnen
ookiets lager worden om te compenseren voor hetfeit
dat je als zwartwerker met minder risico uitkerings-
fraude kunt plegen dan als witwerker.)

Als er in een belastingvrije samenleving opeens 50%
inkomstenbelasting wordt ingevoerd, zou je op het
eerste gezicht zeggen dat alle mensen die wit blijven
werken opeens belasting gaan betalen over hun
inkomen, terwijlzwartwerkers geen belasting betalen.
Maar als in plaats daarvan alleen een BTW van 100%
zou worden ingevoerd, zou je zeggen dat alle consu-
menten belastinggaan betalen, evenredigmethunnetto
inkomsten, zowelwit- als zwartwerkers. Deze twee
belastingsituaties zijn echter volstrekt gelijkwaardig,
omdat in beide gevallen de overheid de helft van de
produktie claimt. In beide situaties ontstaat ook
dezelfde prijs- en loonstructuur. Het is steeds de ruil
die belast wordt en niet specifiek één van de twee
marktpartijen. De keuze van de marktpartij waar de
overheid daadwerkelijk het geld gaat innen is slechts
een boekhoudkundige keuze, en staat volkomen los
van de vraag wie de last van de belasting draagt.
Daarom kan je ook bijvoorbeeld niet stellen datje geen

belasting betaalt
omdat alleen je
werkgever belas-
tingen afdraagt
aan de staat. Zo
kan jeookniet stel-
len dat een zwart-
werker geen be-

lasting betaalt omdat alleen de producent van de
produkten die hij koopt belastingen afdraagt aan de
staat. Als een belastingvrije samenleving overgaat naar
eensamenlevingmet belastingen, gaan sommigenzwart
werken en anderen wit werken. Zoals hiervoor uitge-
legd verdienen beiden netto typisch ongeveer even-
veel. Beide soorten mensen gaan er dus door de be-
lastingen ongeveer evenveel op achteruit, met andere
woorden beiden dragen in ongeveer gelijke,mate de
last van de belastingen.

Zwart- en witwerkers

dragen beide ongeveer

dezelfde belastinglast.



Conclusie: Als je zwart werkt valt het peter moreel te
verdedigen datje een uitkering hebt dan als je helemaal
niet werkt, in tegenstelling tot heersende opvattingen.
Je kunt dan namelijk de uitkering verdedigen op basis
van het feit dat je je indirect betaalde belastingen, je
eigen geld dus, terugkrijgt. Anderen mogen bovendien
blij zijn als je zwart werkt omdat je daarmee een deel
van de door anderen betaalde belastingen overneemt
(het voordeel voor anderen ontstaat doordat ze relatief
goedkoop diensten kunnen kopen bij zwartwerkers).

7. Door van een uitkering te leven in plaats te
werken wordt de totale geheven belasting kleiner

Als iemand overstapt van full-time wit werken naar een
uitkering kun je opmerken dat het libertarisch gezien
mooi is dat hij de hoeveelheid diefstal in de samen-
leving heeft verminderd met het bedrag dat hij aan
belasting betaalde toen hij wit werkte. Bovendien heeft de
overheid dan minder geld ommensen te onderdrukken.

8. Ook al is dit niet zo, je maakt een keuze
tussen twee kwaden

In analogie met het idee dat het aannemen van een
uitkering de belastingen verhoogt kun je ook aanne-
men dat minder belasting betalen de belastingen voor
anderen zal verhogen. Je kunt niet van de wind leven,
dus het ligt voor de hand dat veel mensen zullen kiezen
tussen een uitkering nemen of werken. Als je werkt
moet je belastingen betalen, ook indirect als je zwart
werkt zoals hiervoor beargumenteerd. Je kunt dan
kiezen tussen werken, zodat jij bestolen wordt en
anderen iets minder, en niet-werken, zodat anderen
extra bestolen worden.

Dit is ongeveer analoog met de vraag watje doet in de
volgende situatie. Een dief geeft jou de keuze: (1) Jij
wordt bestolen van flOO en Jan van f 100. (2) Jij wordt
niet bestolen en Jan wordt van f250 bestolen. Het lijkt
me niet verkeerd om voor (2) te kiezen, omdat als je
moet kiezen tussen twee kwaden het .begrijpelijk is
dat je een keuze maakt die voor jou het beste is. Je
wordt hierdoor niet medeplichtig aan de diefstal.

Stel nu dat in situatie (2) f50 van Jan gebruikt wordt
om aan jou te geven. Mag je dan nog steeds voor moge-
lijkheid (2) kiezen? Dat lijkt me wel. Het feit dat jij
f50 erbij krijgt in plaats van de dief maakt de situatie
voor Jan niet slechter, dus kan het kiezen voor (2) niet
een slechtere keuze zijn geworden. Het is juist een
betere keuze geworden, omdat het mooier is dat een
Biet-misdadiger f50 krijgt dan een misdadiger. >

9. Het is een vorm van schadevergoeding
Je kunt heel goed een slachtoffer van de overheid zijn,
ookalkrijgjemeersubsidie dan je aan belasting betaalt.
Belasting is niet de enige schade die de overheid aanricht.
Mensen ondervinden schade van allerlei wetten, zoals
de dienstplicht, leerplicht, immigratiebeleid, drugs-
wetten, overheidsmonopolies, wponregulering en
reguleringen die hunhetwerkenmoeilijkmaken, zoals
vestigingsvergunningen, diploma-eisen, algemeen
verbindend verklaring van CAO's, etcetera.

Maar ookpotentiële belasting is schade, dat wilzeggen
het feit dat er de dreiging van belastingen boven je
hoofd hangt als je bepaalde activiteiten onderneemt.
In de ogen van de werkenden mag een uitkeringstrekker
dan een profiteur zijn omdat hij geld krijgt in plaats
van bijdraagt, echter vrijwel alle uitkeringstrekkers
zijn slachtoffer van de staat net als werkenden dat zijn.
Ze zijn onder andere slachtoffer door de omstandigheid
dat als ze zouden werken ze dan heel veel belasting
zouden moeten betalen. Een dreiging belasting te
moeten betalen is net zo goed erg als feitelijk belas-
ting moeten betalen. Als iemand in een bepaald land
weet dat hij neergeschoten wordt als hij naar de kerk
gaat en het daarom niet doet, zeg je toch ook niet dat
hij geen slachtoffer is omdat hij niet daadwerkelijk
neergeschoten is? Zo ook mag je niet zeggen dat een
uitkeringstrekker die vanwege de belastingen niet
werkt geen slachtoffer is omdat hij niet daadwerkelijk
belastingen betaalt.

Het ligt voor de hand dat de meeste uitkeringstrekkers
liever zouden werken zonder belasting té betalen, dan
moeten leven van een miezerige uitkering. Zonder
belastingen zouden ze namelijk behoorlijk wat kun-
nen verdienen, zelfs met part-time werken. Doordat
die belastingen er zijn en ze daarom niet al te veel
meerkunnenverkrijgenmetwerken dan met een uitke-
ring, maken velen de afweging om dan maar niet te
werken omdat wat het extra oplevert de moeite niet
loont. Het is wel heel erg fout om hieruit de conclusie
te trekken dat uitkeringstrekkers dus baat hebben bij
het bestaan van de staat. Er zijn waarschijnlijk ook
uitkeringstrekkers die helemaal geen baan kunnen
vinden door de minimumlonen en andere regulering.

Als je op het standpunt staat dat je alleen geld van de
overheid mag aannemen zolang het minder is dan wat
je aan belasting betaalt, dan zou je bijvoorbeeld nooit
leraar mogen worden op een staatsschool. De belas-
ting die je terugbetaalt aan de staat is dan immers altijd
minder dan het bruto salaris dat je krijgt. Behalve de
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argumenten die eerder genoemd werden om een ambte-
narensalaris aan te mógen nemen, is het zo dat een
leraar op een staatsschool evengoed slachtoffer van
de overheid is als een leraar op een privéschool. Zijn
netto salaris is door de marktwerking namelijk op
ongeveer hetzelfde, doorbelastingheffing lage, niveau,
zodat hij net zo goed te lijden heeft van de belastingen
als een privéschoolleraar, ook al is hij theoretisch een
netto ontvanger van overheidsgelden.

Het is begrijpelijk dat mensen compensatie zoeken in
de vorm van subsidies en uitkeringen voor de schade
die ze ondervinden van de staat. Als de één veel belas-
ting betaalt en de ander niet, maar die heeft andere
schade, bijvoorbeeld het feit dat hij jaren in de gevan-
genis heeft gezeten wegens druggebruik of belasting-
ontduiking of doordat hij van een uitkering leeft van-
wege de belastingdreiging en andere beperkingen,
waarom zou die eerste perspon dan wel een uitkering
mogen hebben en de tweede niet? Misschien omdat
de eerste persoon zijn eigen geld terugneemt en de
tweede persoon geld dat van een ander afkomstig is.

Stel dat een crimineel van Piet f 1000 steelt en de auto
van Jan beschadigt voor f 1000. De f 1000 wordt terug-
gevonden en de misdadiger is verdwenen. Mogen Jan
en Piet dan allebei in gelijke mate hun schade vergoed
krijgen zodat ze allebei £500 krijgen? Nee^ Liberta-
risch gezien is, volgens mij, de f 1000 nog steeds eigen-
dom van Piet en hij krijgt dit in z'n geheel terug. Jan heeft
gewoon pech dat zijn schade niet vergoed kan worden.

Het is in dit geval redelijk

dat iedereen compensatie

bij de overheid zoekt voor

zijn schade.

Zo zou je voor
de staat ook
kunnen stellen
dat de belasting-
betaler voorrang
moet krijgen bij
compensatie
vergeleken met
bijvoorbeeld een
dienstplichtige. Maar, zoals hiervoor al aan de orde
kwam, dit is niet een optie. Anders dan bij het voor-
beeld van privécriminaliteit, hebben we bij de over-
heid niet de keuze om het geld van de overheid te
gebruiken om de slachtoffers op een zo libertarisch
mogelijke wijze te vergoeden. Met andere woorden,
de keuze van de dienstplichtige die geen belasting heeft
betaald om een uitkering niet aan te nemen, zorgt er
niet voor dat het geld dat hij niet aanneemt gebruikt
wordt om een belastingbetaler te compenseren.
Daarom is het in dit geval redelijk dat iedereen com-
pensatie bij de overheid zoekt voor zijn schade. Als je
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alleen maar de lasten en niet de lusten van de staat zou
nemen, dan word je als het ware dubbel slachtoffer.

En zelfs al zou al je financiële schade al vergoed zijn
met al het geld datje van de overheid gekregen hebt,
wat buitengewoon onwaarschijnlijk is (in een echte
vrije markt zou bijna iedereen een stuk rijker zijn),
dan hog hoeft dat niet te betekenen datje schadeloos
bent gesteld. Een anarchist zou bijvoorbeeld kunnen
claimen dat geen enkel bedrag hoog genoeg is om zijn
psychische schade te compenseren die ontstaan is door
de onderdrukking van de staat.

10. Nobel proberen te zyn door geen overheids-
geld aan te nemen helpt vooral mensen die het
niet verdienen, als het al anderen helpt

Stel dat het aannemen van overheidsgelden wel zou
leiden tot extra belastingheffing over anderen. Er is
dan de verzachtende omstandigheid dat een groot deel
van de mensen die meer bestolen gaan worden als
gevolg van jouw subsidie-aanvraag, zelf gestemd
hebben op partijen die het systeem in stand houden of
zelf actief meewerken aan het systeem. Het lijkt me
datje best mag zorgen dat mensen die zelf meewerken
aan hét feit datje bestolen wordt, zelf ookbestolen worden.

Dan zijn er nog mensen die weliswaar niet hebben
meegeholpen met het systeem, maar wel voor het
systeem zijn, of althans, voorstander van een systeem
waarin belasting geheven wordt. Het is dan nog steeds
niet mooi als door jouw actie die mensen zelf extra
bestolen worden, omdat ze door deze mening te heb-
ben nog geen diefstal verdiend hebben en bovendien
zijn ze misschien wel voor belastingheffing, maar niet
voor belastingheffing in zo'n hoge mate. Maar toch
heb je de neiging om je tegenover die mensen minder
schuldig te voelen dan tegenover mensen die helemaal
tegen belastingen zijn. En die laatste groep bestaat ook,
maar die is niet zo groot. Dit betekent dan dat jouw
actie misschien nog niet zo mooi is, maar in ieder geval
niet zo erg als wanneer alle mensen die door jouw actie
extra belast worden tegen belastingen zouden zijn.

11. Je ondermynt de verzorgingsstaat

In verband met de vraag of je wel of niet subsidies en
uitkeringen moet aannemen van de overheid is het
nuttig om te onderzoeken welk van die twee strate-
gieën het libertarische doel dient van het ondermijnen
van de verzorgingsstaat. Er zijn twee visies denkbaar:
(1) Het aannemen van bijvoorbeeld een uitkering helpt
mee om de verzorgingsstaat onbetaalbaar te maken,



waardoor die ondermijnd wordt. (2) Het niet aanne-
men van bijvoorbeeld een uitkering ondermijnt de
verzorgingsstaat, omdat je daardoor de omvang van
de verzorgde groep met één vermindert en je zorgt
ervoor dat de belastingen lager worden.

Dit laatste punt heb ik hiervoor al proberen te weerleggen.
Het feit dat je de omvang van de verzorgde groep met
één vermindert is wel waar, maar daarmee ondermijn
je nog niet de verzorgingsstaat als zodanig. De uitge-
breidheid van het systeem en de hoogtes van de uitke-
ringen blijven namelijk nog steeds hetzelfde. Sterker
nog, je helpt mee het systeem betaalbaar te houden,
zodat het systeem op zich langer in stand kan blijven.

Als het aantal mensen dat gebruikmaakt van de verzor-
gingsstaat niet zo schrikbarend was toegenomen sinds
het begin ervan, dan was nu niet de mening populair
geworden dat de voorzieningen moeten worden afge-
bouwd. Juist omdat heel veel mensen er gebruik van
maken gaat het nu de kant op dat uitkeringen worden
gekort en dus wordt de verzorgingsstaat verkleind:

Ik denk dus dat de verzorgingsstaat ondermijnd wordt
als meermensen uitkeringen aanvragen en juist in stand
gehouden wordt als weinig mensen dit doen. Boven-
dien, als libertariërs het niet aannemen van uitkerin-
gen als strategie gebruiken om de verzorgingsstaat te
ondermijnen, dan blijft er juist meer geld over voor de
uitkeringen van mensen die wel voorstander zijn van
de verzorgingsstaat. Hierdoor blijven de voorstanders
van de verzorgingsstaat er juist langer positief over,
zodat het omgekeerde bereikt wordt.

Is het niet inconsequent om wel een individuele uitke-
ring aan te nemen maar er toch voorstander van te zijn
dat alle uitkeringen worden afgeschaft? Nee. Het niet
aannemen van een individuele uitkering zorgt er al-
leen voor dat er meer geld overblijft voor de uitkerin-
gen van anderen en voor verspilling en onderdrukking,
en het leidt waarschijnlijk niet tot belastingverlagin-
gen. Als echter voor iedereen de uitkeringen worden
verlaagd of afgeschaft leidt dit op den duur waarschijn-
lijk wel tot belastingverlaging, omdat het publiek het
verwacht dat er bij een verkleining van de over-
heidszorg een belastingverlaging tegenover staat.
Velen accepteren namelijk alleen maar de hoge be-
lastingen vanwege het feit dat er zo'n uitgebreid stel-
sel van voorzieningen tegenover staat. Als alle voor-
zieningen wegvallen vervalt deze acceptatie.

Zoals eerder aangestipt ondermijn je niet alleen de
verzorgingsstaat door uitkeringen en subsidies aan te

nemen, maar ook de staat als zodanig, omdat het geld
dat je aanneemt niet meer gebruikt kan worden voor
onderdrukking. Daarom is er ook iets voor te zeggen
dat het niet moreel is om belasting te betalen aan de
staat als je dat makkelijk zonder risico kunt vermijden
(een situatie die in de praktijk weinig voorkomt). Geld
geven aan de maffia is immers ook niet moreel.

12. Je wordt er zelf beter van

Ten slotte, een goed argument om subsidies en uitke-
ringen aan te nemen is dat je er zelf beter van wordt.

Samenvattend, het is volgens mij moreel te verant-
woorden, en strategisch goed, om uitkeringen en
subsidies van de overheid aan te nemen wegens de
volgende redenen:

(1) Je helpt niet mee met belastingheffing.

(2) De belastingen worden er niet hoger door.

(3) Je geeft niet hét middel, maar hoogstens het motief
voor nog meer belastingheffing.

(4) Het is een manier om je eigen geld terug te krijgen.

(5) Weigering van overheidsgeld leidt er niet toe dat
het naar een beter doel gaat. Bovendien kan dan het
geld gebruikt worden voor onderdrukking.

(6) Een uitkeringsfraudeur neemt zijn eigen geld ter-
ug, ook bij zwart werken.

(7) Door van een uitkering te leven in plaats van te
werken wordt de totale geheven belasting kleiner.

(8) Ook al is dit niet zo, je maakt een keuze tussen
twee kwaden.

(9) Het is een vorm van schadevergoeding.

(10) Nobel proberen te zijn door geen overheidsgeld
aan te nemen helpt vooral mensen die het niet verdi-
enen, als het al anderen helpt.

(11) Je ondermijnt de verzorgingsstaat.

(12) Je wordt er zelf beter van.

Henry Sturman fWl
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Vrij en in de Markt
Louk Jongen

De afgelopen dagen kon de hele wereld genieten van een spelletj e blufpoker tussen

de president van de VS en de senaat.

Deze keer ging het er weer hard aan toe en werd er met
veel bombarie hoog ingezet. Geen wonder want dit
spel ging niet zozeer om punten of geld, maar om het
enige waar een politicus in geïnteresseerd is: fylACHT
(dan komen geld en punten vanzelf).

Een duidelijker bewijs van waar het politici om gaat
en van de minachting voor hun kiezers, krijgen we
niet zo vaak. Meestal praten zij over het algemeen
belang; en na dit bewijs weet u nog beter wat politici
daar mee bedoelen.

De financiële markten waren niet echt onder de indruk
van dit krachtenspel. Blijkbaar is men daar of naïef?,
of gaat men er van uit.dat de (financiële) markt dat
eventuele varkentje pok wel weer kan gaan wassen.
Toch was er wel even een stijging van de goudprijs,
die weer even snel voorbij was toen de blufpoker
spelers allemaal zeiden gewonnen te hebben. Het eind
van dit (sinterklaasjliedje is dat we weer eens op de
feiten van overheidsschulden gedrukt zijn. De waarde
yan een gebalanceerd (inkomsten zijn gelijk aan de
uitgaven, u doet in uw huishouding niet anders) budget
is bij politici natuurlijk heel betrekkelijk. Net zoals
Hans Kraai mij ooit vertelde over het gebalanceerde
budget van voetbalclubs: zijn de uitgaven groter dan
de geplande inkomsten, dan gaat de penningmeester
gewoon uit van een hoger bezoekersaantal. Een jaar
later is weer een budget en de gemiddelde minister
van financiën is al weer een jaar dichter bij de
volgende verkiezingen waar hij weer allerlei
beloften gaat doen.

Dan was er de afschuwelijke situatie in Nigeria waar
19 mensen ter dood werden veroordeeld. Ik hoef hier
niet te schrijven dat zo'n actie afgrijselijk is, of dat nu
door een overheid gedaan wordt of door individuen.

Wat mij daarnaast echter opviel was dat juist die
organisaties die altijd actie voerden tegen de 'macht
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van de multinationals' nu om het hardst riepen dat zo'n
multinational eens zijn macht moest gebruiken!

Zou ik dan toch wat minder flexibel aan het
worden zijn?,

Ondertussen heeft de Dow Jones index overtuigend
de 5000 doorbroken. Dit in de verwachting dat de rente
in de VS laag zou blij ven en de HiTech aandelen zullen
blijven stijgen.

Bij deze nooit eerder bereikte hpogtes wilde ik toch
maar even tot voorzichtigheid manen. Of ik nu wel
flexibel ben gebleven of niet, in mijn leventje heb ik
de bomennogm'ettotin de hemelzien groeien. Kortom
wees voorzichtig, neem winst en stap zeker nu niet in.

ALS u dan graag nog wat wilt kopen of iets met uw
winstnemingen wilt doen, overweeg dan weer eens
het Verre Oosten.

Ten opzichte van de rest van de wereld zijn de meeste
beurzen daar relatief goedkoop, terwijl er daar toch
economische groeipercentages van zo'n 7% zijn. Dus
meer dan het dubbele van de westerse wereld. Ik her-
haal mijn aanbeveling voor Thai Asia Fund, nu nog op
HK$ 9.35

Voorts zijn achtergebleven en 'dus' koopwaardig
Australië, de grondstoffen (die meestal pas stijgen in
de laatste fase van economische opgang, nu dus en zie
mijn 'speculaasies' van vorige keer) en het onroerend
goed. Dat heeft zo in de hoek gestaan dat het bijna niet
slechter kon. ypeg daarbij de inflatiebescherming en
de lage rente die gunstig uitwerkt voor beginnende
OG fondsen, dan concludeert u met mij dat Capa City
een qoede keus is op 1.15 EEO



INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum

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

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging financieel willen steunen kunnen ƒ150,- overmaken op stichting LIFHAS
(Libertarian Institute For Human Assistance). Dit is aftrekbaar van de belastingen. Voor die ƒ150,- krijgt men
dan tevens een jaar 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
Vrpof, 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!. 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 Party, onder tel. 070-3650109
(Laan van Meerdervoort 415, 2563 AR 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
vr. 15 december Kring Utrechts L. G.

di. 19 december Kring Roosendaal

vr. 5 januari '96 Kring Zuid-Holland

di. 16 januari '96 Kring Roosendaal

vr. 19 januari '96 Kring Utrechts L. G.

vr. 2 februari '96 Kring Zuid-Holland

vr. 17 februari '96 Kring Utrechts L. G.

di. 21 februari '96 Kring Roosendaal

vr. l maart '96

vr. 15 maart '96

di. 19 maart '96

Kring Zuid-Holland

Kring Utrechts L. G.

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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