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VAN DE REDACTIE
Jaap van der Starre

De gekke koeien ziekte

De gekke koeien ziekte, B SE, staat in de belangstelling omdat
heel veel koeien, vooral in Engeland, moeten worden geslacht
en vooral omdat er gevaar zou zijn voor overdracht van die
levensbedreigende ziekte op de mens.

Het is al lang gebruikelijk dat de overheid op grote schaal
vee laat slachten als er een veeziekte is uitgebroken. Vervol-
gens krijgen de getroffen boeren een schadevergoeding.
Hiermee overigens ontneemt de staat de individuele boer de
verantwoordelijkheid voor het uitbreken van vee-ziekten,
voor een groot deel.

Voor het van staatswege slachten worden twee redenen
opgegeven:

1. Om alle ziektekiemen van een besmettelijke ziekte te
verwijderen.

2. Om de consument het vertrouwen te geven dat de veilig-
, heid weer voor 100% is gegarandeerd.

Die tweede reden is van belang omdat het gaat om de Eu-
ropese consumenten. Om hen weer vertrouwen te geven
zouden alle Britse koeien over één kam geschoren moeten
worden en dus allen (boven een bepaalde leeftijd) geslacht
moeten worden. Een dergelijke schade zou in omvang veel
kleiner zijn als de ziekte tot een klein EU-land beperkt was,
zoals Luxemburg, of als de ziekte tot een klein district in
Engeland begrensd zou zijn of uiteindelijk tot een bepaalde
boerderij, eigendom van een individuele boer. De staat heeft
echter de verantwoordelijkheid voor de vee-gezondheid de
individuele boer ontnomen: één zelfde Brits beleid bepaalt
nu hoe alle boeren met hun vee omgaan. Als nu ergens een
fout wordt gemaakt op dit gebied is het niet beperkt tot de
individuele boer die hem het eerst maakt maar dan gaat het
waarschijnlijk ook bij heel veel boeren fout en dan moet men
de hele Britse veestapel over één kam scheren. Dergelijk
gevaar zou nog veel groter worden als het beleid van "indi-
viduele" EU-landen wordt vervangen door één EU-beleid.

De staat kan de "domme" boer de verantwoordelijkheid voor
de gezondheid van zijn vee ontnemen, maar kan de staat
vervolgens die verantwoordelijkheid wél dragen?

Het is vreemd dat er pas na zoveel jaar dat de ziekte BSE
bekend is ingegrepen gaat worden omdat nu pas zou blijken



dat het ook voor mensen gevaarlijk kan zijn. Het is al
weer een tijd geleden dat de ziekte BSE en haar oor-
zaak bekend werd. Koeien werden gevoerd met o.a.
diermeel waarin ook allerlei zieke dieren verwerkt
werden, zoals schapen met een gelijksoortige hersen-
ziekte, scrapie. In het zenuwstelsel van die zieke scha-
pen zitten proteïnen die ook de oorzaak zijn van het
ziek worden van de hersenen van koeien. In de vee-
voerfabriek wordt het diermeel verhit zodat allerlei
bacteriën worden gedood, maar de temperatuur die
hierbij bereikt wordtis niet hoog genoeg voor dé af-
braak van de hersenziekte-proteïnen.

Als boeren zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het
uitbreken van vee-ziekten dan zouden zij waarschijn-
lijk veel eerder hebben geëist van hun veevoerleveran-
cier dat in het veevoer geen zieke dieren zijn verwerkt
en dat bestaande voorraden veevoer worden terugge-
nomen. Als veevoerfabrikanten het voordelig vinden
om zieke dieren te verwerken in het veevoer dan is het
hun verantwoordelijkheid om de veiligheid ervan te
bewijzen. Dan kunnen zij zelf gaan experimenteren en
dan hadden zij zelf kunnen constateren dat door herge-
bruik van zieke dieren in de;voedselketen de incuba-
tietijd zodanig terugloopt dat er reeds runderen van 20
maanden oud BSE; kunnen krijgen. Voor die consta-
tering zouden waarschijnlijk niet eerst 140000 koeien
BSE hoeven te krijgen zoals nu is gebeurd.

Om te voorkomen dat de consument wantrouwen krijgt
tegen Brits rundvlees heeft de Britse staat het geheim
proberen te houden dat er mogelijk een zodanig pro-
bleem is metdekwaliteitvanhetvlees, dat zelf s mensen
door gebruik van dit vlees een dergelijke hersenziekte
kunnen krijgen, lijkend op de ziekte van Creutzfeldt-
Jakob. De overheid wist in 1989 van een medewerker
van het Britse ministerie van gezondheid, Dr, Harash
Narang, dat er grote overeenkomsten waren tussen de
aangedane hersendelen van een BSE-koe en die van
een mens met de ziekte van CreutzfeldtJakob. En in
1986 was al bekend dat dieren van de Londense die-
rentuin, zoals de grote Koudou en deMouflon, de ziekte
kregen door gebruik van het diermeel en hetzelfde
gebeurde met katten en poema's. Hieruit volgt dat de
ziekte ook kan overgaan op andere diersoorten en
mogelijk ook op de mens. Dr. Narang kwam met het
idee om onderzoek aan BSE te doen door de urine te
onderzoeken van het vee. Maar met pesterijen werd
geprobeerd Dr. Narang ervan te weerhouden zijn werk
voort te zetten; zo werd hém de toegang tot zijn labo-
ratorium ontzegd en op mysterieuze wijze werden al
zijnnotitiesóverdehersenziektengestolen. Uiteindelijk
na eenjaar heeft de overheid hem zelfs ontslagen. De
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boodschapper van het slechte nieuws werd aldus
weggewerkt opdat het maar geheim bleef.

De verkoop van hetrundvlees loopt gevaar als bekend
zou worden dat mensen risiqo lopen door de hersen-
ziekte getroffen te worden. De overheid houdt geheim
om te voorkomen dat er veel runderen voor niks
geslacht gaan worden maar brengt mensen in gevaar
die anders het vlees niet zouden gebruiken. De ge-
heimhqüding diende dan ook tevens om de verant-
woording voor het gevaarlijke beleid te ontlopen. Het
risico van het telen van ziek vee wentelt de staat af
want schadevergoedingen aan boeren worden uitein-
delijkopgebrachtdoorde belastingbetaler. Als de staat
hétrisicó niet wil of kan nemen, kan zij de verantwoor-
delijkheid dan wel drdgen? \Vb\
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Jekyll&Hyde
LudodeClercq

Ik zal in deze tekst als voorbeeld een overzicht geven van het mediatiek hooliga-

! nisme dat vandaag de dag tegen de industrieel -wordt ontketend. Dat op zich is

reeds voldoende om te verwachten dat het blazoen van de ondernemer in gebror

ken wit zal worden geschilderd.

Bovendien is vanuit de groene richting een anti-indus- toren-strijd om .elkaar de loef af te steken, te dwars-
triële revolutie aan de gang dié één specifiek doelwit bomen, te pesten en te koejonneren. De visie die zij
heeft: de ondernemer. ophangen van ondernemen is niet waarde produceren

Ik zal ook aantonen dat fet probleem Zéér diep zit, en op de markt aanbieden, maar status verwerven bin-
datervaneenimagóvoöraeMüstneélm^ nén een besloten kring. j

sprake meer is: eënvrijman heeft een imago, een slaaf ; i
niet. Dé ondernemer in België heeft reeds lang een Buren (Neighbours) werd in Australië praktisch puur
P^atsje op het schavot vandepubliekeverkoop,waar voorde Belgische markt voortgezet. De uitzichtloos-

;pÖlititi(:vakbonden^ groenen envierde-^ëreld-órga- heid, de ledigheid, het heilige nietsdoen, de richtings-
nisatiesperopbodvatihoóddevmcht^ loosheid, en daarbovenop nog een ondernemersfiguur
opeisen, Enkel een filosofisch onderbouwd s^ als Paul voor wie geen enkel zaakje te duister of te
kan uitkomst brengen, en onze samenleving terug op gehaaid is, die met de rug wordt aangekeken oni zijn
hétspoor haar-welvaart en ontplooiing zetten. asociaal winstbejag Het zijn elementen die de Austra-
. . " ' ; / lier tegen de borst stoten, maar die als zoete koek naar

Van de vier commentaren in het omslagartikel van binnen gaan bij de brave Belg.
; J Tïends 21-12-1995 is die van LUC VanNevel er het Vergeleken met het beeld van de ondernemer dat

i dichtst bij, Maar:dat:dè lage waardering vóór de door de media wordt opgehangen, wordtdeinactieen
ondernemeriemandmetvërstommihgslaat,isbpzM de incompetentie van het politieke en intellectuele es-

. . ; verbaZingwekkend.Kyktdepndememerd tablishment bijna normaal. ;

De hansworst Boma en de aartssjóemelaar DDT be-
horen tpt de zachtste aanvallen op het imago. En de

j vleesgewordenverheerlykingvanincompetentieende Mediagr<>en
1 v^a^gvanledigheidyanFreddytexisdelogische Op Ka2 wordt op zondag in het algemeen belang van
2S2^nd^yftig jaar socialisme. In alleBel- de opvoeding vL onze kindertjes de tekenfilnireeks
Shi£dïÏÏfSWPrdtdeonderne^ofwelafge- Captain Planet geprogrammeerd. Hierin speelt een
SSenS^ Cnïent'.Zl?ipSChuitdieachter groepje eco-hooügans de hoofdrol, en wordende^
.devrouwenzitengrofeeldverd^ntHnornietsdoenen lenvandeslechtengespeelddoor'deindustriëlen'.dw

i.ofwelalseen slechts één doel hebben: op oneerlijke wijze grof geW
Jotmoeder nog verdienen, en vanuit hun pervers doortrapte inborstd

natuur verkrachten, vernietigen en plunderen-

Gróenehooligans beschuldigen alle industriëlen ervan
dat ze de verbruiker als enige keuze chemicaliën aan-

encenaaisdepröduktiev&hfeMH^w • 7"^~ "- Wedendiedepzonlaagvernietigenmetfreonen,en

söciüik&iËSS^^
«iteit̂ SSmlSléS f ̂ ^^ aparte \ stellingen heeft een bewezen basis in deïealitei^

^m^^^-rf^^^ * zynVporMoeiselsüitmodellendiedoorérnst^^

^öloS^S^gsSfP^iemenyQprg?steld.als;eeniixp];enJ•.;'. cehtinposlenrytkt^endezéaantijgingeneenof

;f>MijMei;:::;;;lia



zegen door de VN, het zogenaamde voorzorgsprinci-
pe, een blanco cheque die de onmogelijke bewijslast
dat een produkt totaal onschadelijkis, gisteren, vandaag
en in de oneindige toekomst, legt op de schouders van
de ondernemer. Ernstige wetenschappers hebben zich
verenigd in The HeidelbergAppeal om dit gigantische
misbruik van de wetenschap aan te klagen. Het enige
antwoord was een resolutie van de VN in Oostenrijk,
waar een besluit van het IPCC (Intergo vernmental Panel
on ClimateChange), dathetklimaat wel degelijk veran-
dert, en dat de mens een herkenbare oorzaak is, werd
verheven tot hoogste autoriteit, tot dogma dat niet meer
mag in vraag gesteld worden. Een strategie die werkt,
want Patrick De Vos, woordvoerder van Electrabel,
gebruikt in De Morgenvan26 december 1995 prompt
deze stellirigomhetdebatoverkernenergiete heropen-
en. Dit lijkt op het eerste gezicht een goede zet, maar
het heeft onmiddellijk 'de positie van het IPCC goed-
gekeurd; enheeft de bewijslastvan
schuld uit handen van het IPCC
genomen, en omgevormd tot een
bewijslast van onschuld op de
schouders van de industrie. Wan-
neer dan pijnlijke maatregelen
moeten worden getroffen (duur-
dere produkten, minder produktie,
verlies aan tewerkstelling, stijgende belastingen,...),
is de zondebok de industrie; Wanneer we bovendien
weten dat enkel een reductie van de wereldbevolking
tot 2 miljard zielen tegen het jaar 2040 een kans maakt
om de huidige CO2-doelstellingen van de groenen te
halen, blijkt pas de enormiteit van de schuld die de
industrie op haajr schouders heeft laten leggen, en de
totale onhaalbaarheid van de huidige CO2-doel-
stellingen. Wanneer u denkt dat het zo'n vaart niet zal
lopen, dat er geen politieke drang is om de wereldeco-
nomie aan banden te leggen, dan haal ik hier Time van
l juni 1992 aan, dat aanbeveelt "de Verenigde Naties
brede machten te geven om een milieu-politiemacht te
scheppen Voor de planeet."

Kant

Wat gaat er schuil achter al deze aan vallen op de onder-
nemers? Hetis te goed georganiseerd om toeval te zijn.
Om het kwaad aan de wortel te leren kennen, moeten
we eeri eindje terug in de geschiedenis; naar de hoog-
tijdagen van de Renaissance.

Het einde yandeDuistereMiddeleeuwen werd veroor-
zaakt dóór de leer van Aristoteles, die via de Moren
door Thomas van Aquinö terug in Europa werd
verspreid. Het hele wereldbeeld veranderde. De

De industrie .heeft een

enorme milieu-schuld op

haar schouders laten leggen.

onkenbare, mens-vijandige duisternis werd vervangen
door een kenbaar, welwillend universum. De onmachti-
ge mens, die werd gevraagd zijn aardse leven op te of-
feren aan slavendrijvers (kerk en adel), met de hoop op
beterschap in het hiernamaals, werd nu niet meer ver-
huld dat hij bekwaam was te leven in deze welwillende
wereld, en dat zulks goed was, en moreel. Hij leerde
dat kennisname objectief mogelijk was, en dat die
kennis kon worden gebruikt om zijn arbeid duizendvou-
dig vrucht te laten dragen. De rationele denkers sloe-
gen hand in hand met de ondernemers de weg van de
Industriële; Revolutie in. De ene bracht kennis en de
andere kapitaal, en ze schreven geschiedenis]

Maar waar de wetenschap met heldere blik het och-
tendgloren tegemoet wandelde, weifelden dé mens-
wetenschappers aan de kant Van de afgrond; De duis-
tere nacht bood geloof, vertrouwen en zekerheid buiten

de mens, en ook al was die bood-
schap lang niet vrolijk, ze had het
voordeel van 'de gevestigde
waardei Het ochtendgloren bood
vrijheid, en ... wat? Er was nog
maar een onvolledige basis voor
ethiek, esthetiek enpolitiek; Zelfs
de kennisleer was; onzeker, want

realiteitsgebonden kennis laat geen dogma's toe: Hoe
moest een geleerde professor nu in 's hemelsnaam een
ethische stelling verdedigen als hij van de eerste de beste
student een vraag kon verwachten die de basis onder
zijn redenering wegschoot? Meer en meer begonnen
de menswetenschappers zich in een ivoren toren terug
te trekken om na te denken over dit dilemma. De exac-
te wetenschappers hadden de gelegenheid te baat kun-
nen nemen om zich het terrein van de filosofie toe te
eigenen, maar ze waren te druk bezig met het opdoen
van wetenschap, om zich ten gronde te bevragen over
de aard van wat ze aan het doen waren.

Het uitstel werd hun fataal. Het was slechts een kwes-
tie van tijd tot een filosoof zich realiseerde dat dit de
keuze was tussen goed en kwaad: mee naar de eeuwige
lente, of terug naar de duisternis? De duisternis won.
In 1781 had Kant zijn strategie klaar. Vanuit Königs-
berg begon hij met het ondermijnen van de rede, niet
door een frontale aanval, maar door een stro-man op te
zetten: de zuivere rede. Omdat de 'zuivere' rede niet
alleskon weten, was ze, in tegenstelling tot de dogma-
tische verklaring, niet alwetend, en dus duidelijk infe-
rieur. Bijna alle filosofen zijn hem sindsdien gevolgd.
Door derede te verwerpen, en dogma te verheffen, werd
de mens herleid tot het dierlijk niveau Waarvan hij
afstamt. En net als dieren erkennen de Volgelingen van
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Kant niet de eeuwige bron van produktief werk als
resultaat van rationeel denken en handelen. Als dieren
zien ze alles wat bestaat als een geïsoleerd gegeven,
zonder verleden of toekomst, zonder oorzaak of gevolg.
Als dieren zien ze zichzelf in een territorium, en voe-
len ze zich bedreigd wanneer de mensheid groeit in
aantallen, en het beschikbare territorium per "dier"
kleiner wordt. Uitgaande van een statische voorraad
ruimte en grondstoffen, ter be-
schikking van een groeiende mas-
sa, wordt een strijd omLebens-
raum onvermijdelijk, en wordt
een pleidooi voor bevolkingsbe-
perking door gedwongen abortus
zoals in China ervaren als pijnlijk
maar noodzakelijk.. Ze hebben
geen vertrouwen in technologie
om deze problemen op te lossen.

Door de rede te verwerpen, en

dogma te verheffen, werd de

mens herleid tot het dierlijk

niveau waarvan hij afstamt.

Waar Kant zijn strategie ook haalde, ze was duidelijk
zeer effectief: als je iets wilt vernietigen, vervang je het
beeld ervan door een namaakbeeld dat erop lijkt, en
druk je dat door tot niemand nog het verschil ziet.
Wanneer je dan het namaakbeeld vernietigt, is ook het
basisbeeld finaal beschadigd. Dit is wat tegenwoordig
op grote schaal gebeurt; de media hangen een totaal
verwrongen beeld op van de ondernemer, en zie wie er
misbruik van maakt

Hoe de groene jongens idealistische stellingen pone-
ren, en vervolgens de last van de uitvoering ervan op
de schouders van de ondernemer laden, werd reeds
hierboven beschreven. Maar identiek dezelfde tech-
niek werd gebruikt qm de welvaartsstaat te verrecht-
vaardigen, en die dan de ondernemer ten laste te leg-
gen. Het doel was niet welzijn voor iedereen, maar de
verknechting en de vernietiging van de produktieve
mens. Helmiddel was niet het opleggen van belasting-
en, maar het doen aanvaarden van een onverdiende
schuld.

De Kantianen stonden voor een zware taak. De Renais-
sance had van vele mensen rationele denkers gemaakt,
die hadden geleerd te leven als mensen, zonder geweld
in de omgang. Renaissance-mensen stonden tegeno-
ver elkaar als eerlijke producenten, die, volgens de wet
van Say, produceren teneinde een produkt in ruil te
kunnen aanbieden voor een ander produkt, dat ze
wensen te kopen. Geen nemen en geweld, maarproduk-,
tie en ruil; geen revelatie, maar rede. ' , ,

Kant wou de mens terugbrengen tot schuldgevoelens
en geweld, de enige morele standaard, Voor menselijk
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handelen in de middeleeuwen. Daartoe moest hij twee
vijanden klein krijgen: de rede, en de produktie. Door
de rede aan te vallen begon hij een lang proces, dat
door Hegel en Marx en een hele reeks vermaarde 'den-
kers' werd voortgezet. Het uiteindelijke streefdoel was
de mens de enige faculteit te ontnemen die hem onder-
scheidt van het dier: de rede. De resultaten waren
geweldig: waar denkers in de Renaissance de wereld

tot hun thuis maakten, gingen de
mensen zich terugtrekken in na-
ties, provincies en parochies.
Hauslichkeit (vandaag cocoo-
ning) is geen nieuw woord, en
Nationalisme werd ook een
begrip. De bevolking van Europa
werd gebalkaniseerd, en voor-
bereid op de terugkeer naar het
dierenrijk, en grote leiders maak-

ten zich klaar om dit materiaal te vérenigen en om te
smeden naar hun wens. Duitsland liet vrij spel aan
Bismarck en Hitler. En in Rusland werd de meute
opgezweept met Marxistische slogans, die werden
bezegeld in een zee van bloed onder Stalin.

Meer stro

Maar, hoe men ook zijn best doet om een mens te
verdieriijken, zijn ware aard kan men onderdrukken,
maar niet Vernietigen. Een mens zal slechts een hande-
ling blijven stellen, hetzij onder dwang, hetzij in de
overtuiging dat zijn handeling moreel verantwoord is.
Er was dus een nieuwe ethiek nodig, die de verdierlijk-
te mens een zegen gaf over het hoe en het waarom van
zijn daden. Ook het noodzakelijke ingrediënt dat het
succes uitmaakte van deze strategie, werd door Kant
aangebracht: altruïsme, finale zelfopoffering aan een
hoger doel. Dit is geen stelling van "doe goed en zie
niet om". Niets minder dan totale wegcijfering kon
volstaan. Zelfs enig plezier in het stellen van een han-
deling maakte haar immoreel, want baatzuchtig.

Dit is weer de oude techniek van de stro-man! Denken
aan eigen belang is de mens niet vreemd, want het is
het meest natuurlijke dat er bestaat. Zonder oog voor
het eigen belang kan men niet aan eten of werk gera-
ken, kan men niet eens overleven. Iemand die werke-
lijk 'onbaatzuchtig' is, zal automatisch zichzelf ver-
waarlozen tot een staat van behoeftigheid. En vanuit
die staat rekent hij dan op de welwillendheid van hen
die wél baatzuchtig zijn, en door moeite en werk voor
zichzelf zorgen, .opdat ze de zorg voor hem op zien
nemen, uitmedelijden. In feite kiestde 'onbaatzuchtige •
voor een leven als parasiet op de baatzuchtige- kn



wanneer de baatzuchtige dan minder welwillend blijkt
dan de 'onbaatzuchtige' had gewenst, wordt deze
moreel verketterd tot een verdorven wezen dat enkel
kan nemen en niets teruggeeft aan zijn 'medebroeders',
die toch ookrecht hebben op leven. Nu ligt de fout niet
bij de 'onbaatzuchtigen'. De fout ligt bij ieder van ons,
die dit stigma heeft aanvaard, die de zegen van het
slachtoffer heeft gegeven over deze aantijging. Daar-
door is de produküeve mens ontwapend tegenover de
parasiet die op zijn rug wil leven. ;

Dit is de basis van de rampspoed waarin Kant de mens-
heid heeft gestort: Napoleon, Bismarck, Hitler, Staliri,
Lovelock. De mens werd verlaagd tot ófferdier voor
het hogere goed, en dat hogere goed kon zijn: de arme,
de broeder, de groep, de natie, hetproletariaat, Moeder
Aarde. Wanneer het aanvaardbaar is dat één individu
wordt opgeofferd voor het hogere doel, waarom dan
geen honderd? "Wie zal zich dan de Armeniërs herin-
neren?" (A. Hitler, voorde invasievanPolen.*)EndiQn-
de niet Stalin het hogere doel door tientallen miljoenen
mensenlevens te vernietigen? En is de bruine Pelikaan
niet meer waard dan 200 miljoen nieuwe malariageVal-
len perjaar, waarvan erjaarlijks5 miljoen in een vroege
dood eindigen?

Hebben we intussen onze brave
ondernemer niet uit het oog ver-
loren? Wat is zijn plaats in het grote
beeld? Hoe past hij in de plannen
van de 'groten der aarde'? De
ondernemer kreeg een duale rol.
Enerzijds erkenden de 'onbaat-
zuchtigen' de waarde van de indus-
triële produkten, en wilden ze zich
deze graag toeëigenen. Anderzijds haatten ze de
produktieve mens, omdat die hen verplichtte te erken-
nen dat de rede een eeuwige bron is van welvaart.

Say ' ' ' ƒ : ' ' ' ." . ' ' / •'•'. ?'

De strategie die werd gevolgd, was het opzetten van
een stro-man voor de economie. De wet van Say zegt
"produktie vertegenwoordigt zijn eigen consumptie",
dat wil zeggen dat wanneer iemand meer produceert
dan hij zelf verbruikt, hij dat doet in de Verwachting
dat hij het overschot zal kunnen verkopen om er iets
anders bij een andere producent mee aan te kopen dat
hij niet zelf kan produceren voor diezelfde prijs. En de
munteenheid daarvan was het uur, geprestéérd aan
denken en werken: Het uur als eenheid van het leven,
want het leven is eindig in tijd. Een ruil yan produkten
is dus voor beide partijen waardevol,' \yanneer beide

partijen door de ruil levensuren winnen. En dat kon
door de resulterende taakverdeling en mechanisatie.
Geld was enkel de materiële vorm van dit principe, dat
mensen die met elkaar zaken willen doen, handel
moeten drijven en waarde in ruil voor waarde moeten
geven.

Verschillende stro-mannen werden geprobeerd, en de
meest geslaagde was die van Keynes, die de wet van
Say verkrachtte tot "produktie is consumptie". Deze
wiskundige identiteit maakte het iedereen duidelijk dat
in feite het omgekeerde gold: "consumptie is produk-
tie"; Om een economie staande te houden waren dus
niet de producenten van belang, enkel maar de consu-
menten.Rn consumeren, dat kon de staat als de beste.
Herverdelen was de boodschap. Ook de munteenheid
veranderde: dé waarde dié een consument aan een goed
hecht, staat in directe relatie tot zijn nood eraan. Onder
de nieuwe economische wet werd nood verheven tot
basis voor.allërelaties tussenmensen (want dat is eco-
nomie tenslotte). Levens-tijd was niet langer de maat-
staf.ien de vrucht van werktijd, hét produkt, verloor
daardoor ook zijn karakter. Dit gaf de consument de
toestemming om té nemen op basis van nood, in plaats
van te ruilen. Geld werd herverdeeld aan niet-producen^-
ten, en werd zo verkracht tot middel van verdrukking.

Een loon was niet langer

eerlij k Verdiend, maar

werd een aalmoes,

Dit schiep wel een probleem in de
:relatie tussen werkgever en werk^
nemer. Hoe kan nien een;werkne-
mer verionen naar behoefte in
plaats van naar werken? Vooreerst

; moest verlening op stukwerk
worden vervangen door mn> of
maandloon, Het bestaan van een

relatie tussen loon en werken zou mensen tot prestatie-
drang kunnen brengen, wat als perfide werd be-
schouwd. Een loon was; niet langer eerlijk verdiend,
maar werd een aalmoes, Maar wat is dan de basis om
aan een uur waarde toe te kennen? In de geest van het
herverdelen was het normaal dat één persoon werd
gelijkgesteld met de anderen, en dat was de onderne-
mer, de werkgever. Er was geen reden waarom hij meer
winst zou hebben aan produktie dan de werknemers,
want denken speelt toch geen rol in produktie, wat?
Dus moesten de uurlonen omhoog tot een niveau waar
bijna alle winst van de ondernemer verdeeld werd over
de lonen. Een Duits vakbondslid stelde zeer cynisch na
de val yan de muur: "We zullen de belastbaarheid van
de ondernemingen testen."

Waarom liet de ondernemer zich doen? Weer werd
misbruik gemaakt van zijn nobele, morele inborst met
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de stro-man techniek. Enkele inderdaad misdadige
ondernemers werden als type van de ondernemer voor-
gesteld. De proletariër werd moreel verheerlijkt tot de
verguisde verworpene der aarde wiens opstanding nabij
was, en de ondernemer werd verketterd tot een baat-
zuchtige vampier, die zijn slaven uitzoog. (De film
Daens heeft dit pakkend in beeld gebracht.) Kon men
verwachten dat de ondernemer sterk bleef staan onder
dergelijke morele druk? Ik vind van wel, maar helaas,
hebben de ondernemers van toen de stro-man aanvaard,
en hebben ze de zegen van het slachtoffer gegeven. De
keuze was toen "vrij ondernemen verdedigen als mo-
reel, en eventueel status inboeten" of ''slavernij aan-
vaarden in de hoop het blazoen te kunnen oppoetsen".
Het is verloren gepoetst: een slaaf is een slaaf.

i i

Tollenaar, ^ i q

Maar de gelijkheid ging nog niet ver genoeg: als het
vermogen tot consumeren het enige criterium was om
als mens rechten te verwerven, waarom zouden dan
enkel werkenden een loon trekken? Er was altijd wel
een klein aantal armoezaaiers geweest, maar die
moesten vroeger rekenen op liefdadigheid. Maar dien-
den de levensnoodzakelijke prbdukten niet gegaran-
deerd voor iedereen toegankelijk te zijn, als recht! De
Welvaartsstaat was geboren.

Dit werd de finale ontkenning
van produktïe. De mens werd
een consument, en produktie
werd afgewenteld op een
'onderlaag't die moreel onder
de knoet werd gehouden met
alle stromannen uit het ver-
leden. De 'belasting' op de onderlaag kon nu toene-
men zonder grens..De belasting werd betaald door
iedere werker en ondernemer, en de ondernemer kreeg
een belangrijke innende functie: belasting op de toe-
gevoegde waarde, werkgeversbijdragen, solidariteits-
bijdragen, bedrijfsvoorheffing, de lijst iseindeloos. En
als er dan nog winst overbleef, werd die ook nog eens
belast. Zo is Weer een stro-man opgezet: de onderne-
mer heft de belastingen, en niet de staat. Zo zijn we
geëvolueerd naar de hallueinante situatie, waarin de
werkgever die éën frank belastingvrije koopkracht wil
geven aan zijn werknemer, tot tien frank netto toe-
gevoegde waarde uit de produktie van die werknemer
moethalen, en het verschil moet afdragen. De werkne-
mer ziet enkel de helse werkdruk, de consument ziet
enkel de stijgende prijzen. De rol van de Staat hierin is
handig gecamoufleerd, en de ondernemer neemt wel-
willend alle schuld op zich., ,
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Zo is weer een stro-man

opgezet: de ondernemer heft de

belastingen, en niet de staat.

De herverdelende rol van de staat schiep ook een nieu-
we diersoort: de corrupte ondernemer, die leefde, niet
doorwaarde teproduceren, maar doorop basis van nood
contracten te zoeken bij de staat. Contracten konden
worden toegekend op basis van status, politieke vriend-
schap, en zelfs bakshish, geld onder tafel. Contracten
konden zelfs worden opgesteld om een noodlijdende
'ondernemer' aan werk te helpen, met voer voor blun-
derboeken tot gevolg. De bekwaamheid van de
ondernemer werd secundair, zodat de kwaliteit van de
geleverde prestaties terugliep. Het verschijnsel "cor-
rupte ondernemer", dat uiteindelijk veroorzaakt werd
door de inmenging van de staat in de economie, straal-
de nietzozeer af op de Auguste politici, maar wel op de
ondernemer in het algemeen. Dit is de wortel van het
schisma in depublieke opinieoverdeondernemer, zoals
duidelijk naar voren kwam in de enquête van Roularta
Research. i

Atlantis

De ultieme oplossing heeft Ayn Rand beschreven in
Atlas Shrugged (Atlas haalde de Schouders op). Hierin
gaan de produktieve mensen, moegetergd door esca-
lerend profitariaat, in staking. Eén voor één gaan de
lichtjes uit in de Verenigde Staten, maar het had

evengoed Babyion, Athene,
Rome, of eender welk van de
vergane culturen kunnen zijn.
Wanneerhetproces nietbewust
via een staking verloopt zoals
in Atlas Shrugged,danvetioopt
hetimpliciet,doordatte weinig
bekwame jongeren tot het
ondernemerschap toetreden.lK

durf te hopen dat tegen de volgende verkiezingsronde
iedere ondernemer, en ook iederepoliticus van netland
die de taal machtig is Atlas Shruggedheeftgdeien (een
goede Nederlandse vertaling van haar kritiek op de
welvaartsstaat is te vinden in De Stem van de Rede, vol.
l, nr 3). Het brengt een hallucinant m
trouw beeld van de toekomst die vandaag in g OM e
plannen wordt neergezet. Als het dit is wat we wil
toekomstvoor onze kinderen, laten weerdan tenminsi

met open ogen naar toe lopen. De huidige weg voe
naar een ontvolkt, gebalkaniseerd Europa, waar vi -
mingenen Walen elkaar om een bete broods bevecntei .

Net als voor de Franse Revolutie komt het verlichte
denken vandaag uit de VS. Volgens de Library,CongtessisAtlasShruggedhettweedsmesstinvios
rijkeboek(nadebijbel)ophetlevenvandegerradoe
Amerikaan. En dat vertaalt zich vandaag m



geweldige politiekerevolutie.Ayn Rand heefthaar zelf-
gekozen volk tanden gegeven. Ik hoop dat ze spoedig
het gebit van onze tandeloze leeuw zal bijspringen.

De ruk naar de acceptatie van de ondernemer zal er
nooit komen als hij onder druk van het Amerikaanse
en Aziatische ondernemerschap moet komen. De Bel-
gische arbeiders die worden afgedankt krijgen zowel
vanregerings- als vakbondswege te horen datde schuld

ligt bij de ondernemers die met hun kapitaal naar het
buitenland vluchten. . . . . f

Het is dringend nodig dat de ondernemers zich op
moreel vlak distantiëren van het principe van de wel-
vaartsstaat, en zichzelf voorstellen als de produktieve
helden, zonder wie een vreedzame, welvarende samen-
leving onmogelijk is. '

Ludo de Clercq l Vb l

EUROREP SEMINAR 1996: HOE WERKT
EEN VRIJE MAATSCHAPPIJ?

, '. ' Stefan van Glabbèek

Deze sfeervollebijeenkomstvanËuropese libertariërs,
die plaats vond op zaterdag 17 februari j.l. in Amster-
dam, was zeer de moeite van het bezoeken waard.
Behalve de lezingen van vier Europese libertariërs en
een smakelijk diner, was het leuk;om libertariërs uit
andere landen te spreken. De meeste Europese landen
hebben een libertarische "representatiye" voor ISIL,
the International Society for Indiyidual Liberty. Zij
worden wel de "Euroreps" genoemd. Er zij n pok "reps"
van veel niet-Europese landen, maar die zijn meestal
slechts te zien op de ISEL World Conference, die deze
zomer in Canada wordt gehouden. De seminars en
conferenties zijn natuurlijk open voor iedereen die wil
deelnemen; de "reps" hebben dan hun ISIL-vergade-
ringen buiten het programma om. Verder werden er
libertarische boeken verkocht, en deden diverse
Europese libertarische tijdschriften de ronde. Zo zagen
we dat in Polen er sterke banden bestaan tussen de
libertarische en de anarchistische beweging, en dat
diverse Poolse libertariërs vaak schrijven in een Pools
anarchistisch tijdschrift. Een ander zeer interessant
tijdschrift dat gepresenteerd werd, is "De Stem van de
Rede", een Belgisch objectivistisch tijdschrift.

De eerste lezing, door Stephen Moony, een Canadees
uit Engeland, ging over de vraag tot hoever het bestaan
van de staat redelijk is. Na een filosofische analyse van
deze vraag, was het antwoord dat in ieder geval voor
de vrijheidsaantastingen door de staat geen redelijke
verdediging mogelijk is. Vervolgens bleef natuurlijk
de Hamvraag over: is het redelijk dat de staat een taak
heeft/neemtin het verdedigen van individuele vrijheid?
uitleidde tottwee gedachtepaden. Deeerste ging erover
of hetmogelijkis dat de vrijheid slechts yefdèdigd wordt
door particulieren op een markt met vrije coneurrenr
tie, zonder dat dit ten koste ;gaat van die zo gewaar-
deerde vrijheid. De conclusie was dat dit mogelijk is.

De tweede vraag is of het ook immoreel is als er dan
toch een staat blijft bestaan. Hiervoor moest eerst de
vraag worden beantwoord wat de definitie is van een
staat. Hierbij werd het publiek actief betrokken. De
gegeven definities waren in tweeën te splitsen. Som-
migejni vonden dat een staat wordt gedefinieerd als een
geheel van mensen, gebied, regelf en ;oyerheid. An-
deren vonden dat de staat moet* worden gedefinieerd
als iets dat de mensen wordt opgelegd, zodat de staat
alleen het machtsmonopolie is van een overheid die de
mensen in een bepaald gebied haar regels dwingend
oplegt. Helaas werd de lezing niet afgesloten meteen
eindconclusie, maar werd zij afgesloten na het
discussiëren over de definitie van het begrip staat.

De tweede spreker was Toine Manders, voorzitter van
de Nederlandse Libertarische Partij. Hij vertelde dat
het libertarismenognooitzoveelpubliciteitheeft gekre-
gen als tijdens de campagne Van de LP. Na de cam-
pagne zijn een aantal van de activisten gaan werken
voor het Haags Juristen College, een stichting die zich
reeds lange tijd bezig houdt met het voorkomen dat
dienstplichtigen worden gedwongen hun dienstplicht
(verder) te vervullen. HetHaags Juristen College doet
dit vanaf het begin af aan al met een ideologisch mo-
tief: namelijk dat (fysieke) dwang immoreel is. Het
Haags Juristen College heeft, als pionier in deze dienst-
verlening, een belangrijke bijdrage geleverd aan de
onwerkbaarheid, en daarmee de afschaffing van de
Nederlandse dienstplicht. Hoewel hier tijdens de le-
zing onder het publiek onduidelijkheid over bestond,
is het Haags Juristen College geheel onafhankelijk van
de LP, en werd het slechts terloops ter sprake gebracht.
Toine kondigde aan binnenkort als LP-activiteit beslag
te leggen op waardepapieren in een belastingkantoor.
Hij gaatditdoen met behulp vaneen kom beslag en een
ppHepel. j ;
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De derde spreker was ChristianMichèluitZwitserland. voor te leggen. Men accepteert dan bijvoorbeeld op
Christian sprak over hóe vrijheid te verdedigen is op voorhand de uitslag van het gerecht. Maar men kan
internationale schaal. Hij legde uit dat er de mogelijk- ook demogelijkheid van hoger beroep opnemen, waar-
heid is van privé-legers, maar dat daarvoor het tree- bij men een tweede rechtbank aanwijst die uitspraak
rider-probleem geldt: mensen kunnen ervan profite- magdoenalséénvanbeidepartijenzichnietirideeerste
ren en toch besluiten om niet mee te betalen. Dit zou uitspraakkan vinden. Hetkan natuurlijkzijndatergeen
de financiële positie van privé-legers kunnen onder- overeenstemming kan worden gevonden over welke
mijnen. Bij het wegvallen van deze legers bestaat er arbiter/rechtbank men neemt. Het is bijvoorbeeld
natuurlijk weer een nieuwe marktbehoefte aan een mogelijk dat beiden een lidmaatschap hebben bij een
privé-leger voor een bepaald _ arbiter of rechtbank, en dat dit
gebiedje dat zich onveilig voelt,
maar bij het opnieuwinhuren van
nieuwe legers gaan weer dezelfde
problemen spelen. Hetis volgens
Christian maar de vraag of deze
turbulente markt wel tot een
wenselijk resultaat zou leiden.

Een privaat rechtsstelsel is

ongetwijfeld beter dan het

huidige onrecht van de staat.

abonnement niet voor elk het-
zelfde is. Zoals verzekerings-
maatschappijen altijd op voor-
hand geschillencommissies
hebben aangewezen voor mo-
gelijke conflicten, zo is er ook
economisch nut voor recht-

Anderzijds ging Christian in op nieuwe trends, zoals banken en arbiters om op voorhandaan tewijzen welke
deinformatiseringenhéttoenemendezakenklimaatop commissies bij geschillen tussen welke organisaties
internationale schaal. Deze ontwikkelingenzouden een worden aangesproken. Maar het is ook mogelijk dat in
sterke prikkel geven om geen oorlog te gaan voeren. zo' n regeling niet is voorzien, of dat de dief zich niet
Zo is een oorlog tussen rijke westerse landen bijvoor- bij zo'n organisatie heeft aangesloten. In zo'n geval
beeld niet goed meer voor te stellen. Christian noemde gaan de strijdende partijen onderhandelen, waarbij
zelfs een situatie in voormalig Joegoslavië waar mid- fysieke macht en bondgenootschappen een sterke rol
denin het oorlogsgebied een lange tijd op een klein kunnen spelen in de onderhandelingspositie. Een dief
plekje de vrede werd bewaard omdat Serviërs en alleen staat bijvoorbeeld niet erg sterk. Maar ook de
Moslims er daar meer been in zagen om handel te drij- rdaffia staat niet erg sterk tegenover een groot bondge-
ven. Een libertarische gemeenschap zou zich zo kun- nootschap van veleorganisatiesdieaUemaal viageschil-
nen verdedigen door zakelijke voorstellen te doen aan lencommissies en verdragen met elkaar samenhangen,
mensen en organisaties van het aanvallende land.
Verder noemde Christian het argument dat een land Hetisookmogelijkdatmensenallemaalverzekerdzijn
zonder centraal, gezag erg moeilijk te veroveren is. Je tegen diefstal, en dat de verzekeringsmaatschappij zijn
kunt met zomaar de regeringsbolwerken overnemen, schade weer probeert te verhalen op de verzekerings-
endaarmeedestrijdbeslechten.Wanterzijngeenrege- maatschappij van de dief. Er is dan onderhandeling
rmgsgebouwen Je zult echt dorp voor dorp moeten tussenverzekeringsmaatschappijenzoalswedatnuook
innemen Zo is Ierland bijvoorbeeld vroeger een min al kennen. Het gedrag van dieven is dan onaantrekke-

llbertansch
u
e Serawsnschap geweest zonder lijkomdathungedragenormeverzekeringspremiesrnet

theeftEnSeIand duizend jaar zich meebrengt. Ook kan een individuele dief worden
Ver°verTVIndien de we^d als ge- aangesproken Er zal dan vaak gewerkt worden met

Heem 'orf'lsdefensiegeen specifiek pro- een deurwaarder i.p.v. met private politiediensten. Bij
metSX ^^^onceptisdatsamenhangt onherstelbare schade, zoals moord, kan volgens Stefan
^^^'M8em-^^Jtttaa^ tocheenbepaaldeSchadewordenbepaalddoo,raide

van rechtspraak, die erg hoog is. Dé dader die cm w
De laatste «nrpW, o* f „, , kan betalen kan dan te werk worden gesteld! OoK
StefanS±7 £ *£***uitDuitsland- »* men nog sceptisch kunnen zijn ten opzichte van

^ denkbeeldige extreme gevallen binnen een privaat rechtsstelsel, hetlbe^ischesamenle- zal ongetwijfeld beter zijn dan het huidige onrecht van
c • vatearblters of wel private recht- de staat

banken Er zijn pnVate politie-organisaties die diens-
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HET MODERNE CONCEPT
VAN MENSENRECHTEN

P.B. Cliteur1

Vijftig procent van de Nederlanders gelooft niet meer in God. Het percentage

kerkbezoekers is nog lager. In het jaar 2040 zal, als de trend doorzet, nog maar

tien of twintig procent van de mensen christen zijn. Dit zijn enkele gegevens die

niet alleen relevantie hebben voor theologen, maar ook voor ethici. Het brengt ons

op het onderwerp van de publieke moraal. Bestaat er een gedeeld normatief re-

ferentiekader als substituut voor de traditionele christelijke waarden die...

tegenwoordig zo sterk aan erosie onderhevig zijn?
Natuurlijk zijn er mensen die menen dat we zo' n kader
helemaal niet nodig hebben. We kunnen uitstekend uit
de voeten met impliciete waarden en manieren van
doen. Bovendien, zo stelt men, zal het christelijk
waarden- en normenpatroon onze cultuur blijven ken-
merken, ook wanneer dat niet meer als zodanig wordt
herkend. Het Christendom is gesunkenes Kulturgut.

Ik zal er hier vanuit gaan (zondef dat in dit kader
aannemelijk te kunnen maken) dat elke maatschappij
een gedeeld geheel van waarden en normen npdigheeft
om te kunnen functioneren. En ik stel dan vervolgens
de vraag: is dat kader voorhanden?

Het lijkt mij wel. Na de Tweede Wereldoorlpg is
een lijst met waarden en normen in de Vorm van
"mensenrechten" geproclameerd met; een universele
pretentie. Met dat "universele" wordt dan bedoeld dat
de lijst van mensenrechten waaraan men bijval
proclameert, niet een tijd- en plaatsgebonden zaak js,
maar dat het een model is voor de gehele wereld en ook
voor de toekomst. Binnen de Verenigde Naties is een
"Universele Verklaring van de Rechten van de Mens"
(1948) tot stand gekomen, die nog steeds de meest
bekende optekening is van dje waarden en normen. Dé
Universele Verklaring werd geproclameerd als een
"common Standard of achievement fór all peoples and
nations".

Dat is geen geringe pretentie. Maar het is ook geen
geringe prestatie om voor die Universele Verklaring
zoveel bijval te hebbent gemobiliseerd.* Ik heb nog uit
mijn schooltijd een Kleine Schoolatlas der gehele Aarde
vanP.R. Bos en G.L: van Balen, 52e drük> derde oplage,
uit 1968. Daarin bevindt zich ook een aantal kaarten

van de wereld met daarop aangegeven hoe de planten-
groei over.de wereld verdeeld is, hoe het zit met dp
bevolkingsdichtheid en welke talen in welke delen van
de wereld gesproken worden. Omdat zo' n gebied waar
een bepaalde taal wordt gesproken, zich door de kleur
onderscheidt van een ander .gebied waar een andere
taal wordt gesproken, kan je in één oogopslag zien
welke taal waar op de \vereld gesproken wordt. Er zit
ook een kaartje in met godsdiensten. Protestantse
gebieden op de wereldkaart zijn met geel ingekleurd.
Rooms-katholieke, met grijs. Grieks-orthodoxe gebie-
den met roze. Mohammedaanse gebieden zijn groen.
Om de een of andere reden is dat aanschouwelijker dan
percentages. • ' : ;

; Dat kaantje is om twee redenen van belang. Aller-
eerst doet het ons beseffen hoe anders het nu, dertig
jaar later, zou moeten worden ingekleurd. Weliswaar
is het groene gebied niet groter geworden, maar wel
fanatieker. De kleuren geel en grijs, die voor het pro-
testantisme en katholicisme staan, zijn heel vaal van
kleur geworden. Als je de hedendaagse belangstelling
voor New Age beziet, met name in combinatie met het
ecologisch bewustzijn, heb je wel eens de indruk dat
wat in de Bos-AÜas met wit werd aangeduid, de na-
tuurgodsdiensteni de enige vorm van godsdienst is die

1. Bijzonder hoogleraar filosofie TUD, universitair hoofddocent
encyclopedie van de rechtswetenschap RUL

2. Vgl.Qverdegeschiedenis;Burgers,JanHerman,"Deontstaans-
geschiedenisvandeUniverseleVerklaringvoordeRechtenvan

: • • : . • üeMens"; in:Sfepnan Parmentier, red., Mensenrechten tussen
retoriek en realiteit, Mys & Breesch, Ligawor mensenrechten,

, 1994, pp.13-35.
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zich heeft weten uit te breiden.
Een tweede punt dat we ons realiseren bij het be-

zien van het kaartje, is dat de grote godsdiensten on-
geveer evenveel van de landkaart kunnen claimen. Dat
betekent dat delen van de wereld door een bepaalde
godsdienst worden gedomineerd, maar dat geen enkele
godsdienst mondiaal aanhang
vindt. NU komt mijn punt:
vergelijk dat nu eens rnet de
publieke moraal van mensen-
rechten. Watde Islam, hetChris-
tendom, het Boeddhisme, het
Humanisme, het Hindoeïsme
niet gelukt is, namelijk een
rilörèel kader presenteren dat
voor de gehele wereld accepta-
bel zou zijn, is weï gelukt in het kader van de mensen-
rechten-traditie. Als we zo'n wereldkaartje zouden
moeten inkleuren mét als criterium deöïaté waarin men
aanhankelijkheid heeft betuigd aan de "mensenrech-
ten-religie", dan zou de hele wereldkaart bijna éénkleur
worden. In die zin is de publieke moraal van mensen-
rechten het substituut geworden voor de moraal van de
wereldgodsdiensten. '

Als een pleitbezorger voor de mensenrechten-traditie
ben ik sterk gefascineerd door de vraag hoe we die
traditie kunnen behouden, dat wil zeggen: kunnen
behoeden voor verval. Dat is nodig namelijk. Net als
grote bedrijven nooit op hun lauweren mogen gaan
rusten, maar zich voortdurend moéten inspannen, niet
alleen om hun marktaandeel te vergroten,' maar ook
om wat men heeft, te behouden, zo geldt ook voor
geestelijke zaken, voor godsdiensten, ideologieën,
ideeënstelsels ennormatieve instituties dat menzemoet
onderhouden. De tweede wet van de thermodynamica
(men móet voortdurend energie aanwenden om de
dingen te laten voortbestaan) geldt ook voor het rijk
van de geest. Democratie, rechtsstaat, de scheiding der
machten - allerlei grote idealen van de westerse
staatsontwikkeling zijn óp een bepaald moment in de
historische ontwikkeling naar voren gekomen en
zouden ook weer kunnen verdwijnen. Politieke ideeën
komen op en verdwijnen als zij hun normatief appèl
hebben verloren; Net als godsdiensten en ideologieën.
Dat gebeurde met het christendom, maar het zou ook
kunnen, gebeuren met democratie^ rechtsstaat en
mensenrechten. Om deze instituties hun levenskracht
te laten behouden zullen we ons, zoals Ha^ek zo mooi
schrijft in het voorwoord van The Constitution of Lib-
erty, op de uitgangspunten moeten bezinnen en deze
moeten herbevestigen.3 We zullen telkens weer voor
ogen moeten houden wat de reden is voor het bestaan

Depublieke moraal vanmensen-

rechten is het substituut gewor-

den voor de moraal van de

wereldgodsdiensten. ,

van die instituties en de voorwaarden waaronder zij tot
bloei kunnen komen realiseren.

Ik zal hier een paar opmerkingen maken over het
"behoud" van de traditie van mensenrechten. De stel-
ling die ik hier zal proberen te verdedigen, is dat de
mensenrechten-traditie weliswaar op het ogenblik het

meest belangrijke normatieve
richtsnoer is dat mondiale bij-
val krijgt, maar dat weóns goed
moeten bezinnen op de voor-
waarden waaronder mensen-
rechten kunnen blijven bestaan.
Maar laat ik beginnen met
uiteen te zetten wat ik onder
mensenrechten versta.

Het klassieke concept van mensenrechten:
mensenrechten als universele morele rechten

Wanneer we over "mensenrechten" spreken, worden
daar doorgaans twee verschillende zaken mee aange-
duid. Het eerste is het klassieke concept van mensen-
rechten; Daarbij gaathetómuniverselezeerfundamen-
tele rechten die geen of onvoldoende verankering in
het positieve recht hebben gevonden, maar dat eigen-
lijk wel zouden moeten vinden. Mensenrechten zijn
hier morele rechten.

Bij het klassieke concept van mensenrechten gaat
men uit van wat ik;zou willen noemen eenfilosofisch-
ethische of natuurrechtelijke benadering. Mensenrech-
ten worden getypeerd in termen van fundamentele
waarden die door het recht zouden moeten worden
beschermd of waarop het recht is gebaseerd. Mensen-
rechten zijn fundamentele rechten die aan de mens
louter op basis van het mens-zijn toekomen, hoortmen
wel in dit verband. Mensenrechten zijn rechten die de
menselijke waardigheid tot fundamenthebben, zeggen
anderen. Mensenrechten verzekeren mensen een mens-
waardig bestaan. En zo voorts.

Mensenrechten in deze morele zin, verschillen
aanzienlijk van een tweede concept van mensenrech-
ten dat ik zal proberen te omlijnen. Daarbij gaathetom
een modern concept van mensenrechten: hoger recht
dat in verdragen en grondwetten een fundamentele
status heeft gekregen. Het is van groot belang dat we
die twee begrippen goed uit elkaar houden.

3. Hayek, F.A., The Constltution. of Liberty, Routledge and Kegan
Paul, London and Henley, 1976 (1960), p.3: "Sofaras the West
isconcemed.wemusthopethatheretherestillexistswidecpnsent

on certain fundamental values, But this agreement is no longer
explicit; and if these values are to regain power, a comprehen-
sive restatement and revindication are urgently neededV
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Mensenrechten in morele zin zijn nog niet te onderschei-
den van morele geboden. Het zijn eigenlijk morele ge-
boden die aan alle mensen toebehoren. Maurice Cranston
formuleerthetalsvolgt: "Human rights are aformofmo-
ralright, andthey differfromothermoral rights in being
the rights of all people at all times and in all situatkms".4

In deze benadering is de traditie van mensenrech-
ten nauw verbonden met die van het natuurrecht-. Heit
natuurrecht is immers recht dat van nature zou bestaan
en dat hét ideaal of de norm vormt voor het positieve
recht van alledag. Reeds in de oudheid beriep men zich
daarop. Toen de tiran Kreon aan Antigone verbood
(vergelijk de gelijknamige tragedie van Sophocles) om
haar broer te begraven, legde Antigone dat bevel naast
zich neer. Zij beriep zich op een recht van de goden dat
hoger was dan het recht van de vorst.5

Deze traditie van denken in
termen van hoger recht om
daarop een eventuele onge-
hoorzaamheid aan de vorst te
legitimeren, heefteen magistra-
le carrière doorgemaakt in het
denken over recht en politiek.
De natuurrechtstraditie vormde
de basis voor het recht van
verzet, voor de rechtsstaatidee,
voor een bezinning op de be-
grenzingen van de macht van de staat (zo belangrijk
voor de liberale en libertarische traditie) en zo voorts.
In feite zijn de verschillende onafhankelijkheidsver-
klaringen, zowel het Plakkaat van Verlatinge (1581),
waarbij wij ons van Philips lïafzwoeren, als de Ameri-
kaanse Onafhankelijkheidsverklaring waarin de band
van Amerika met Engeland werd doorgesneden, min
of meernatuurrechtelijkedocumenten.6 "Wehold these

4. Cranston, Maurice, "Human Rights, Real and Supposed", in: D.D.
Raphael, ed., PoliticalTheoryandTheRightsofMan, MacMillan,
London etc., 1967, pp.43-54, hierp.49. Vgl. overde universali-
teitspretentie van mensenrechten verder: Ven, J.J.M, van der,
"Les droits de l'homme: leur universalité en face de la diversité
des civilisation", in: Archiv fürRechts- undSpzialphilosophie, 71
(1985), pp.437-451; Donnelly, Jack, "Culturalflelativismand
Universal Human Rights", in: Human Rights Quarterly, 6 (1984),
pp.400-419en het themanummer van CivisMundi, Universaliteit
van mensenrechten, 32, nr 2 (1993). |

5. Vgl.overdebetekenisvanhe'tverhaalvoorhetdenkenoverrecht:
Wolf, Erik, GriechischesRechtsdenken, II, Rechtsphilosophieund
Rechtsdichtung im ZeitalterderSophistikj Vittorio Klostermann,
Frankfurt am Main, 1952, pp.248 e.v.

6. Vgl. Reek, Andrew, "The Enlightenment in American Law l: The
Declaration of Independence", in: The Review of Metaphyslcs,
1991,44,pp.549-573.

truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by 'their Creator with certain
unalienable Rights, that airiong these are Life, Liberty
and the pursuit of Happiness". Er wordt een beroep
gedaan op vanzelfsprekende waarheden. Daarvan
worden er twee genoemd: (i) de waarheid dat mensen
gelijk zijn geboren; (ii) de overtuiging dat mensen van
de schepper bepaalde onvervreemdbare rechten'heb-
ben meegekregen. Uit die twee waarheden worden dan
vervolgens ook weer rechten afgeleid. De gedachte dat
God de mensen gelijk heeft geschapen, brengt het
gelijkheidsbeginsel en dus het recht op gelijke behan-
deling met zich mee. Als drie andere onvervreemdbare
rechten wordt gewezen op het recht op leven, het recht
op vrijheid en het recht om geluk na te streven.

... traditie van denkenin termen

van hoger recht om daarop een

eventuele ongehoorzaamheid

aan de vorst te legitimeren ...

Kritiek op het
klassieke concept
van mensenrechten

Het klinkt allemaal gedragen en
indrukwekkend natuurlijk
maar laten we nu ook eens heel
nuchter de vraag opwerpen of
het iets meer is dan retoriek.
Bestaat dat ' hogere' recht
waarop hier een beroep wordt

gedaan wel? Want stel nu eens dat het allemaal maar
op inbeelding berust (die onvervreemdbare rechten van
leven, vrijheid en het nastreven van geluk), dan kan dat
wel verontrustend zijn, maar het istoch een feit waarmee
men rekening zal moeten houden. Het heeft aan skep-
tici op dit terrein niet ontbroken: van Bentham7 tot
Bergböhm8 tot Kelsen9 is het bestaan van hoger recht
dan het door de staat gepositiveerde, ontkend.

Spreken over een hoger recht dan het rechtdatdoor
de staat is geproclameerd, is eenvoudigweg onzin,
zeggen deze critici. Het is een vorm van retoriek of
demagogie. Waar die Amerikaanse kolonisten en
Antigone zich in feite op beroepen' zij n morele waarden,
morelerechten eventueel, maar geen rechtin juridische
zin. Recht in juridische zin is alleen het positieve recht,

7. Waldron, Jeremy, (ed.), Nonsense upon stilts, Bentham, Burke
and Marx on the rights of man, Methuen, London and New York,
1987; Hol, A.M., "Jeremy Bentham (1748-1832)", in: P.B. Cli-
teur, AAM. Kinneging( G.A. van der List, red., Filosofen van het
Wass/ete/*era//sme,'KokAgora, Kampen; 1993, pp.149-167,
p.156. ' ' • i '

8. Bergböhm, Karl, Jurisprudenz und Rechtsphilosóphie, Leipzig,
1892.

9.' Kelsen, Hans, Was ist Gerechtigkeit?, Zweite Auflage, Franz
Deuticke,Wien,1975. ' ' <
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het van staatswege uitgevaardigde recht.

zo

mensenrechtenhetbetrekking heeft. Hetheeftnaar mijn
idee voornamelijk overtuigingskracht met betrekking

heeftinzijnanalysevanhetnatuurrechtgestelddathet tot het natuurrechtelijke, het ethische concept van

^^^^^^^Seggen.WanneeriernandmetdestroPomzijnhals aan het hogere recht een paar eisen zou moeten stellen

op het punt staat te worden verhangen kan hij wel kla-
gen dat het oordeel van de rechter in strijd is met het
natuurrecht, maar hij wordt toch opgehangen. Dat het
oordeetgeen "recht" is, helpt hem niets: "An excep-
tion, demurrer, or plea, founded on the law of God was
riever heard in a Gourt of Justice, from the creation of
the world down to the1 present moment".10 i

Wat Austin hier onder de aandacht brengt is een
punt dat herhaaldelijk in kritische zin tegenover de
natuurrechtstraditie is ingebracht. Wat heeft het voor
zin om een beroep tie doen op hoger rechtdan.de wet-; utuaar
geving van alledag? Wanneer ilc een wet overtreed en Het eerste, de noodzaak om het hogere reent zicnioaar
ik beroep mij in het daarop volgende proces op het feit i te maken, wees in de richting van het optekenen (co-
dat de wet die ik heb overtreden in strijd is met het cf//Jceren)daarvan.Hettweede,hetverstevigenvanae
natuurrecht dan zal de rechter mij toch veroordelen, i. positie van het hogere recht, wees op de noodzaak om

teerd door Austin en andere critici, verbond men de
volgendeconsequenties. Men zei van hethogererecht:

(i) maak het zichtbaar;

(ii) maak het stabiel;

(iii) maak het effectief.

De"inconclusivenessofmyreasoning"
wordt bewezen door "hanging rne up".
In feite is dat wat gebeurde met
Antigone. Weliswaar deed zij het zelf
(zij pleegde zelfmoord), maar wanneer
zij dat zelf niet had gedaan, dan had
Kreonhaar wel veroordeeld. Antigone
was de verliezer in het verhaal.

En de Amerikanen? Ook zij berie-
pen zich op: het natuurrecht, maar zij
waren de winnaars. Het feit dat hun
zaak heeft gezegevierd, zou een skep- ;
ticus over het natuurrecht kunnen opmerken, heeft
echter niets te maken met de intrinsieke overtuigings-
kracht van het natuurrecht, maar met het feit dat de
Amerikanen in een gewapend conflict stand wisten te
houden, Een beroep op het natuurrecht op zich is reto-
riek. Het is op geen enkele manier beslissend. Bentham,
Austin en na hen talloze anderen trekken hieruit de
conclusie dat het natuurrecht nonsens is; je hebt er niets
aan; het is een reus;op lemen voeten, een tandenloze
tijger; "nonsense upon stilts". .

Tot op zekere hoogte is dje kritiek op het natuurrecht
begrijpelijk en terecht. Mtaar, ,w.e moeten\dan wel
bedenken op welk concept van hoger recht en van

' • - •• -: ' • '•' • ' . . ~ i ' . r

10. Austin, TheProvince of JurisprudenceDetermineci, aangehaald

Door het verzet tegen

de wetten van de staat
' l ' ! ' „ ' * ' ! " • ' : ' • ' ' , ' . i . .

te laten beoordelen

door eehrechter, werd

het gereguleerd.

don Press, Oxford, 1983, pp.49-87.
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het door een verzwaarde wijzigings-
procedure te onderscheiden van het
recht van alledag (dat heet "ver-
schansen"). Het derde, het effectief
maken van het hogere recht, wees op
het institutionaliseren en reguleren
van het verzet tegen de staat, dat men
op basis van het hogere recht zou
kunnen legitimeren. Kort en goed:
door het verzet tegen de wetten van
de staat te laten beoordelen door een
rechter, werd het verzet gereguleerd.

Hetzijndeze aanpassingspogingen geweestdieons

met een nieuw concept van mensenrechten hebben
geconfronteerd. Men zou dat nieuwe concept het
moderne begrip van mensenrechten kunnen noemen.
Mensenrechten worden dan niet meer opgevat ais
universele morele rechten, maar als constitutionele
rechten. Het gaa,t om rechten die in een constitutie oi
in een verdrag daadwerkelijk zijn opgetekend.

Het moderne concept van mensenrechten:
mensenrechten als constitutionele rechten

Zo is een tweede concept van mensenrechten tot ont-
wikkeling gekomen. Het heeft zich geleidelijk in een
vijfentwintighonderd-jarige geschiedenis ontwikKew
uit de natuurrechtstraditie. Men-zou kunnen sPr<*eiJ
van, een modem concept van mensenrechten, om
het pas in de laatste twee eeuwen in zijn volle omgang



tot ontwikkeling is gekomen. Het moderne concept
mensenrechten heeft vijf kenmerken. Het gaat om (i)
hoger, (ii) gecodificeerd, (iii) slechts beperkt wijzig-
baar recht, (iv) dat als toetsingsgrond voor de rechter
fungeert voor lager recht en dat een (v) universele
betekenis heeft.

Het eerste kenmerk heeft het moderne concept van
mensenrechten gemeen met het klassieke: het gaat om
hoger recht. Maar kenmerkend voor de hedendaagse
mensenrechten is dat zij zijn opgetekend (gecodifi-
ceerd) in grondwetten en verdragen. Pas in de achttiende
eeuwwerdhethogererechtveelvuldigopgetekend.Be-
langrijke voorbeelden zijn verklaringen als A&Décla-
ration des droits de l'hommeetdu citoyen; de Ameri-
kaanse grondwet die in 1787 werd aangenomen (en in
1791 van een Bill of Rights werd voorzien); en ook de
Nederlandse Verklaring van de rechten van de mens
en de burger (1795).

Aangezienhetgecodificeerdehogererechteen soort
speciale status moest krijgen, verbond men daaraan
twee consequenties. Allereerst, men maakte het moei-
lijker wijzigbaar dan het gewone recht van alledag (zie
kenmerkiii). Daarmee werdhetals het ware beschermd
tegen de waan van de dag. Maar als
tweede verklaarde men ook de rech-
terbevoegd tot het toetsen van al het
recht aan dat hogere recht uit de
constitutie (kenmerk iv). Dat laatste
gebeurde in 1803. Toen wees het
Amerikaanse Hooggerechtshof een
arrest waarvan de strekking was dat
men niets aan hoger recht heeft
wanneer men zich daarop niet kan
beroepen voor de rechter; precies het punt dus waarop
Austin het klassieke natuurrecht had gekritiseerd: je
hebt er niets aan als de rechter het niet als recht erkent.

Daarmee Was de ontwikkeling van mensenrechten
bijna af. Immers het hogere recht was gecodificeerd,
rigide gemaakt en onder de controle >van de rechter
gesteld. Eén punt ontbrak nog en dat werd gerealiseerd
na de Tweede Wereldoorlog: een lijstvanmensenrech-
ten die universele betekenis zou hebben. Dat werd de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit
1948 (kenmerk v). : '

Mensenrechten als ACP

Daarmee was de ontwikkeling van het moderne con-
cept van mensenrechten tot een voltooiing gekomen.
Van een onduidelijk beroep op hoger recht had de tra-
ditie zich ontwikkeld naar iets dat werkelijk effectief
kon worden ingezet. In een beschavingsgeschiedenis
van duizenden jaren heeft die gedachte van dat hogere

rechtpraktische betekenis gekregen. In 1803 waren de
hoofdlijnen ontwikkeld van een: geïnstitutionaliseerde
beperking van politieke macht door hoger recht, waar-
bij dat hogere recht is opgetekend in een formeel do-
cumenten wordt afgedwongen, ook tegenover de wet-
gever, door de rechter. In 1948 kwam vast te staan dat
dit een model was dat mondiale pretenties koesterde
en ook als zodanig erkend is.

In overeenstemming met de historische betekenis
van het model zouden we daarvoor een eigen kwalifi-
catie kunnen introduceren. Wat we nu hebben geschetst
zou men, vrij naar Romein", het Algemeen Constitu-
tioneel Patroon van de Moderne Tijd (ACP) kunnen
noemen. Het is het model dat binnen de westerse maat-
schappijen als het voorlopige einde van de constitu-
tionele ontwikkeling wordt gezien. Het is algemeen in
de zin van universeel, constitutioneel in de zin dat het
betrekking heeft op de grondslagen van de inrichting
van de samenleving en het is een ACP van de moderne
<tijd in de zin dat het kenmerkend is voor het constitu-
tionele denken zoals dat sinds de Verlichting op de voor-
grond is getreden.12

Men heeft niets aan hoger

recht wanneer men zich
, i i

daarop niet kan beroepen

voor de rechter.

Drie verschillen tussen het
oude en het nieuwe concept
van mensenrechten

Het is dan nu eindelijk het moment
waarop ik kan terugkomen op de
stelling waarmee ik dit artikel be-
gon. Ik heb hiervoor gezegd dat ik
een pleitbezorger of verdediger ben

11. Vgl, Romein, Jan, «De Europese geschiedenis als afwijking van
het Algemeen Menselijk Patroon», (1952), in; Historische lijnen
en patronen, een keuze uit de essays, Em. Querido's Uitgeverij
BV, Amsterdam, 1976, pp.417-446 (voor het eerst gepubliceerd
in: In de ban van Prambanan, 1954) en Romein, «Het Algemeen
Menselijk Patroon», Ontstaan, belang en draagkracht van his-
torische theorieën, (1955),i in: Historische lijnen en patronen,
pp.491 -511. Men bedenke dat dit zeer vrij naarRomein is. Het
Algemeen Menselijk Patroon (AMP) van Romein is het model,
waarop Europa een uitzondering vormt. Ik hanteer echter een
begrip ACP van de moderne tijd als de hoofdregelvan de moder-
neconstitutioneleontwikkeling.Hetvofmtduseigenlijkhetspiegel-
beeld van het begrip van Romein. Het AMR in de zin van Romein
is iets waarvan de westerse beschaving zich heeft losgemaakt.
Het ACP in de hier omlijnde zin is iets waartoe de westerse
ontwikkeling tendeert. ; ; , :

 ;

12. Vgl. bijvoorbeeld over hét «moderne» van toetsing: Cabpelletti,
Mauro & Adams, John Clarke, «Judicial review of legislatïoh:
European antecedents and adaptations», in: Harvard Law Re-
wew,;Vol.79,(1966),pp.1207-1224.
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van de mensenrechten-traditie. Dat heeft ook iets te
maken met de aan het begin van dit artikel gesignaleer-
de secularisatie. Eerlijk gezegd betreur ik die secula-
risatie niet. De plannen van het christendom om een
universeel normatief referentiekader te scheppen zijn
daarmee voorgoed van de baan. De «katholieke» in de
zin van voorde gehele wereld bedoelde betekenis van
het christendom is daarmee niet langer houdbaar.
Nogmaals, ik vind dat goed, want ik heb helemaal geen
vertrouwen in religieuze morele ka-
ders. Wat we nodig hebben is een
moreel fundament dat we op basis van
redelijke afspraken metelkaar kunnen
hooghouden endatismetreligies nooit
het geval. Godsdiensten hebben te
maken met openbaringen, religieuze
gevoelens en schriftgezag en dat is
eenvoudigweg geen basis om zoiets belangrijks als een
publieke moraal óp te funderen. We moeten iets an-
ders hebben. Iets dat voor alle mensen aanvaardbaar
is, ongeacht hun nationaliteit, ras, cultuur en andere
kenmerken. We hebben een publieke moraal nodig die
zich op niets anders baseert dan het feit dat mensen
waardige wezens zijn met een recht op zelfbeschik-
king. Het moderne concept van mensenrechten is op
niets meer gebaseerd. Daarom moeten we mensenrech-
ten koesteren en beschermen tegen erosie.

Dat is allemaal goed en wel, zal men antwoorden,
maar vanwaar die bezorgde ondertoon? Het gaat toch
goed? Mensenrechten zijn toch het'universelè norma-
tieve referentiekader geworden? Jawel, maar die zelf-
genoegzaamheid zullen christenen'ook hebben gehad
toen zij naar het kaartje in de Bos-atlas keken in 1968.
Men zal zich voortdurend hebben te bezinnen op de
voorwaarden waaronder een geestelijke traditie tot
ontplooiing kan komen en kan blijven komen. En op
dat terrein is er enige reden tot zorg. De mensenrech-
ten-traditie wordt namelijk niet zozeer bedreigd door
externe gevaren, maar door uitholling van binnenuit.
We moeten de mensenrechten-traditie beschermen
tegen haar al te enthousiaste vertegenwoordigers. Er

We hebben een morato-

rium nodig óp nieuwe

mensenrechten.

tot ontwikkeling is gekomen heel anders geaard is dan
het mensenrechtenconcept van vóór die tijd. Er zijn
drie verschillen en die verschillen hebben belangrijke
consequenties voor de wijze waarop we met mensen-
rechten zouden moeten omgaan.

(i) Er bestaat een verschil tussen het eerste en het
tweede concept van mensenrechten in die zin dat bij
het eerste concept funderingsvragen in het middelpunt
van de belangstelling staan. Hoe kan men beargumen-

teren dat er zoiets als een hoger recht
bestaat? Dat was eigenlijk de cen-
trale vraag voor het klassieke con-
cept van mensenrechten. In het
tweede, moderne concept behoeft
men dat nauwelijks te beargumen-
teren. Men kan gewoon verwijzen
naar grondwetten en verdragen en

zeggen: «Kijk, daar staat het.»
Op dit punt doen zich echter geen problemen voor.

i Althans geen problemen die ik hier zou willen behan-
delen. : . .. ,

(ii) Er bestaat ook een verschil tussen het eerste en
tweede concept van mensenrechten in de zin dat het
tweede concept een heel eigen type van problemen met
zich meebrengtEén van de problemen is bijvoorbeeld
die van de legitimatie van hetrechterlijk toetsingsrecht.
Een rechter die gewoon recht op verbindendheid
toetst aan hoger recht uit een constitutie gaat
daarmee in - zo wordt terecht aangevoerd door critici
van het moderne mensenrechtenconcept - tegen, een
democratische meerderheid. Anders gezegd: het AGP
lijdt aan een democratisch deficit of op z'n minst
zal men democratie en rechterlijke toetsing via een
bepaalde argumentatie met elkaar moeten ver-
zoenen. , • ' • '

Hoewel dit een punt van aandacht is, is het niet
waar ik het in dit kader over wil hebben. Het gaat
mij om een derde punt waarop het klassieke con-
cept en het moderne concept van mensenrechten van
elkaar verschillen.

(iii) Het betreft de hoeveelheid rechten die we als
worden tegenwoordig zoveel mensenrechten ge- mensenrechten kunnen erkennen. Bij het klassieke
„,~„ „.v,,™ „ . . . ^ j_ L . conceptvanmensenrechtendedenzichopditpuntgeen

problemen voor. Men kan in beginsel elk hoger belang
als een recht claimen. Maar met het moderne concept
van mensenrechten is er een markant verschil: de rech-
ter gaat zo'n hoger recht werkelijk voorrang verlenen
boven een lager recht. En dat laatste kan een rechter
alleen maar op een bevredigende manier laten verlo-
pen wanneer er geen verstoorde verhouding bestaat
tussen de hoeveelheid «hogere» rechten en de hoeveel-
heid «lagere» rechten. Kort en goed: als de verhouding

proclameerd dat zij aan inflatie onderhevig zijn en dat
is gevaarlijk. We hebben een moratorium nodig op
nieuwe rechten of in ieder geval een zeer prudent
mensenrechteribeleid. ,

Wat het verschil tussen het klassieke en het
moderne concept van mensenrechten
met zich meebrengt

Wij moeten ons goed realiseren dat het mensenrech-
tenconcept zoals dat sinds de Tweede Wereldoorlog hoger recht/lager recht er één is van één op één dan kan
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die rechter niet meer adequaat werken. We hebben dan
een Mexicaans leger waarbij teveel manschappen de
maarschalkstaf dragen. We hebben dan een «caucus-
race» uit Alice in Wonderland waarbij iedereen als
winnaar van de race wordt uitgeroepen.13 We hebben
een schoonheidswedstrijd waarbij de jury zegt dat alle
meisjes even mooi zijn.

Maar is dat gevaar er dan?
Worden er teveel mensenrechten
geproclameerd, zult u vragen? Er is
reden tot enige zorg. In feite is het al
een beetje misgegaan bij de totstand-
koming van de Universele Verkla-
ring. In die Universele Verklaring
vinden we dingen die we allemaal
directmetmensenrechtenin verband
brengen. Ieder heeft recht op leven,
vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon, luidt
artikel 3. Artikel 5 bevat één van de «hardste» mensen-
rechten, het folterverbod: «Niemand zal onderworpen
worden aan folteringen, noch aan een wrede onmense-
lijke of onterende behandeling». Maar naar mate de
verklaring vordert kan men vraagtekens gaan plaatsen.
Moet men wel (zoals artikel 24 bepaalt) een mensen-
recht hebben op «vrije tijd» en «periodieke vacanties
met behoud van loon»? Is het wel verstandig om één
mensenrecht te creëren op deelname aan het culturele
leven én het «genieten van kunst» (art. 27)? Of neem
het daarop volgende artikel; «Een ieder heeft recht op
hét bestaan van een-zodanige maatschappelijke en
internationale orde, dat de rechten en vrijheden in deze
Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden
verwerkelijkt».

In een zekere zin valt de mensenrechten-traditie
daarmee weer terug in de utopische beschouwingen
die haar voorstadia kenmerken, pp een bepaald mo-
ment had de mensenrechten-traditie zich opgewerkt
vanuit wat Amerikaanse critici enigszins oneerbiedig
uitdrukken als «Brieven aan Sinterklaas». Van het
utopisch maar impotent geroep om rechtvaardigheid
had het zich tot een realistisch minimum-pakket aan
werkelijk terealiseren zeer basale rechten ontwikkeld.
Maar door het creëren van overspannen verwachting-
en over «vrije tijd» en het «genieten van kunst» richt
men misschien meer onheil aan dan dat men goed doet.
Bismarck zei het al: bescherm mij tegen mijn vrienden,
met mijn vijanden speel ik het zelf wel klaar. Grote
liberale filosofen als Hayek hebben dan ook de

13. Vgl. The Complete Works ofLewis Carroll, with an introduction
. by AlexanderWoolcott andillustrations byJohn Tenniel, Vintage

Books, New York, 1976, p.38: «Everybodyhas won, and a//must
. . have prizes». > , > • , ,

Is het wel verstandig
t i

om een mensenrecht te

creëren op het «genie-

ten van kunst»?

Universele Verklaring scherp gekritiseerd. '4 u
Die gevaarlijke vrienden van de, mensenrechten-

traditie zijn dan de mensen die voortdürendmaar nieu-
we politieke eisen in de vorm van het mensenrechten-
discours vertalen. In de achttiende eeuw kwamen de
klassieke grondrechten in zwang (overheidsonthou-

ding). In de negentiende eeuw de
sociale rechten (actief overheidsop-
treden). Sinds de jaren zeventig wordt
wel gesproken van een derde catego-
rie rechten, de zogenaamde collec-
tieverechten die aan groepen zouden
toekomen.15

Hoe vreemd dat ook moge klin-
ken: die proliferatie zal moeten
worden beheerst1 op straffe van een
erosie van demensenrechten-traditie.

Op het ogenblikis het natuurlijk erg «in» om de strijd
voor het milieu in mensenrechten^termen te vertalen.
Significant is een interview met de voormalige minis-
ter van milieu Hans Alders. Op de vraag van journalis-
ten of het codificeren van een schoon milieu als funda-
menteel mensenrecht wenselijk zou zijn, aarzelt Alders
geen moment. Collectief milieubewustzijn zet zich
langzaam door, zegt hij. Er wordt veel aan milieurecht
gedacht en gedaan, gaat hij voort. «Het stadium van
theoretische discussies zijn we al lang gepasseerd». Op
de eerste Wereldmüieucönferentie van Stockholm in
1972 werd een schoon milieu onderkend als een voor-
waarde voor «menselijke waardigheid en welzijn»,
memoreert Alders. Het milieu beïnvloedt ons leven,
drinkwater en onze menselijke werkomstandighe-
den. Je kunt dus wel degelijk spreken van een «eco-
logisch mensenrecht».16 .

De misschien wat onsympathieke maar toch voor de
toekomst wel bedachtzame vraag die je zou kunnen
stellen is: is het wel in het belang van mensenrechten
dat de categorie grenzeloos wordt opgerekt tot alle
zaken die we politiek wenselijk vinden? Waar houdt
dat op? Kunnen we ook nog een vierde, vijfde en zesde

" 14. Vgl. Hayek, F.A., «Justiceand Individual Rights», in: F.A. Hayek,
La w, Legislation andLJberty, Routiedge and Kegan Paul, Lon-
don etc., 1982, pp.101-106.

15; Vgl.Vasak,K.i<<A30-YearStmggle:TheSustainedEfforttoGive
Forceof LawtotheUniversalDeclarationof Human Rights», in:

, UNESCO Courier, november 1977, en Vasak, K., «Pour une
troisième génération des droits de l'homme>vin: C. Swinarski,
ed.,EtudesetEssaissurledroitintemationalehumanitaireetsur
les principes de la Crok-Rouge en l'honneur de Jean P/ctef,
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1984;pp.837 e.v.

16. Interview met Alders in: Wordt Vervolgd, maart 1996, p.4.
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generatie van rechten verwachten? En hoe moet een
rechter daarmee omgaan? Hij kan toch niet al die rech-
ten erkennen? Hoger recht is uit de aard der zaak een
schaarse categorie, net als dat met de categorie «win-
naars» (Alice in Wonderland) het geval is of «gene-
raals» (hetMexicaans leger). Doorinflatie van mensen-
rechten verliezen ze niet alleen hun waarde, maar ze
verdwijnen eenvoudig: zij degenereren tot gewoon
recht dat door de rechter tegen ander recht zal moeten
worden afgewogen zonder dat van een bovengeschikt-
heids- of ondergeschiktheidsrelatie kan worden gespro-
ken.

Ik denk dat een kritisch signaal moet worden afgegeven.
Ook al is dat nog zo impopulair. Wanneer je dit aan de
kaak zou willen stellen, dan moet je dat om misver-
standen te voorkomen met enige omzichtigheid doen.
Wie bezwaar maakt tegen het verhef fen van een bepaald
belang in de mensenrèchtenstand laadt al snel de ver-

denking op zich het belang niet voldoende serieus te
achten. De criticus van proliferatie komt al heel snel in
het beklaagdenbankje terecht: «jij vindt hetmilieu niet
belangrijk». Watje dus moet doen is beginnen met te
zeggen dat je (a) mensenrechten belangrijk vindt en
(b) het milieu belangrijk vindt. En niet alleen het mil-
ieu is belangrijk, ook rust en vrije tijd zijn dat. Boven-
dien is het genieten van kunst belangrijk. Niet alleen
vooreen elite, maar voor iedereen. Laten mensen vooral
naar musea gaan. Laten regeringen de kunst stimule-
ren. Laten wij kinderen vroeg op de scholen zin voor
kunst bijbrengen.

Maar dat wil nog allemaal niet zeggen dat we een
mensenrecht hebben op het genieten van kunst.
Mensenrechten zijn geen onzin op stelten, maar we
kunnen het er wel van maken.

i ' , :

P.B.Clüeur EE

GEMENGDE BERICHTEN
Maffia-omroep verliest monopolie

De reacties op het nieuws dat de uitzendrechten op het
voetbal naar de commerciëlen waren gegaan, boden
veel stof tot vermaak.

1) De politici en publieke omroepen waren zwaar
aangeslagen; men beschouwde het als een groot ver-
lies. Dit is een merkwaardige reactie. Immers, het
voortbestaan van de publieke omroep wordt altijd
gelegitimeerd door te stellen dat de commerciële zen-
ders alleen op de massa af- . •;
gestemde, populaire program-
ma's uitzenden, en dat voor de
hoogstaande kwaliteitstelevisie
(kunst, cultuur, maatschappij-
kritiek, artistieke films, docu-
mentaires, etcetera) publieke
omroep noodzakelijk blijft.
Maar als er iets een schoolvoorbeeld is van op de massa
gericht vermaak, dan is het wel voetballen. ledere
voetbalwedstrijd die door de publieke zenders wordt
uitgezonden is er dus een teveel. Het geld en de zend-
tijd die het uitzenden van dergelijk massavermaak
opslokt, gaat ten koste van het maken van hoogstaande
programma' s. (Een van de weinigecommentatoren die
dit begreep was een NRC-redacteur. Hij loste dit op
door te stellen dat voetbal 'nationaal kunstbezit' is. -
Een kat in het nauw maakt rare sprongen.)

BartCroughs

Iedere voetbalwedstrijd die

door de publieke zenders wordt

uitgezonden is er dus een teveel.

Door de oprichting van het nieuwe sportnet kan de NOS
de komende jaren honderden miljoenen guldens en
duizenden uren zendtijd besteden aan het uitzenden van
hoogstaande programma' s in plaats van ditte verspillen
aan voetbalwedstrijden. Dat er desondanks geen
vreugdedansen bij de NOS werden uitgevoerd, geeft
te denken. Zou het misschien kunnen zijn dat het de
publieke omroep er helemaal niet om gaat om hoog-
staande programma's te verzorgen? Zou het de hoog-

staande publieke omroep mis-
schien gewoon te doen zijn om
reclamegelden, macht, invloed
en privileges?

2) Men sprak schande om-
dat het sportnet zo duur was -
wel ƒ2 per maand; stel je voor!

De 'sociaal zwakken' zouden dat niet kunnen betalen.
"Staatssecretaris Nuis en ik zullen ervoor zorgen dat
Ajax enFeyenoord voor iedereen te zien blijven", aldus
minister Ritzen van onderwijs, die kennelijk een ver-
band zag tussen Ajax en Feyenoord en het onderwijs.
"De massa' s krijgen straks de rekening gepresenteerd",
aldus Journaille in Het Parool, "Voor de kansarmen
onder ons zal het wellicht te duur zijn"; schreef Jan
Blokker. Kortom: de politiek en de publieke omroep
als beschermers van de armlastige burgers tegen de dure
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uitbuiters van de commerciële omroep. Hoe diep kan
een intellectueel zinken? Het sportnet zou ƒ24 per jaar
gaan kosten, de overige vier commerciële omroepen
zijn zelfs helemaal gratis; het kijk- en luistergeld voor
de drie publieke omroepen bedraagt ƒ192 per jaart
d.w.z. ƒ64 per zender. Dat is bijna drie keer zo veel als
het sportnet, en oneindig keer zo veel als de overige
commerciële omroepen. ' >

Dankzij de commerciële omroepen zouden de sociaal
zwakken zelfs gratis naar vier Nederlandse zenders
kunnen kijken, ware het niet dat de staat hier een stokje
voor steekt, en, de armlastigen
dwingtjaarlijks ƒ 192 te betalen voor
hetkijken naar driepublieke zenders
waar de armlastige helemaal niet om
gevraagd heeft. Dat is namelijk een
essentieel verschil tussen een pu-
blieke omroep en een commerciële
omroep: de laatste heeft niet de
macht de kijker tegen zijn wil kijk-
en luistergeld te ontfutselen; de laatste is geheel afhan-
kelijk van vrijwillige bijdragen. Zou het consortium
dat het sportnet beheert straks overal in Nederland
controleurs laten aanbellen die zonder toestemming van
de bewoners de huizen zouden binnendringen, en die
vervolgens, als ze een televisie vonden, de bewoners
zouden aanslaan voor ƒ24 per jaar, dan zou iedereen
spreken van maffiapraktijken. Onze overheid draait
voor dit soort maffiapraktijken de hand niet om: de hele
publieke omroep wordt gefinancierd door deze prak-
tijken. In plaats van te spreken van commerciële om-
roepen versus publieke omroepen stel ik dan ook voor
om voortaan te spreken van commerciële omroepen
versus maffia-omroepen.

3) Men sprak schande omdat het consortium 'een
monopolie heeft verworven' zoals NOS-voorzitter
André van der Louw het uitdrukte. Dit is niet waar: de
interessantste wedstrijden - WK, EK en Europa-
cüpvoetbal-blijveninhandenvandeNOS.Maar zelfs
als het waar zou zijn, dan blijft het een merkwaardig
bezwaar, aangezien de NOS tientallen jaren een mo-
nopolieopdevoetbaluitzendrechten heeft gehad,jaren
waarin men in de politiek en bij de publieke omroepen
monopolievorming nooit als een probleem heeft ge-
zien. Monopolievorming wordt vreemd genoeg alleen
als een probleem gezien als men z'n eigen monopolie
verliest. <

4) Men sprak schande omdat 'de vrije nieuwsgaring
in het geding was', zoals Tweede Kamerlid De Koning
het uitdrukte. Zolang de publieke omroepen een

Voorstel: spreek voortaan van,

commerciële omroepen

versus maffia-omroepen.

wettelijkmónopoliéopdeuitzendrechtenhadden,was
er sprake van vrije nieuwsgaring; op het moment dat
ook buitenstaanders de mogelijkheid kregen uit-
zendrechten te verwerven, kwam de vrije nieuwsga-
ring ineens in gevaar. Ik heb lang over déze raadselach-
tige stelling nagedacht, maar de achterliggende gedach-
tengang blijft me ontgaan. Toelichting bleef helaas
achterwege; .;; „:.:••.'•.• :.. ,• ••;•.(..••>•... •••:.<.•. • :

'i !

. , / . ; ' . : i ' ' '

5) Tot slot sprale men schande omdat de KNVB de
rechten verkocht aan de meest biedende. De VPRO
plaatste een advertentie in de dagbladen waarin de

KNVB werd aangeduid als Kom-
merciële Nederlandse Voetbal-
bond; Gijs Schreuders sprak van
'hondse commercie' omdat de
KNVB voor slechts 100 miljoen
g'ulderimeer z' n oude partner in de
steekhad gelaten; Remco Campert
stelde zelfs dat er sprake was van
moord: "Bij de KNVB heeft'men

de geldpest gekregen, helaas over ons lijk". 'Waarom
het precies schandelijk is om je waar aan de meest bie-
dende te verkopen, werd niet uitgelegd. Datis jammer,
want het verkopen van je waar aan de meest biedende
lijkt me nogal vanzelfsprekend. En in de praktijk blijkt
iedereen het met me eens te zijn: je zietnooit mensen
.die hun waar aan dé minSt'biedende verkopen. Ja, ik
heb zelfs het vermoeden dat ook een integere ex-com-
munist als Gijs Schreuders naar een concurrerende krant
zou vertrekken wanneer hij daar 100 miljoen meer zou
kunnen verdienen dan bij de Volkskrant. > -

, Leve het sekstoerisme!

Sekstoeristen zijn \yeiriig geliefd. Discriminerende,
stigmatiserende en' vooroordeelbevestigende uit-^
latingen over deze minderheid vormen schering en
inslag, zonder dat er ooit een progressieve intellectueel
opstaat die daar bezwaar tegen aantekent. De uitzend-
ing vanLiefenLeedinjanuari over sekstoerisme beves-
tigde dit beeld: de aanwezige sekstoeristeri werden dóór
het publiek hard aangevallen, en was er niemand die
een goed woordje voor ze deed.

Eén *van de stigmatiserende vooroordelen over
sèkstoèristen luidt aldus:sekstoeristen zijn lelijke, oude,
kale, vette mannen die alleen in de Derde Wereld nog
aan hun trekken kunnen komen. Stel dat dit waar is,
wat is daar dan precies zo verwerpelijk aan? Het lijkt
me dat iedere, verlichte intellectueel deze gang van
zaken zou moeten toejuichen. Immers, door het
sekstoerisme -wordt de ongelijkheid in de wereld'
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teruggedrongen-tochhetultiemedoelvandeprogres-
sieve denker. Mannen die door ouderdom, kaalheid,
vetheid, etcetera weinig aantrekkelijk zijn, komen op
seksueel gebied slechter aan hun trekken dan mannen
die jong, slank, etcetera zijn. Een schandelijke vorm
van ongelijkheid, zeker niet
minder erg dan de ongelijkheid
in inkomens die onze kapita-
listische samenleving zo on-
rechtvaardig maakt. Gelukkig
bestaat er voor de seksueel kans-
armen de mogelijkheid om de
Derde Wereld te bezoeken, al-
waar ze hun achterstandssituatie
kunnen inlopen. Men zou kunnen zeggen dathèt seks-
toerisme de emancipatie van het seksuele proletariaat
betekent. Dat juist verlichte geesten kritiek uiten op
deze vorm van gelijkheidspolitiek, is dan ook zeer
merkwaardig. i

Een veelgehoord bezwaar tegen sekstoeristen is dat ze
'misbruik' maken van de Derde Wereld-hoertjes, die
slechts door armoede gedwongen voor hopr spelen. Één
merkwaardige redenering. Wie zich de armoede van
de Derde Wereld-hoertjes aantrekt, zou ze juist zoveel
mogelijk klanten moeten toewensen. Als de sekstoe-
risten wegblijven uit de Derde Wereld, is het enige
gevolg dat de armoede onder de Derde Wereld-hoer^
tjes, die de inkomsten van de
sekstoeristen moeten missen*
nog schrijnender vormen zal
aannemen. De sekstoeristen
doen in feite aan een vorm van
ontwikkelingshulp, en een bij-
zonder effectieve vorm van ont-
wikkelingshulp ook nog: het
geld verdwijnt voor de verande-
ring niet in de zakken van cor-
rupte ambtenaren en politici, en
wordt ook niet besteed aan wapens of zinloze
prestigeprojecten, maar komtrechtstreeks in de zakken
van de arme bevolking terecht. Daar komt bij dat de
sekstoeristen over het algemeen zeer vrouwvriendelijk
zijn, en vrij massaal aan positieve discriminatie doen:
de overgrote meerderheid geeft de voorkeur aan vrou-
welijke prostituees boven mannelijke prostituees.
Daarmee bieden ze de achtergestelde Derde Wereld-
vrouwen een extra mogelijkheid om hun economische
positie te verbeteren.

Een ander bezwaar tegen sekstoeristen is dat ze de Derde
Wereld-hoertjes zouden afschepen met een fooi; ter-
men als 'uitbuiting' worden niet geschuwd. In deze

Door het sekstoerisme wordt

de ongelijkheid in de wereld

teruggedrongen.

Waarorn is er nog geen progres-

sieve organisatie opgestaan

die een keurmerk voor Derde

Wereld-bordelen instelt?

optiek is sekstoerisme op zich niet verwerpelijk, als de
sekstoeristen maar meer zouden betalen voor de hun
aangeboden diensten. Ook dit is een merkwaardig
bezwaar. Immers, sekstoeristen betalen ook voor eten,
drinken, overnachtingen, vervoer, etcetera in deDerde

Wereld 'een fooi', zonder dat
ooit iemand zich daar druk over
maakt, en zonder dat iemand de
sekstoerist aanspoort restau-
ranthouders, taxichauffeurs, en
anderen meer te betalen dan de
marktprijs. Waarom dan wel
voor de hoertjes meer zou moe-
ten worden betaald dan de

marktprijs, blijft volledig in het duister. ,

Een laatste bezwaar luidt dat er in de Derde Wereld
wouwen zijn die onder dreiging van geweld gedwongen
worden de hoer te spelen, en dat het sekstoerisme
daarom verwerpelijk is. Maar als je de Nederlandse
media mag geloven zijn er ook in Nederland de laatste
jaren vele vrouwen die onder dreiging van geweld in
de prostitutie te werk worden gesteld. Wie om deze
reden tegen het sekstoerisme is, zou dus ook tegen de
prostitutie in Nederland moeten ageren; er is geen re-
den om de sekstoeristen aan te vallen maar de hoeren-
lopers in Nederland metrustte laten. Eerder omgekeerd:
wanneer de Nederlandse hoerenlopers besluiten niet

meer naar dé hoeren te gaan,
dan kunnen; de Nederlandse
hoeren die op die manier brode-
loos worden gemaakt gewoon
de bijstand in; dit in tegenstel-
ling tot de hoeren in de Derde
Wereld, voor wie het alternatief
doorgaans bittere armoede is.
Voorts is het natuurlijk een
merkwaardige gedachte dat
wanneer er in een bepaalde

industrie misstanden voorkomen, dat dan die hele in-
dustrie maar moet worden afgeschaft/Logischer lijkt
het me om te pogen die misstanden aan te pakken. Men
kan hier een voorbeeld nemen aanMaxHavelaar. Deze
vooruitstrevende organisatie heeft een keurmerk in-
gesteld, zodat progressieve chocolade-eters en koffie-
drinkers zeker weten dat er geen uitbuiting kleeft aan
hun versnaperingen. Waarom is er nog geen progres-
sieve organisatie opgestaan die een keurmerk voor
Derde Wereld-bordelen heeft ingesteld, zodat de ver-
lichte sekstoerist de garantie heeft dat in het bordeel
van zijn keus alle vrouwen op vrijwillige basis werk-
zaam zijn?
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Conclusie: de bezwaren tegen het sekstoerisme
berusten op drijfzand, terwijl met het sekstoerisme wel
drie zeer progressieve doelen worden gediend:

1) het bevordert de seksuele gelijkheid in de wereld;

2) het bestrijdt de armoede in de Derde Wereld;

3) het bevordert deeconomischepositie van de vrouw.

Door hetheersende taboe op sekstoerisme worden heel
wat vooruitstrevende en andere conventioneel denken-
demannen ervan weerhouden om tijdens hun vakantie
deze mooie doelen te verwezenlijken. In plaats van het
taboe op sekstoerisme in stand te houden, zou het
sekstoerisme dan ook door iedere
verlichte intellectueel zoveelmoge-
lijkmoeten worden aangemoedigd.

Homo's contra Afrikanen

ook koos, hij zou altijd worden veroordeeld als een
verwerpelijke reactionair.

Pronks hersens werkten op topsnelheid, en hij kwam
met de volgende oplossing: hij besloot om niet zelf
Mugabe te kritiseren, maar nodigde de andere
Afrikaanse leiders uit om Mugabe te kritiseren. Waar-
lijk een sublieme zet: enerzijds zou zo de homobewe-
ging worden tevredengesteld, anderzijds kon Pronk
geen imperialisme meer verweten worden.

Helaas voor Pronk bleken ook de overige Afrikaanse
heersers weinig homovriendelijk; niemand van hen
voelde de behoefte het voor de homo's op te neme'n.
Resultaat: Pronk kreeg woedende reacties va'n de

Nederlandse homobeweging
over zich heen.

Zoals bekend zijn progressieve
intellectuelen hartstochtelijke
aanhangers van onderdrukte

, minderheden (vrouwen; homo's,
allochtonen, gehandicapten, e.d.).
Wanneer er sprake is van een conflict tussen een
meerderheid en een van zijn favoriete minderheden,
dan voelt de intellectueel zich in z'n element: zonder
aarzelen kiest hij de kant van de minderheid.

Maarwanneeronderdrukteminderhedenmetelkaarin
conflict komen, zit de intellectueel met de handen in
het haar. Hij die altijd moeiteloos goed en kwaad van
elkaar weet te scheiden, weet het ineens niet meer.
Wat moet hij doen? Wiens kant moet hij kiezen?

1 • • • ' • ' • t ,

Een fraaie illustratie van deze natuurwet werd onlangs
gegeven dóór minister Pronk. Op de bijeenkomst van
de Global Coalition forAfrica, eind vorig jaar in Maas-
tricht, deed deZimbabwaansepresidentRóbertMugabe
een nogal reactionaire uitval naar de homoseksuele
medemens. ,

Pronk was voorzitter van de bijeenkomst; voor hem
werd de nachtmerrie van iedere intellectueel werke-
lijkheid. Wat te doen? Zou hij Mugabe op diens vingers
tikken, dan zou Pronk ongetwijfeld het verwijt van neo-
kolonialistisch cultuurimperialisme naar zijn hoofd
geslingerd krijgen; zou hij Mugabe' s woorden zomaar
laten passeren, dan zou hij ongetwijfeld de homobe-
weging over zich heen krijgen. Voor Pronk was hier
sprake van een lose-lose situatie: welke oplossing hij

Jan Modaal moet betalen

om Afrikaanse studenten

homostudies te kunnen la-

ten studerenin Amsterdam.

Pronk kon deze smet op zijn bla-
zoen uiteraard niet tolereren; dui-
delijk was dat hij vroeg of laat hard
terugzouslaan.Naèenpaarweken
broeden was Pronkeruit: eindjan-
uari kondigde hij aan Afrikaanse
studenten beurzen te gaan ver-
strekken om in Amsterdam homo-

studies te kunnen studeren. (Hier komen'we weer zo'n
opmerkelijke kloof tussen theorie en praktijk tegen: in
theorie moet Jan Modaal elk jaar honderden guldens
belasting betalen om de honger in de Derde Wereld te
bestrijden; in praktijk wordt hem dit geld ontfutseld
om Afrikaanse studenten in de gelegenheid te stellen
homostudies in Amsterdam te studeren.) Tevens
kondigde Pronk aan om in Afrika een conferentie over
homoseksualiteit te zullen organiseren.

1 • i
De vraag is nu hoe de Afrikaanse leiders zullen reage-
ren Op Pronks neo-kolonialistische provocatie. Zullen
ze de homoconferentie boycotten? Zullen ze hun stu-
denten verbieden om homostudies te gaan studeren in
Amsterdam? Zal het misschien zelfs tot een diploma-
tieke crisis komen? Of zijn ze bang dat Pronk de geld-
kraan dan zal dichtdraaien?

Ik houd u op de hoogte!

Eigenbelang

Opvallend is dat verlichte geesten steeds vaker 'eigen-
belang' opvoèren>als een rechtvaardiging voor over-
heidsbeleid. ', ' !

1 • ' , i ,
Tijdens de Golfoorlog nog werd het behartigen van het
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eigenbelang als iets bijzonder verwerpelijks voorge-
steld. 'De Amerikanen is het er helemaal niet om te
doen de internationale rechtsorde te handhaven, het is
ze slechts om de olie te doen', aldus veroordeelde het
progressieve volksdeel het Amerikaanse ingrijpen in
Koeweit. Het dienen van het eigenbelang werd als iets
zeer verwerpelijks beschouwd, voldoende om het
Amerikaanse optreden te veroordelen.

Nu, een paar jaar later, lijken steeds meer vooruitstre-
vende denkers omgeslagen. Zo verdedigde minister
Pronk in een interview in het
tijdschrift fif/ee^ (november
1995) Westerse hulp aan de
Derde Wereld aldus: "Wat
we doen in Azië, Afrika, of
Centraal-Amerika, dat is ook
in ons eigen belang." Aan-
vankelijk meende ik dat
Pronk in een ongekende bui
van openhartigheid doelde
op het feit dat het ontwikkelingsbudget voor een flink
deel verdwijnt in de loonzakken van Pronk en zijn
mede-bureaucraten; maar nee, Pronk bleekiets anders te
bedoelen: "Het zenden van blauwhelmen naar Angola
is in het belang van destabiliteitinAfrikaen van de inter-
nationalerechtsorde en dusookeenl<rederlands belang."

Ook van milieu-ondersteuning aan de Derde Wereld
weet Pronk een zaak van eigenbelang te maken:
"financiële steun om de bossen in de Filippijnen op
peil te houden, heeft iets te maken met de longfunctie
van de tropische wouden en dat is ook een Europees
belang." Een ander voorbeeld: in Elsevier (23-12-95)
stelde polemoloog Hylke Tromp dat de politieke elite
minder hoogdravende argumenten moest aandragen
om militair ingrijpen in Joegoslavië te rechtvaardigen;
volgens Tromp zou het verstandig zijn te zeggen dat
militair ingrijpen in Bosnië een zaak van eigenbelang
was. En het officiële beleid van Buitenlandse Zaken
gaat nu zelfs uit van 'verlicht eigenbelang'.

Hoe moet deze ontwikkeling geduid worden? Theo-
retisch is het natuurlijk mogelijk dat vooruitstrevende
intellectuelen en politici eindelijk verstandig zijn ge-
worden, en daarom het dienen van het nationale eigen-
belang niet langer veroordelen. Deze interpretatie lijkt
me iets te optimistisch. Als we kijken naar de doelen
die gerechtvaardigd worden met een beroep op het
eigenbelang (ontwikkelingshulp, militair ingrijpen in;
Bosnië), dan valt op dat het precies het soort doelen,
zijn dat tot voor kort altijd op grond van solidariteit en
zelfopoffering werd gerechtvaardigd. >

Intellectuelen en politici voelen aan

dat steeds minder mensen het slikken

als ze verteld wordt dat ze moeten

bloeden voor progressieve idealen.

Waarschijnlijker lijkt het me dat zaken als ontwikke:
lingshulp en ingrijpen in Bosnië nog steeds worden
nagestreefd uit ouderwets progressieve overwegingen
- de neiging om mooi weer te willen spelen met ander-
mans geld en levens - maar dat men dit uit tactische
overwegingen verbergt.

Hetlijkteropdatereenheilzameontwikkelingopgang
is gekpmen: intellectuelen en politici voelen aan dat
steeds minder mensen het slikken als ze verteld wordt
dat ze moeten bloeden voor progressieve idealen. Wan-

neer de belastingbetaler
geldafhandigmoetworden
gemaakt, neigen steeds
meer verlichte geesten er-
toe hem ervan te overtui-
gen dat de besteding vaii
zijn centen in zijn eigen
belang zal zijn; op deze
manier hopen ze via een
slinkse omweg alsnog hun
idealen te verwezenlijken.

Deze tactiek, m,ag op het eerste gezicht een slimme
manier lijken om progressieve idealen van de onder-
gang te redden, uiteindelijk is het een doodlopende weg
die de ondergang van het progressieve denken alleen
maar zal bespoedigen. Immers, door steeds opnieuw
het eigenbelang op te voeren als rechtvaardiging van
overheidsbeleid wordt de boodschap verspreid dat niet
solidariteit maar eigenbelang de basis hoort te vormen
voor overheidspolitiek. En als die boodschap eenmaal
algemeen geaccepteerd is, zullen steeds meer mensen
zich gaan afvragen of de progressieve doelen die onze
overheid nastreeft inderdaad in ons eigen belang zijn.
Men zal zich gaan afvragen of wij inderdaad Filippijnse
bomen nodig hebben om in Nederland te kunnen adem-
halen, en of gevechten tussen Angolezen, Bpsniërs en
Serviërs onze veiligheid werkelijk bedreigen, óf dat
deze dreiging slechts bestaat in de fantasie van progres-
sieve intellectuelen. Op het moment dat er over deze
vragen serieus wordt nagedacht, is het gedaan met de
progressieve idealen.

Bart Croughs' EB

1. Bart Croughs is auteur van de essaybundel In de naam van de
vrouw, de homo en de allochtoon (De Arbeiderspers, f34,90). ,
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TAMING OUT-OF-CONTROL
GOVERNMENTS

Eom Gdansk to Berlin, Tien-
mmen Square to Chechnia,
*rague to Riga, Wellington,

New Zealand to The Hill in Ottawa,
to the US Capitol and beyond the
revolt against oppressive authofity
hasswollenasinaflood. Faltering
büreaucracies, rebellion against
taxes, sovereignty and independ-
encemovements signal the dawning
of a liew era. For some, as Yates so
eloqüently.warned: "Things fall
apart; the centre cannot hold; mere
ariarchy is loosed upon the world.",

Whistler is now almost as renowned
for its wealth of summer activities.
Never, perhaps, has a world confer-
ence on liberty been better timed.
Throughout the world, as well as
North and South of the49th parallel,
the litany of outrageous government
abuse grows daily along with the
cynicismandresentmentitengenders.
The moral bankruptcy of penalizing
virtue to reward irresponsibility
now manifests its inescapable con-
sequence: the material bankruptcy

Then come two full days of presen-
tations and discussion iricluding a
lunch and afternoon session atop
mile-high Whistler Mountain.
Thursday will be program-free so ,
you can do as you please - enjoy
Whistler's abundant irecreational i
opportunities, spend the day in
Vancouver, or 'relax with friends.
Friday and Saturday will again have
full programs; The concluding
banquet highlighted by a feature
speaker on Saturday 7:30 p.m., will
give you the opportunity to cement iof the coercive welfare state. , . , , , . „ ,. „ ..,

as they sink into gloom ; and panic unlikethecollectivizingeffectdfm'è^ yournèwfoundfriendships.andsay
gripsthem over, what they perceive Industrial Revolution, t&$ay'sV\yourgood-bys. Wedocautión that

, as, the disintegration of their long-
cherished vision. But we rejoice in
the brilliance of the opehing vista of
liberty for the coming millennium.

Communications Revolution has '~-there is room for a limited number
empoweredpeopletorise,abovethe "T$f delegates to the 15th ISIL World

- • • • * • ' " 'Conference at Whistler, so besure
tolbook soon. '

' :%?

collectivist mentality tha spawned
socialism, the welfare -state
government interventioji, .U

Gome, let us celebrate the spirit of sored access to knotyie$gèvf«f the Ffee^purselfforfïvedaysthatwill
ff eedom that joins us in a bond of free exchange of i&éas have ignited stay \^h you forever.
frieridship with all who lóve liberty the creativity óï the individual *|;
at the l SthlSDL World Conference impellinghim-^wardthatpersonal Visit ó|r Web Site on the ISIL
at Whistler. sovereignty yi/Mch is his birthright. Confere^e. 1 996 at Whistler for

Even the rné^ia are starting to pay
You could notfmd a more appropri- attention törthe benefits of a free,
ate setting for this momentouS'evënt non-interVentionist society. In close
than the green valleys and'̂ Siiow- personaf'fencounterswithtrend-set-
cappedpeaks of beautiful$Tiis$er, dng thirikers you will discuss these
Br liberftuigdevelopmentsatthelSIL

perpetua¥|ipdates of information,
such as thèjrowing list of speakers:
http://clippjsr.uvic.ca/~luxlucre/
isilcon96/

BritishColumbia. Anall-. istler from the
drive-justl21km(75n^ïës)ai4flig Wöfld Conference. You will meet Vancouver airport, catch the
the stunning Sea to Sfey Highwjfy qltffriends and makenew friends as Airporter to thCfeus/Rail station
through the Coast Möuntains - tnïs i ^)tü experience the exhilaration of '<"""•" i < ̂ -
now world famou|jcbmmunity haè'-* instant rapport and fellowship with
beenrankedtheilfkiresortinNorth people who treasure liberty in a
America by Sjjpiv Country maga-
zine, and recjïïly won theprestig-
ious Gold AÉfial for excellence by

With its champion-
s, hiking and biking

ar lakes; horsèbaék riding
enaline raising spörts from

limbing to paraglidingj

coercive world. You will exchange
ideas on how to defend, preserve,
and promote your values. Registra-
ition will take place on Monday,
August 24,1996 in the atrium of the
Whistler Conference Centre from
noon to 6:00pm, followed by a
welcoming reception at 7:00pm.'

(every 15 min., $p)0 Can.). From
there Maverick bè||es to Whistler
go about every tw|> hours until
7:00 p.m.($15.00 G^i.) Driver's
maps and bus schedul'^will be sent
with registration recè'^ts. Extra
nights accommodatio^lfor early
arrivals before the confe^nce'and
stay oVers af ter it can be airfeged by
the Blackcomb Lodge Ho'^at the
conference price. ' » ! M

i i "! >r
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SPEAKERS FROM ALL WALKS OF LIBERTY
Cometo Whistlerandhear speakers fromNorth, Central andSouth America, Africa, CentralandEasternEurope,
the Near East, and even the Far East. The powerful line-up at the ISIL Conference includes:

/Jacob G"Bumper"Homberger-
eloquent speaker, prolific and inci-
sive writer, Founder and President
of the Future of Freedom Founda-
tion, Editor of The Freedom Daily

v'Louk Jongen-the president of
TotalInvestmentServicesoffersval-
uable tips on Ho w to Preserve One' s
Privacy, Assets and Freedom.

|l̂ l̂̂ ~ l̂Or7AÏÏ̂
l O YES, l would like to register for the 1996 ISIL World Conference, l enclose my registration i

feeof$390US.(includesopening reception,closinggalabanquet, all lunchesandagondola.
rideto the top of Whistler Mountain). , , *

O l understand that if l pay the $390 registration fee before Maren 1,1996,1 will participate •
in a draw for two separate winners of a full conference refund - the $390 ticket price plus •
the $205 accommodation cpst. Tile two draws will take place at the banquet. l

& Hotel accommodation (Blackcomb Lodge) is available for the six nights at-$205 US. perl
person (based on two people sharing a unit). This can be paid to us with the registrationi
fee pr to the hotel at checkout time. A f irst night booking deposit of US. $75 is required by |
the hotel prior to July 1,1996. Please inform us about hotel room sharing preferencesi
(gender, non-'smoking), or giye us the names of friends you wish to share accommodation
with. Parking at the hotel is US. $§ per night.

Name:.

Address:.

Telephone:. .Fax: E-mail:.

My payment is by: O Cheque, OMoneyorder, O Mastercard, O VISA

Card number: Expiiydate:.

Signature:

We appeal to you for sponsorships in our outreach effort to assist third world country partic-
ipants and speakers. Please send your sponsorship contribution with the registration fee
to the registrar, and let us know of people you think would like to receive Information on
the conference. Sponsorship contribution $ '

Please direct registrations and inquiries to the Registrar of the Conference: Brian Taylor,
4664 W. 7th Ave., Vancouver, B.C., VOR1X5, Canada.
Tel: (604) 224- 4628 fax: (604) 926-0396. E-mail: brian_taylor@mindlink.net

The Blackcomb Lodge Hotel phone numbers are (U.S.) 1-800-7778146;
(Canada) 1-800-667-2855; (Overseas) (604)932-4155, fax (604)932-6826.

The ISIL Conference will be held in the luxurious Whistler Conference Centre conveniently
located in the heart of Whistler, British Columbia (121 kilometres nortri of Vancouver) and
within easy walking distance of your hotel.

U kunt uw aanmelding voor de Wereldconventie in Whistler sturen naar:
Hub Jongen, Postbus 21, B 2910 Essen, België

V State Senator Charles Duke
(Republican, Colorado)-the origi-
nator of the famous lOth Amend-
ment Spvereignty Resolution which
has at this date been ratified in more
than 20 US. states.

S Frances Kendal-author of Super
Parents Super Children, The Heart
of the Nation, and The Sex Factor,
cprauthor withLeon Louw of South
Africa: The Solution, and Let the
People Govern, President of the
Federalist Party Of South Africa,
City Councilor of Johannesburg, co-
nominee with Leon Louw to Nobel
Peace Price.
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Louw-Founder and Presi-
dentofTheFreeMarketFoundation
of, South Africa, co-author with
Frances Kendall of South Africa:
The Solution, and Let the People
Govern, Nobel Peace Prize co-nom-
inee with Frances Kendal and fore-
most authority on the Swiss canton-
al system and devolution of power.

Sommerville-Articulate
ajnd outspoken President of Cana-
da's National Citizens Coalition
whose motto:

"More freedom through
less Government"

virtually defines the theme of the
Conference.

•'Dr. Walter Block-Economics
Professor, prolific author, senior fel-
low at the Ludwig von Mises Insti-
tute and past senior research fellow
of the canadian Fraser Institute
Author ofDefending the Undefend-
able.



v'Ken SchoolIand-ISIL Directer
and Associate Professor of Econom-
ics and Political Science at Hawaii
Pacific Univérsity in Honolulu. Au-
thor of The Adventures of Jonathan
Gullible.

•«''Pierre Lemieux-prominent
French-Canadian author and
constitutional scholar.

v'Linda Abrams-studied political
science and law (Juris Doctor), as
ari attorney in private practice she
specialized in constitütional and
administrative litigation "fïghting
city hall", promoted legal means of
reducing government's involve-
ment in our lives, founded and di-
rects Past Times With Good Com-
pany, a "living history performancie
troupe which brings the people of
historical cultures alive in perform-
ances".

<John Perry Barlow-retired Wy-
oming cattle rancher, lyricist for the
Grateful Dead, founded with
Mitchell Kapor the Electronic
Fröntier Foundation, writer, lec-
turer, recognized commentator on
computer security, Virtual Reality,
digitized intellectual property, and
the social and legal conditions aris-
ing in the global network of connect-
ed digital devices.

^Barbara Branden-writer-iöSÉur-
er, author of The Passionf-ofAyn
Rand, intimatefriendand^ll^agpe
of Ayn Rand. She wasjlaiiagi
Editor of The Objectivfsï'and exe
utive Vice-Presiden^f Nathanié
Branden Institute.

v^Dr Michael R Edelstein-a clini-
cal psychologist with a practice in
SanFrancisco, DrEdelstein is on the
supervisory faculty of the institute
for Rational-Emotive Therapy. He
president of the Association for
Behavioral and Cognitive Therapy
and is writing a book on Rational
EmotiveBehavior Therapy (REBT)
with David Ramsay Steele titled
ThreeMinute Therapy. He also co-
ordinates Rational Recovery (RR)
meetings in the San Francisco Bay
Area These consist of self-help
groups for individuals overcoming
addictions.

Means-An activist in
American nativerights, Russell also
ran for the Libertarian presidential
nomination in 1988. He has also
appeared in several movies and in
the ground-breaking interactive CD-
ROM game Under a Killing Moon.

v'Karen Selick-Practices family
law in Ontario and specializes in
confronting the establishment with
politically incorrect ideas in the
mainstream media through a wide-
ly reprinted regular column in The
Canadian Lawyer magazine.

j'Larry Dodg
oraology, fo

A., MA., Ph.D. in
er Sociology pro-
nned Jury Asso-

co-founder Board
resentative,

, lobbyist, FIJA
elancephotographerand

hic souvenir publisher.

v'MarkEmery-Veteranactivistfor
liberty, publisher of Cannabis Can-
ada, and owner of Hemp BC, Van-
couver's premier hemp-products
store, Mare has waged a succesfijl
battle to keep his doors open Htthe'*.J,(
face of state harrasment HempffcC i;-
wasraidedbyVancouverpolic^'and |'
hewasarrestedontraffickingcharg- l
es. He was one of the founders of the
OntarioFreedomPaityl^dfoughtl;,
otherbattlestoallowhis,tfiein.-p^ft^i '*>J
bookstore to open oa^SÖSéays.-;V

r ;%

•'Herb Grubel, ̂ -Reform Par-
ty of Canada Mèmber of Parlia-
ment, Reform'JRinance Critic, Pro-
fessor of Bgönomics, Advisory
Board Meraflr at the Fraser insti-
tute, authojlf many books and arti-
cles for ||ï Fraser institute, hè will
welconjtthe conference to his elec-

toralatïng.
'•'è'

/jjin Hospers-Professor Emeri-
tuffpast Directer of the School of

iilosophy of the Univérsity of
Southern California, some of his
most famous works include intro-
duction to Philosophicd Analysis,
andHuman Conduct, member|of
the Royal institute of Philosophy,
'AristotelianSociety.ahdTheAmer-
icari Philosophical Association.

, MD-interested in
control of aging and longevity.
Served with US Army Special Forc-
es as "Green Beret" medic. During
medical school hè ran for US Con-
gress.

V
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

LffiERTARISCHE WERELDCONVENTIE
1996 in CANADA 19-25 Augustus

De meeste lezers hebben de vorige keer de brochure
van de wereldconventie ontvangen. Uit verhalen van
mensen die in de buurt van Whistler in Coastal Moun-
tains geweest zijn, horen we dat de natuur daar werke-
lijk geweldig is!

Als u een brochure van de omgeving, met vele mooie
foto's, en allerlei informatie wilt hebben, sturen we u
die gaarne toe.

SEMINAR, DINER en "REPMEETING" in
AMSTERDAM 16-18 Februari j.l.

Over het seminar en diner kunt u elders in deze Vrij-
brief een verslag lezen. De deelnemers die ik gespro-
ken heb, vonden het alle een succes. Persoonlijk vond
ik het een beetje jammer dat er bij het seminar maar
ongeveer evenveel personen uit Nederland en België
kwamen als uit het buitenland.

De "Repmeeting" is de vergadering van vertegenwoor-
digers/ correspondenten van ISIL uit geheel Europa.
Deze keerwaren erpersonen uit 11 verschillendelande,n
aanwezig! Voor het eerst op deze vergadering ook uit
Italië en Polen.

Er worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe plan-
nen gemaakt. Daarbij is belangrijk na te gaan of en hoe

je elkaar kunt helpen, maar ook het onderlinge contact
speelt een grote rol. Libertariërs uit andere landen, en
zeker uit landen als Polen en Roemenië, ervaren deze
onderlinge contacten als een "noodzaak" om het te
blijven opbrengen om zich tegen het collectivisme in
hun land te verzetten. Ook daarvoor is een grote deel-
name aan het seminar van belang.

Een belangrijk onderwerp was ook het bepalen van de
plaats voor de Wereldconventie in 1997. Voorlopig is
Rome de grootste kanshebber. Dit moet de komende
weken tot een definitieve beslissing groeien. We zul-
len u op de hoogte houden.

Onderlinge Communicatie kreeg ook de nodige aan-
dacht.

Om slechts een voorbeeld te geven, noemen we
(verkort) informatie die we vernamen van Jacek Sier-
pinski uit Polen betreffende de politieke toestand in
zijn land:

"De verkiezing van Aleksander Kwasniewski is een
bedreiging dat alle macht in handen gaat komen van de
regerende post-communistische coalitie van de partij-
en SLDenPSL.

Het betekent onmiddellijk de macht over het leger,
de politieke politie, en de politie. Deze groep kan pok
de top benoemen bij radio en televisie."

Palle Steen Jensen (Denemarken) en Henrik Bejke
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(Zweden) zullen samen een communicatiesysteem
voorstellen met gebruik van het Internet. Ook daarvan
zullen we u op de hoogte houden.

Bij het bespreken van de situatie in de verschillende
landen moesten we constateren dat in Nederland de
JOVD (de WD-jongeren) op de goede weg is. Zoals
in de krant gepubliceerd werd, hebben ze (in ieder geval
al bij de Gooise afdeling) eindelijk belangrijke poli-
tiekbedreven door "Kledingvoorschriften" vast te leg-
gen. De mannen moeten voortaan kort haar en schoon
ondergoed dragen. De vrouwen moeten lang haar en
gladgeschoren benen hebben!

Alles bij elkaar was deze bijeenkomst een zeer geslaag-
de gebeurtenis. Boek alvast maar in uw agenda voor
1997hetlaatste weekend in februari, voorhetvölgende
seminar!

hij eind februari inééns gestegen naar 5%. De andere
LP-kandidaten komen in dit spel niet voor.

Op de State Convention van de>LP van Texas op 8/
9 juni a:s. worden de verschillendeLP-kandidaten waar-
schijnlijk voor het eerst met elkaar geconfronteerd.

LffiERTARISCHE RESULTATEN

Velen van ons krijgen regelmatig de vraag voorgelegd:
"Jullie zijn al zo lang bezig, en wat heb je nu eigenlijk" '

HARRY BROWNE

Het lijkt er op dat Harry
Browhe nu al op volle toeren
draait in de campagne voor het

, Amërikaansepresidentschap.
Het aantal lezingen dat hij
houdt en bezoeken die hij
aflegt, is bijna niet meer te
tellen. Ook verschijnt hij
ïegelmatig in een aantal tele-
visie-"talk shows".

De discussie over het wel of
nietaahvaardenvaneen"sales Harry Browne
tax" is ook nog volop aan de
gang. Wie echter Jiet boek van Browne,' WHY GOV-
fcf<NMENT DOESN'T WORK", gelezen heeft, weet
dat ook bij zijn voorstellen elke belasting wordt af-
f 7^ezen< Vooml in hoofdstuk 24 waarin op bladzijde
*V9 een briljant Vrijheidsbudget is uitgewerkt. (Een
voorbeeld voor een dergelijke studie voor Nederland/
België.) Daarin is in het geheel niet met een inkom-
stenbelasting gewerkt, en Browneheeftookal verklaard
flat ook hij een "sales tax" als niet-libertarisch be-
schouwt. Wat echter in de afgelopen eeuwen door
overheden verpest is, kun je niet in een paar dagen
herstellen. ; ;

Het ziet er naar uit dat Browne ver voor ligt op zijn
. oneurrenten in de LP. En qua landelijke bekendheid
"St hij nog veie ̂ alen meer voor.

i in een landelijke regelmatige opiniepeiling-van
America On Line-lag Browne tot nu toe op 2%, en is

Om die vraag te beantwoorden, moeten we óns eerst
afvragen wat eigenlijk de verwachtingen waren; en'ih
hoeverre ons werk er in geslaagd is om die verwacht-
ingen waar te maken.

We zijn dan geneigd te denken aanhet aantal ''leden"
(die we in Nederland/België overigens niet hebben)*

het aantal abonnees, 'of het
aantal actieve libertariërs. '

Belangrijker is echter om
na te gaan in hoeverre' we er
in geslaagd zijn om onze
"ideeën" in de maatschappij
acceptabel te maken. Immers
de gang van zaken in de' maat-
schappij Wordt bepaald doof
de heersende filosofie in die
m'aatschappij. Als die filoso-
fie collectivistisch- getint is,
gaat de hele maatschappij
langzaam of snel, maar zeker,
in de richting van het collec-
tivisme. Als die filosofie liber-
tarisch, dus voor individuele

'• • : vrijheid en verantwoordelijk-
heid is, gebeurt het omgekeerde.

En als we daarnaar kijken, dan zijn er heel- grote
resultaten bereikt. Denk eens aan de situatie van 15 of
20 jaar geleden.i ; ;.

Het woord "privatiseren" kende; niemand. Dankzij
wereldwijde acties, lezingen en publikaties van '< liber-
tarische" instellingen en personen, waaronder Nobel-
prijswinnaars, weet op dit ogenblik "iedereen" waar
we het over hebben. Over de hele wereld wordt op dit
moment meer geprivatiseerd dan genationaliseerd.

/Wie zou pakweg 10 jaar geleden geloofd hebben
dat zelfs de .Ziektewet geprivatiseerd zou worden en
dat men ook al bezig is met de Wet op Arbeidsonge-
schiktheid? Zelfs al is die "privatisering" in onz&ogen
nog maar gebrekkig. / ' ' • l - .. ; : - • • " ' ' • • ' '

Krantekoppeh als: '"Wantrouwen' tegen overheid is
zeer groot" (drie kwart van de mensen in Nederland
vertrouwt de overheid niet), "Einde nadert voor de
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verzorgingsstaat", "Overheid als geheel schuldig",
etcetera liegen er niet om.

De hoofdredacteur van het Brabants Nieuwsblad
schreef op 7 februari j.l.: "Het pasthelemaal in dit tijds-
gewricht om de collectieve zorg te vervangen door
individuele verantwoordelijkheid. De allesregelende
overheid, met een overdaad aan kostenverslindende
bureaucratie, maakt langzaam plaats voor het particu-
lier initiatief."

De uitdrukking "terugtredende overheid" is ook zo'n
nieuwe kreet die al door veel politici (vaak spartelend)
wordt genoemd.

Of een resultaat goed of slecht is, hangt ook af van "het
mogelijke". Het is namelijk niet mogelijk om een
heersende filosofie in enkele jaren geheel om te bui-
gen. Daarvoor moetje meer in generaties dan in jaren
denken.

Als we dat alles overdenken, dan heeft het liberta-
risme enorme resultaten bereikt. We mogen daar gerust
trots op zijn. Zelfs al zouden we wensen dat het alle-
maal veel vlugger ging.

Uw schrijver zou het prettig vinden om nog meer voor-
beelden van goede libertarische resultaten te leren
kennen. Misschien kunnen we die dan ook regelmatig
publiceren en hoeven we minder te schrijven over wat '
er allemaal fout gaat.

Uw informatie daarover wordt zeer op prijs gesteld.

BROK
(Beweging voor Recht Op vrijheid van Keuze)

BROK is gesticht door Ludo de Clercq. De doel-
stelling is "het beschermen en verdedigen van de vrij-
heid van keuze door de mens", (red: zie ook het artikel van
Ludo de Clercq op pagina 4, "Jekyll & Hyde")

Deze keuzevrijheid wordt hoe langer hoe meer
verdrongen voor de belangen van het dier. Allerlei
drukkingsgroepen proberen de belangen van het dier
boven die van de mens te plaatsen en de mens onder-
geschikt aan het djer te maken.

BROK wil daarom de ware aard van veel dieren-
rechtenorganisaties en hun bedenkelijke werkwijzen
aan het licht brengen. Eveneens worden de houding
van de media en politici in dit verband bestudeerd en
bekend gemaakt.

Nadere inlichtingen kunt u opvragen bij:
BROK, Bareellaan 12,2950 KAPELLEN.iBelgië,:
Tel.: 03-666.7222, Fax: 03-666.4120; i

INTERNET EN CENSUUR

De vorige keer vertelden wij u dat de Duitse censuur op
Compuserve van 200 geblokkeerde groepen al door
Compuserve was teruggebracht naar 5. Dat is nog 5 te
veel.

Of deze actie van Compuserve mede beïnvloed is
doordat in San Francisco Internetgebruikers Duits bier
gingenboycotten, betwijfelik. Overigensstrafjemetzo'n
actie de verkeerde personen. Namelijk de Duitse bier-
leverancier die mogelijk zelf ook tegen die censuur is.

Behalve in Duitsland, werd ook onmiddellijk een groot
aantal machtshongerige overheidspersonen in België,
Nederland, Frankrijk en nu ook in de EU actief.
Dezelfde EU die al ervaring heeft om u voor te schrij-
ven dat u maar voor 50% van de tijd naar Amerikaanse
TV-films kunt kijken. De rest moet van Europese of
andere makelij zijn!

Al die "statisten" bevinden zich in het goede gezelschap
van de Chinese Premier Li Peng die aankondigde dat
Internet dreigde "pornografie en andere schadelijke
invloeden te brengen die de Chinese "psyche" kunnen
ondermijnen". Daarom zal er software ontwikkeld
worden die alle schadelijke informatie kan wegf ilteren
,en zullen beperkingen worden gesteld aan wie zich op
het Internet mogen aansluiten.

De Verenigde Staten doen overigens niet onder in het
censureren. Bill Clinton heeft netde "Communications
Decency Act" (CDA) getekend, die ambtenaren het
recht geeft de communicatie tussen individuele perso-
nen te bespioneren en bestraffen. ("Decency", "fatsoen"
is new speak voor "censuur".)

Daarop zijn thans veel reacties gekomen. Home-
pages kregen als protest een zwarte achtergrond (i.p.v.
"Zwart-op-Wit" werd een groot aantal pagina's Wit-
op-Zwart).

Onmiddellijk verschenen enkele stukken op het
Internet met veel van de "strafbare" woorden er in. Dit
om processen uit te lokken. (Iemand noemde: "Als je
het woord "shit" schrijft, krijg je een boete van
$100.000.")

Een combinatie van grote en belangrijke groepen vere-
nigd! in de "Citizens InternetEmpowerment Coalition"
heeft de rechter ingeschakeld om de CDA ongedaan te
maken. Onder andere nemen deel: America On Line,
Apple Computers, Compuserve, Microsoft, Society of Pro-
fessional Journalists, Society of NewspaperEditorSj Fam-
ilies Agalnst Internet Censorship, en nog vele anderen.
Doordathetzp'n grote groep is, is succes niet uitgesloten.
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Het leukste protest speelde zich af op 29 februari. Via
een aan die datum voorafgaande soort kettingbriefac-
tie* werden zoveel mogelijk Internet gebruikers gemo-
biliseerd om op 29 februari een E-mail te sturen aan
Bill Clinton, met alleen maar de volgende inhoud:

Dear Mr. President,

Do you remember?

... en dan volgde de "Bill of Rights" waarin de vrijheid
van meningsuiting heel duidelijk wordt gesteld (in
het First Amendment).

Brian Huff publiceerde de volgende gedachte:
"When they took the fourth amendment, I was quiet
because I didn't deal in drugs.
When they took the fifth amendment, I was quiet
because I wasn't a criminal.
When they took the second amendment, I was quiet
because I didn't own a gun.
Now they've taken the first amendment, and I can
say nothing about it."

FREEDÖM NETWORK NEWS

FNN is het blad van ISIL. De hoofdredactie wil graag
meer (liefst positief) internationaal nieuws en liberta-
nsche resultaten publiceren. Zij is bereid om voor een
geplaatst artikel een tegemoetkoming van ongeveer $20
te betalen.

U kunt artikelen opsturen naar:
Editor FNN, ISIL, 1800 Market Street,
SAN FRANCISCO, GA 94102, U.S.A.

INSTITUTE for OBJECIWIST STUDIES (IOS)

David Kelley en zijn instituut organiseren van
6-13 juli 1996 voor de zevende keer hun "SUMMER
SEMINAR", en wel aan de University of Colorado in
BOULDER.

Thema: "OBJECTIVISM: Theory and Practice".
: Onderde sprekers bevinden zich naast David Kel-
ley onder andere ook Nathaniel Branden, David Ross,
EdwardHudgins,KirstiMinsaas,enRobertBidinotto.
< De kosten zrjri $795 per persoon (na 30 april 1996
$895). ,

Meer informatie bij de redactie.

* ' Over het juiste resultaat van deze honderdduizenden E-mails is
-' "P het moment dat we dit schrijven nog niets bekend.

SECOND RENAISSANCE CONFERENCES

Ongeveer gelijktijdig geeft het IOS een 14-daagse con-
ferentie met als thema: "Ideas for the Rational Mind"
in McLEAN in VIRGINIA, en wel van 29 juni tot 14
juli 1996.

Sprekers zijn o.a. Leonard Peikoff, Mary Ann Sures,
Peter Schwartz, Michael Berliner, Harry Binswanger,
John Ridpath.

De kosten bedragen voor 2 weken/1 week:
$1595/$1185. ,

Meer inlichtingen bij de redactie. ,

"InfoWarCon"

In BRUSSEL wordt op 23/24 mei 1996 een conventie
gehouden over "Information Warfare".> Dit is geen
libertarische conventie, maar ze kan welinteressantzijn
in het kader van de censuur die allerlei overheden pro-
beren in te voeren. Er zijn sprekers namens de over-
heid, militaire organisatiesien het bedrijfsleven. >, « i

De kosten voor niet-leden1 bedragen $995. ,
De meest recente uitgave van het programma is op

te vragen via E-mail: . ; v ' '
euroinfowar@ncsa.com i '

INSTJTUTE for HUMANE STUDIES (fflS)

Een symbool van het snel groeiende belang van
Internet is de volgende mededeling van IHS: ' >

Jammer genoegkunnènwenietlangereen gedrukte
versie van "Humane Studies" verstrekken. Als u de
betreffende informatie wiltblijven ontvangen, stuur dan
uw E-mail adres aan:

Paul Feine: pfeine@gmu.edu

BARBAREN
(uit de scheurkalender De Druivelaar)

Een kannibaal vroeg eens aan een officier wie de enorme
hoeveelheid mensen vlees op at van de slachtoffers die
tijdens de oorlog waren gevallen. De officier legde hem
uit dat de blanken geen mensenvlees eten.

- "Wat? Dan zijn jullie echte barbaren!" riep de
kannibaal. "Jullie doden de mensen zo maar, zonder
enig doel!" 't .

Hub Jongen , \SS\
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Vrij en in de Markt

De aandelenbeurzen blijven maar stijgen. Er is meer
paniek om de boot te missen dan dat er voorzichtigheid
is. Natuurlijk er zijn leuke berichten die met grote
koppen in de krant staan zoals:
© 'de rente blijft laag',
© 'pensloenfondsengaanmeerlnaandelenbeleggen',
© 'bedrijven kopen hun eigen aandelen in'.
Dat zijn dan ook precies voorbeelden van hoe een markt
en het publiek naar iets WEL kijken, oftewel het glas is
nu half vol terwijl ik het al half leeg vind! i

Wat betreftde lage rente: inderdaad de rente voor korte
termijn (spaarrekening en deposito's) is laag, maar de
lange rente (obligaties en hypotheek) is met stijgen
begonnen. Het is maar net waar je naar wilt kijken.
Eerder adviseerde ik u hier al om 'dus' geen obligaties
te kopen en om uw hypotheekrente nu voor een lang-
ere periode vast te zetten. Dat geldt nog steeds.

Pensioenbeleggers zijn bij na altijd marktvolgers en niet
vooruitlopend. Natuurlijk heeft het hedérlandse ABP
een enorme buying power en heeft een paar miljard
extra per jaar, invloed op de beurskoersen. Maar wanr
neer zij uiteindelijk gekocht hebben, wie blijft er dan
nog over om te kopen? Oftewel waar kunt u straks nog
uw aandelen aan kwijt? En, als er niet voldoende ko-
pers zijn, raken de VERkopers in de meerderheid en ja
ik heb u dat al eens helemaal uitgelegd: dat leidt tot
dalende koersen.

Wanneer bedrijven hun eigen aandelen inkopen is dat
meestal omdat zij/het management vindt dat de koers
van het aandeel te laag is, of omdat het management
geen goed emplooi vindt voor de liquiditeiten.
Zelden heeft het management verstand gehad van de

Louk Jongen

beurskoers of wat daar mee samenhangt. Uitzonder-
ingen zijn beleggingsfondsen waar heel eenvoudig de
netto waarde is uit te rekenen en te vergelijken met de
beurs koers: ik noemde hier ook al eerder Capa City en
Thai Asia. Maar het uitrekenen van de nettowaarde van
zeg Reesink of Nedap, laat staan wat zij in de toekomst
waard zijn, durf ik toch niet altijd aan het management
over te laten. Ik hoor de emissie geluiden van DAF en
de verhalen van de Fokker directie nog nagalmen.
Indien het management geen goed emplooi voor de
liquide middelen weet, kan dat op voorzichtigheid
duiden. Het betekent echter meestal dat ze in hun
marktgebied geen mogelijkheden meer zien. Dat
betekent dat wanneer een concurrent die mogelijkhe-
den wel ziet en pakt, de concurrentie wint ten opzichte
van het voorzichtige bedrijf.

Samengevat: geniet dan nog maar even van de aande-
len die ü heeft zo lang ze stijgen. Neem winst zodra u
begint te twijfelen zoals ik en koop niet bij, hoogstens
de ook<al eerder genoemde achtergebleven gebieden:
vastgoed; het Verre Oosten en grondstoffen.
En dan begin ik vanzelf weer over goud, want dat is
ook een grondstof, met als voordeel dat er minder
geproduceerd wordt dan geconsumeerd. De 200 ton
die de Belgische Nationale Bank onlangs verkocht is
soepeltjes door de markt opgenomen; vermoedelijk een
oosterse nationale bank. Het begint bijna op het ver-
leden te lijken waarbij Nixon verkocht en Frankrijk
vooral kocht.
Toen ging het goud van $ 35 naar 200 en ook nog eens
$ 800. Niet dat ik het zo snel van nu $ 400 naar $ 2400
zie gaan, maar zouden er nu toch eens een aantal aan-
delen-zwartkijkers tegelijk gaan verkopen, dan heb ik
toch maar liever wat verzekeringspremie betaald door
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wat goudachtigs te hebben, dan dat ik zonder die pre-
mie aan de crash mag meedoen. INFORMATIE
Ook moet ik natuurlijk nog even de dollar noemen
omdat u allen wilt weten of u nu voor de Libertarische
conventie in Canada uw $ moet kopen, of straks. Al-
lereerst u verdient het meest door nu in te schrijven
voor de conventie. Die procentuele korting is moeilijk
met beleggen te krijgen. Daarnaast zie ik iets meer
stijgingspotentieel in de Australische dollar, dan in de
Canadese $, terwijl de US $ in de middenmoot van die
twee zit. Dus: stijging ja, maar het meest bij de Aus $,
waar u op een 4-6 maands deposito nog meer rente
ontvangt ook.

AGENDA
vr. 26 april Kring Zuid-Holland; Bart

(i.p.v. 3 mei) Croughs, schrijver van het
politiek incorrecte boek "In
de naam van de vrouw, de
homo en de allochtoon" leest
voor uit eigen werk.

za. 27 april 14 uur (liberale) Partij voor Milieu
en Recht, Schelpkade 28
Den Haag; Bart Croughs
leest voor uit eigen werk

vr. 17 mei

di. 21 mei

vr. 7 juni

di. 18 juni

vr. 21 juni

vr. 5 juli

di. 16 juli

vr. 19 juli

vr. 2 augustus

19-24 augustus

Kring Utrechts L. G.

Kring Roosendaal

Kring Zuid-Holland; Is het
goed om geld van de over-
heid te bemachtigen?

Kring Roosendaal

Kring Utrechts L. G.

Kring Zuid-Holland;
onderwerp: de doodstraf

Kring Roosendaal

Kring Utrechts L. G.

Kring Zuid-Holland; Moet het
strafrecht afgeschaft worden?

ISIL world Conference (pag.23)
Taming O-of-C Governments

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

Donateurs
Mensen die de libertarische beweging financieel wil-
len 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 Vrijhof
• Kring Utrechts Libertarisch Genootschap
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20 uur
contactpersoon J. Otto Vrijhof, tel.&fax. 030-2290241
• Kring Roosendaal
contactpersoon Hub Jongen, tel. 0165-341695
Elke derde dinsdag van de maand van 18 uur tot
20 uur in Hotel Central te Roosendaal
• Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20 uur
contactpersoon Toine Manders, tel.070-3620954,
overdag bereikbaar op het secretariaat van de
Libertarische Partij, Laan van Meerdervoort 415,
2563 AR 's-GRAVENHAGE, tel.070-3650109,
b.g.g.0653-484372, fax.070-3634730

Secretariaat, Libertarisch Centrum België:
Brugmannlaan 617, B-1180 Brussel, tel.02-344.47.21
• Kring Libertarisch Centrum België \ meer informatie hier-
• Libertarisch Studiecentrum ) over bij secretariaat
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