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Het kabinet heeft plannen om de verkoop van sigaretten en
shag aan jongeren onder de 18 jaar te verbieden. Behalve
het rookverbod komen er ook scherpere regels voor tabaks-
reclame. De jeugd is een gemakkelijke doelgroep gebleken
voor de overheid om onder de duim te houden. Ze zijn immers
nog te jong, te onontwikkeld en ongeorganiseerd om voor
zich zelf op te komen.

In de dagbladen stond onlangs een grote advertentie van het
ministerie van Justitie met als kop "Wie laten we binnen?"
Het ging om een toelichting van het vreemdelingenbeleid.
Een stukje tekst hieruit: "Rechtvaardig maar ook streng. Met
deze woorden kun je het vreemdelingenbeleid in Nederland
omschrijven. Rechtvaardig, omdat we elk individu een eer-
lijke kans geven. En streng, omdat we bijvoorbeeld geluk-
zoekers en criminelen niet toelaten." Een mens dat gelukkig
wil worden, dat is toch een ernstige zonde? Nietwaar? Als
iedere asielzoeker een gelijke kans heeft om binnen te mogen,
bijvoorbeeld l op de miljoen, wordt het vreemdelingenbe-
leid daardoorrechtvaardig?Neen, een vreemdelingenbeleid
is pas rechtvaardig te noemen als het recht van iedereen
erkend wordt om zich waar ook ter wereld te vestigen, met
een kans van l. Dit is natuurlijk typische Orwelliaanse over-
heidspropaganda: men probeert evidente repressie te verde-
digen op basis van rechtvaardigheid. Maar misschien is het
toch een goed teken dat de overheid het nodig acht om re-
clame te maken voor haar bevoogding. Het is blijkbaar niet
meer vanzelfsprekend dat wat de overheid doet zonder meer
geaccepteerd wordt.

De Nederlandse politie heeft in 1995 3,2 miljoen boetes
opgelegd voor verkeersovertredingen. Dat is een toename
van 28% ten opzichte van 1994. Die stijging is vooral een
gevolg van een toename van het aantal snelheidscontroles
door de politie. Waarom gebruikt de politie haar mankracht
niet om mensen op te sporen die daadwerkelijk agressie
plegen in plaats van mensen die gewoon willen opschieten
op wegen waar dat veilig genoeg is? Zou het kunnen dat de
veiligheid van de samenleving in dit geval niet het belang-
rijkste motief is van de politie, maar eerder het verzorgen
van inkomsten voor de gemeente, haar werkgever?

De bekende advocaat Max Moszkowicz zegt uit betrouw-
bare bron te hebben vernomen dat er op diverse bekende
Nederlandse advocatenkantoren geavanceerde microfoons
van de politie staan gericht. Technisch onderzoek heeft uit-
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gewezen dat ook zijn kantoren worden afgeluisterd.
Om zich hiertegen te beschermen heeft de familie
Moszkowicz in haar Amsterdamse kantoor o.a. dub-
bel glas geplaatst. De Nederlandse Federatie van Be-
lastingadviseurs (NEB) heeft een enquête gehouden
onder haar 1672 leden waarin 87 zaken naar voren
kwamen waarin belastingadviseurs met de Fiscale
Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) te maken
kregen. In een derde van de gevallen houdt de dienst
zich niet aan essentiële regels zoals het motiveren van
een verhoor, het informeren van verdachten over hun
rechten en plichten en het retourneren yan in beslag
genomen bescheiden. Eveneens in een derde van dei
gevallen vinden de adviseurs dat de FIOD hun cliënten
heeft geïntimideerd; bijvoorbeeld door midden in de
nacht een inval te doen. Soms licht de dienst de media
in over een op handen zijnde inval. Ook komt hét ge-
regeld voor dat de FIODfraudepleegt door het proces-
verbaal niet naar waarheid te noteren. Ook advocaten
zijn ontevreden over de FIOD. Een aantal vannen heeft
de Fistra-club (Fiscaal strafrecht) opgericht, die zich
bezig houdt met zaken tegen de FIOD. Het lijkt er op
dat verschillende overheidsinstanties steeds brutaler
worden en meer en meer een echte politiestaat nastre-
ven. Gelukkig begint dit soort zaken wel meer in de
publiciteit te komen en begint er ook meer en meer
kritiek te komen vanuit de bevolking. Zo zijn velen het
niet eens met de behandeling van de Van der Valks.

Benjamin Netanyahu volgt Shimon Peres op als pre-
mier van Israël. Wat erg opviel in de berichtgeving in
de media was de beperktheid ervan. Vrijwel de enige
standpunten die behandeld werden waren die met be-
trekking tot de veiligheid en vrede met de Palestijnen
en Arabische buurstaten. En dan nog vaak in erg ge-
simplificeerde termen, zoals met de uitspraak dat de
verkiezingen een keuze waren voor of tegen vrede. In
typische Clinton-stijl, zonder zijn voorkeur bij de naam
te noemen, sprak de Amerikaanse president tijdens de
Israëlische verkiezingscampagne de hoop uit dat de
verkiezingen uitzouden vallen als een keuze voor vrede.
De reactie van Netanyahu was dat Glinton blijkbaar
voor hem koos, aangezien hij een voorstander van vrede
is. Maar hoe zit hetmet de andere standpunten? Pro of
tegen vrije markt? Pro of tegen persoonlijke vrijheden?
Hier hoorde je niets van. Terwijl de economische vrij-
heid bijvoorbeeld toch een belangrijk issue zou moe-
ten zijn voor Israël. In een overzicht van economische
vrijheid in 102 landen, gepubliceerd in TheEconomist
van 13 januari 1996j komt Israël op de lage.plaats van
70, nog onder landen als India, Jordanië én Kenia.
Nederland komt overigens op de 19-de positie, België
op plaats 22 en Hong Kong op de eerste plaats. En*
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geheel volgens onze verwachting als libertariërs, er
bleek een sterke positieve correlatie te zijn tussen eco-
nomische vrijheid enerzijds en economische groei en
gemiddeld inkomen anderzijds. Zoals zo vaak in de
politiek was de keuze tussen Netanyahu en Peres niet
een keuze tussen goed en slecht, maar een keuze tussen
twee kwaden. Tussen een vlotte Amerikaans-Isralische
opportunist, die niet alleen spreekt in sound-bites maar
ook denkt in sound-bites en een niet zo vlotte hopeloze
compromiszoeker, die het goed lijkt te bedoelen.

Tot slot twee positieve nieuwtjes: wegens verruiming
van de winkelsluitingswet zijn vele supermarkten nu
door de week tot 20.00 open. Sommige warenhuizen
zullen op zondagen geopend zijn. En op 11 mei 1996
verscheen er in Trouw een positieve recensie van het
tijdschrift de Vrijbrief 1996/2. [V0
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i Het hoogste tarief van de inkomstenbelasting
zou moeten worden verlaagd tot nul*

Brian Micklethwait

i Momenteel (maart 1996), in Engeland, worden onze
; inkomsten door de regering op de volgende manier
'belast. De eerste £3.765 die je verdient per jaar is he-
' lemaal voor jou. Van watje verdient tussen £3.765 en
'£7.665 pakt de regering 20% af (£780 volgens mijn
berekeningen). Van watje verdient tussen £7.665 en
£29.265 pakt de regering 24%
af (£5.184). En van watje ver-
dient boven £29,265 pakt de
regering 40% af- Dus als je
£100.000per jaar verdient, dan
betaalje£780 plus £5.184 plus
40% van £70.735 (=£28.294),
wat oyereenkomtmet£34.258.
Al deze getallen zijn erop ge-;
baseerd datje geen lening op je huis hebty datje niet
'getrouwd bent en dat er gewoon geen andere compli-
caties zijn. Het kan ook zijn dat ik, als de soort bélas-
.tingexpert die ik ben, iets fout heb uitgerekend en zelfs
dat ik van verkeerde cijfers ben uitgegaan, of van ver-
ouderde cijfers. Niettemin vertrouw ik erop dat hier-
mee de structuur van ons huidige belastingsysteem
redelijk duidelijk is.

Volgens de libertarische gedachtegang is belasting
diefstal (zie Chris R. Tame, Taxation Is Theft, Politica!
Notes No. 44), en daar ben ik het natuurlijk mee eens.
Er zou geen enkele van deze belastingen moeten wor-
den geheven. Maar veronderstel dat we in een discus-
sie zitten, niet over belasting als geheel, maar alleen
over het hoogste tarief van de inkomstenbelasting, dat
deel dat in actie komt als je inkomen stijgt boven
£29.265. Veronderstel dat de enige mening die wordt
gevraagd is: hoe hoog moet dat tarief percentage zijn?
Nu is het 40%. Wat zou het moeten zijn?

* DitiseenvertalingvanEconomic,NotesNo.68(ISSN 0267-7164
ISBN 1 85637319 3), geschreven door Brian'Micklethwait.
Het is een publicatie van de Libertarian Alliance; adres:
25 Chapter Chambers, Esterbrooke Street, London SW1P 4NN,
Engeland. E-mail: liberty@capital.demon.co.uk i
Uithoofdevanzijnfunctiealsredactie-directeurvandelJbertarian
Alliance verschijnt Brian Micklethwait regelmatig op de radio, en
soms op de TV, om te spreken over een grote verscheidenheid
van libertarische punten. • ' ,

4 de Vrijbrief, 1990/3

Hoe hoog moet het hoogste

tarief van de inkomstenbelas-

ting zijn?Mijn antwoord is: nul.

Mijn antwoord is: nul. Inderdaad. Niks. Hoeveel je
ook verdient boven £29.265, het zou enkel maar voor
jou moeten zijn. De regering zou er niets van af moeten
pakken. Hethoogste tarief zou niet langer 40% moeten
blijven; het zou moeten dalen tot 0%. Iedereen met een
inkomen hoger dan £29.265 -het maakt niet uit

hoeveel hoger- zou slechts
£780 plus £5.184 is £6.744 aan
inkomstenbelasting betalen.

Dit plan moet duidelijk wor-
den onderscheiden van het
slechts afschaffen vanhethoog-
ste tarief van de inkomstenbe-
lasting, ofwel alles belasten wat
je verdient boven £7665 met

24%, wat uitdraait op het slechts verlagen van het
hoogste tarief van 40% tot 24%. Hiermee zou een in-
komen van fïOO.OOO belast worden met, eh,
£22.940,40.

Als het idee je bevalt om het hoogste tarief van de
inkomstenbelasting te verlagen tot 0% (al was het al-
leen maar vanwege het soort mensen dat het nfét be-
valt), dan denk je waarschijnlijk al aan de werkelijk
adembenemende aansporende uitwerking die het te-
weeg zou brengen (niet in het minst bij jou zelf en jouw
omgeving) en aan de vervolgens fabelachtige vooruit-
gang in het leven van iedereen (inclusief en juist van
de zeer armen). Als je houdt van zware belasting op
hoge inkomens, dan denk je waarschijnlijk al hoe erg
onrechtvaardig je zo'n verandering vindt, over hoe de
regeringsinkomsten vreselijk zouden dalen, en hoe de
armen vervolgens van de honger in de goot omkomen
in zelfs nog grotere aantallen dan nu het geval is,
en -nog erger- hoe iemand zo verachtelijk als jij
moeilijk een aanstelling bij de regering zou kunnen
vinden,

Dus wat zouden de resultaten zijn van deze veran-
dering?

Ikgeloofdathet verlagen van hethoogste tarief van

de inkomstenbelasting van 40% tot 0% een enorme ver-
betering voor Engeland zou zijn, zelfs als er niets ver-
andert aan de belastingen die betaald worden door
mensen, die minder verdienen, of aan de belastingen
die op een andere manier worden vergaard.



HET MAAKT NIET UIT WAT
DE DETAILS VAN HOGE
INKOMENS ZIJN

Ten eerste ligt het voor de hand dat als
je al veel geld verdient, je nu nagenoeg
alles ervan zou kunnen behouden en je
zou aangemoedigd worden om te pro-
beren nog veel meer te verdienen om-
dat je letterlijk alles ervan zou behou-
den. Maar daar houdthetzekernietmee
op.
Het onderscheid, tussen een systeem
waarin de grootte van je inkomen altijd
van belang is voor de bepaling van je
belastingaanslag, en een systeem waar-
in de details van hoeveel je meer ver-
dientdan £29.265 absoluutniet belang-
rijk zijn, is van vitaal belang om te
onderkennen. Als het hoogste tarief al-
leen zou zijn vervangen door dat wat er onder lag en al
het inkomen boven £7665 werd belast met 24%, dan
zou watje verdiende altijd zeer belangrijk zijn -en hoe
meer je verdiende hoe belangrijker het zou zijn. In te-
genstelling hiermee zou een hoogste tarief van nul aan
een massa berekeningen, claims en tegen claims een
einde maken en zou het misleidingen over de exacte
hoogte van hoge inkomens beëindigen, van zowel hen
die ze hebben (claimend dat
hun inkomens lager zijn), en
van de belasting inners (be-
werend dat ze hoger zijn).
Het zou niet uitmaken. Als
je meer inkomen hebt dan
£29.265 per jaar, betaal je
£6.744 aan inkomstenbelas-
ting. Einde verhaal. Al die stomme stukjes papier die
je moet bewaren om te bewijzen aan de belasting dat
je slechts verdient watje zegt, en hoe je het verdient
zoals je zegt, en datgene uitgeeft watje zegt dat je uit-
geeft, en hoe je het uitgeeft zoals je zegt -dat zou alle-
maal worden vergeten, en je kon je geheel concentre-
ren op het genereren en uitgeven van steeds meer geld.
Velen die minder verdienen dan £29.265 per jaar zou-
den ook £6.744 betalen omdat het zo veel makkelijker
is en grootser: "Hier is je £6.744. Uitzuigers. En lazer
nou op."

Denk aan het aantal belastingadviseurs dat deze veran-
dering zou wegvegen van het belastingadviseurschap
naar meer waardevolle bezigheden t- Denk aan hoe
vreselijk moeilijk belastingambtenaren het zouden
hebben om uit te leggen waarom hun jaarlijks budget

Er zou een enorme instroom zijn van

veel verdienende buitenlanders en

terugkerende beïastingvluchtelingen.

Brian Micklethwait als spreker op de 2e Europese
Libertarische Conventie in Noorwegen.

nog steeds verhoogd zou moeten worden, in plaats van
drastisch verlaagd tot ver beneden het huidige niveau!

ENORME AANSPORENDE UITWERKINGEN
Maar deze verrukkelijke waarheid over het genot om
een hoog inkomen te hebben is slechts het begin van
het verhaal. Als Engeland deze verandering zou uit-

voeren dan zou er een
enorme instroom zijn van
veel verdienende buiten-
landers en terugkerende
belastingvluchtelingen • en
een nog-veel grotere in-
stroom van Engelsen met
voorheen lage en midden-

inkomens in de gelederen van Engelsen met een-hoog
inkomen. Zij die nu ongeveer £20.000 verdienen en
zich afvragen of het nut heeft dm harder te werken
(ervan uitgaande dat zodra zij boven £29.265 komen
zij nog harder worden gepakt) zullen plotseling in
beweging komen. Jongeren die zich afvragen of hard
werk het harde werk wel waard is zouden het doen in
veel grotere aantallen dan nu. Sommigen die nu arm-
lastig zijn zouden zelfs besluiten diep adem te halen en
te proberen tot het hoogste tarief op te klimmen. De
armoede val zou er nog wel zijn maar er zou een veel
sterker motief zijn pm er uit te, klimmen.

Velen doen minachtend over "trickle down" eco-
nomie [red: het doorsijpelenyan welvaart yan hogere naar lagere
inkomensgroepen], zelfs sommige libertariërs. (Zie Dan-
ny Frederick, It's Not "Trickle Down": How Capita-
lismBenefits The Poor, Economie NotesNo.65.)Maar

1996/3 de Vrijbrief 5



trickle;down-effecten zijn voldoende reëel; het enige
probleem dat er de laatste tijd mee is, is dat er niet genoeg
van is. Als mensen met hoge inkomens meer doen,
worden mensen met lage inkomens mee naar boven
getrokken op de inkomensladder om werk te doen waar
mensen met hoge inkomens het nu te druk voor heb-
hen. De toegenomen uitgaven en investeringen van
mensen met hoge inkomens creëren meer kansen voor
de mensen aan de onderkant van de samenleving, en
daardoor leidt het ook tot meer uitgaven door hen. Een
belastingregime met een hoogste tarief van nul zou de
trickle down werking enorm vergroten, hetgeen het
leven van mensen met lage inkomens veel minder af-
schuwelijk maakt.

l

DE REGERING ZOU WAARSCHIJNLIJK
MEER GELD BINNEN KRIJGEN

Wat mij brengt tot het grootste probleem van hetidee:
het zou bijna zeker betekenen dat er niet minder geld
te besteden valt voor de regering maar meer. Er zou >
een enorme vergroting van het aantal mensen zijn die
£6.744 betalen. Vele anderen zouden proberen het
magische doel van £29.265 te bereiken, en hoewel ze
er niet geheel in slagen zouden ze toch veel meer ver-
dienen dan nu, en dus veel meer inkomstenbelasting
betalen dan nu, en ze zouden veel minder aalmoezen
van de regering ontvangen. Het
zijn deze omstreeks £12.000 ver-
dienende lage tot midden inko-
mensgroepen, die de meeste in-
komstenbelasting betalen die de
regering nu krijgt, niet de hoge1

inkomensgroepen. Door vergro-
ting van het aantal mensen in de
midden inkomensgroep, en door
hen allen aan te moedigen om meer
dan £29.265 per jaar te verdienen,
wordt het verlies aan belastinginkomsten van de rela-
tiefkleine groep met hoge inkomens meer dan gecom-
penseerd. En omdat meer verdienen betekent meer
uitgeven krijgt de regering ook meer belastinginkom-
sten via de gestegen consumptie. Dus de regering zou
-helaas- meer mensen in dienstkunnen nemen in plaats
van minder. Zelfs staats bureaucraten zouden het beter
krijgen. Waarschijnlijk is geen enkel idee perfect.

DE ONRECHTVAARDIGHEID VAN GELIJKE
RESULTATEN -DE RECHTVAARDIGHEID
VAN BETERE RESULTATEN

Wat rechtvaardigheid betreft, rijke mensen zijn niet zij
die grote hoeveelheden geld verdienen, rijke mensen <
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Ongelijkheid en onrecht-

vaardigheid zijn twee com-

pleet verschillende en vaak

tegengestelde dingen.

zijn zij die grote hoeveelheden geld hebben. Hun die
extra hard werken het extra loon te ontzeggen dat zij
verdienen is op zichzelf onrechtvaardig. Ongelijkheid
en onrechtvaardigheid zij n twee compleet verschillende
en vaak tegengestelde dingen. Het is waar, de verande-
ring zou ook van toepassing zijn op he.t inkomen uit
vermogen van de werkelijk rijken, zij die grote irikó-'
menshebben zonder te werken. Maar het zou óokenorm
het sparen aanmoedigen, en dus het investeren. Zulke
oneertijkheidzoureusachtigwordengoedgemaaktdoor
de grote voordelen die allen zouden behalen uit de
verandering, vooral de armen.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar rijkere mensen
dan ik, die zelfs sneller rijk worden dan ik, brengen mij
alleen van m' n stuk als ik zelf geen vooruitgang maak.
Als mijn leven vooruit gaat dan kan het mij helemaal
niet schelen of de levens van rijkere mensen zelfs meer
verbeteren. Veel geluk met hen, en er is hoop dat even-
tueel ik zelf zo iemand word.

DE VOORDELEN VOOR KUNST, WETEN-
SCHAP EN DE ACADEMISCHE WERELD

Omdat ik ruimte heb voor nog één vermoedelijk ge-
volg van de verlaging van het hoogste tarief van de
inkomstenbelasting tot nul, kies ik deheilzame uitwer-
king van de verandering op de meer klassieke soorten

cultuur -de wetenschappelijke, de
artistieke en de academische.
Wetenschap, kunst en academi-
sche wereld lijden er nu allen aan
dat het meeste grote geld voor hen
van de regering komt. Dit leidt tot
zwakheid en gelijkvormigheid, tot
eeuwig dwaasheid en fouten blij-
ven maken, in feite tot alle karak-
teristieke kwalen van andere ge-
nationaliseerde industrieën. Een

betere manier, want meer concurrerend en afwisselend,
om grote kunst, wetenschap en hoge geleerdheid van
geld te voorzien zou zijn om excentrieke miljonairs en
miljardairs -met al hun verschillende meningen over
wat waar is, eervol en mooi- er voor te laten betalen, en
niet alleen de regering. Ik neem aan dat we het erover
eens zijn dat mijn voorgestelde verandering zou bete-
kenen dater veel meer van zulke rijke excentriekelin-
gen zijn.

WAAROM ZEG IK DIT?

Ik weet het. Is dit een "praktisch", idee? Goed, als je
met praktisch bedoelt dat de leden yan het huidige
kabinet dit stuk gretig zullen lezen en zullen uitroepen



"tjee, daar hebben we nooit aan gedacht, wat een mach-
tig idee, laten we het direct doen", dan is het natuurlijk
helemaal niet praktisch. Nog erger, het is waarschijn-
lijk niet wat ik zelf zou doen als ik de macht had ojn
over zulke zaken te beslissen. Ik denk alleen dat de
verlaging van het hoogste tarief van de inkomstenbe-
lasting tot nul, en alle lagere tarieven onveranderd te
laten, het antwoord is als de vraag alleen is hoe hoog
het hoogste tarief van de inkomstenbelasting zou
moeten zijn. Ja, het hoogste tarief moet inderdaad nul
zijn, maar zo hoog moeten
al de andere tarieven ook
zijn, en ik zou waarschijn-
lijk niet beginnen met het
hoogste tarief tot nul te
verlagen, maar met alle
verschillende tarieven te
vervangen door één enkel
vlak tarief, en dan zou ik
proberen dat tarief naar nul te duwen. i . " . , . ••,

Dus als het hoogste tarief van de inkomstenbelas-
ting niet tot nul verlaagd zal gaan worden in de nabije
toekomst, en als ik zelf niet eens geloof in het verlagen
van het hoogste tarief van de inkomstenbelasting tot
nul op de manier zoals ik beschrijf, waaróm zeg ik dit
dan? Alleen om aangenaam ergerlijk te zijn? Natuur-
lijk is dat gedeeltelijk waar. Maar ik zeg dit ook omdat
ik geloof dat het nuttig is om de schade te isoleren die
wordt aangericht door dit bepaalde deel -het meest
populaire deel- van de inkomstenbelasting. Niet alleen
schaadt het hen die het nu moeten betalen, maar het
schaadt ook alle anderen. Uitleggen waarom de lagere
tarieven van de inkomstenbelasting moeten worden
verlaagd is makkelijk, en het wordt regelmatig gedaan.
Armoede val-werkloosheid-.onrechtvaardigheid door-
dat arme mensen betalen voor diensten die meer door
rijke mensen worden gebruikt dan door arme mensen,
arme mensen die naast andere arme mensen wonen die
geen belasting betalen en de hele dag rondhangen en
TV kijken. Dit is alles zeer juist en kan niet vaak ge-
noeg gezegd worden. Maar ik dacht: laten we eens een
libertarisch uiterste toepassen op het bovenste deel van
de inkomstenbelastingschaal. Door in gedachten alleen
het hoogste tarief van de inkomstenbelasting tot nul te
verlagen, zelfs als we het alleen doen als antwoord op
een kunstmatig beperkte kwestie, realiseren we ons
dingen die we ons niet zouden realiseren als we alleen
dachten aan het verlagen -of zelfs afschaffen- van de
inkomstenbelasting in het algemeen. Zeggen dat het
hoogste tarief vandeinkomstenbelastingplotseling tot
nul verlaagd zou moeten worden heeft ook het aange:

name effect dat het voorstel voor een "vlak tarief'
inkomstenbelasting, die inde loop der jaren steeds lager

Uitleggen waaróm de lagere tarieven

van de inkomstenbelasting moeten

worden verlaagd is makkelijk.

wordt, omgezet zal worden tot het gewauwel van ge-
matigde politici wathetinfeiteis.Zoals we allen weten
is het gewauwel van gematigde politici het soort ge-
wauwel dat ook zal worden uitgevoerd.

MISSCHIEN IS HET PRAKTISCH

Maar misschien is het leven toch interessanter dan dit.
Een andere verdienste van het idee om het hoogste tarief
van de inkomstenbelasting tot nul te verlagen is dat het

licht werpt op wat reeds
deofficieuzenietvoorpu-
blieke consumptie be-
stemde werkelijkheden
zijn van het belasting be-
leid. "Leef en werk en
investeer hier, en wij zul-
len met de getallen
knoeien om te zorgen dat

je er geen spijt van krijgt." Dat is reeds wat regeringen
moeten zeggen tegen de meest: verdienende meest bij-
dragende economische actoren, die Ongebonden zijn
en dus makkelijk van werkkring veranderen; die een-
voudig een half dozijn telefoongesprekken voeren en
Volgende week naar Maleisië vertrekken als Engeland
geen goede belasting deal aanbiedt op een salaris van
drie ton of een grote investering. (Voor een goede
beschrijving van deze nieuwe realiteiten -maar voor
een absurd pessimistische kijk op hun consequenties
Voor arme mensen- zie lan Angell, The Information
Revohition and the Death of the Nation State, Politica!
Notes No; 114.) Dus, als dit is wat al wordt gedaan op
een knoeierige en geheimzinnige manier, waarom dit
niet officieel te maken? Misschien is het idee om het
hoogste tarief van de inkomstenbelasting tot nul te
verlagen niet alleen leuk, en inzicht gevend, en aange-
naam om hen van hun stuk te brengen bij wie het leuk
is om dat te doen; misschien is het ook wat ik zou doen
als ik het kon, en wat de mensen die zulke dingen
beslissen werkelijk gaan meemaken dat ze doen, veel
eerder dan ze nu denken.

Brian Micklethwait IVbl
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RECHTEN VAN DE MENS.
RECHT VERSUS RECHT.

Hans Ponssen

Een ieder die dit leest zal het er wel mee eens zijn dat
in onze maatschappij het recht op leven het belangrijk-
ste recht is dat er is. In een samenleving van mensen
zijn rechten nodig om het menselijk handelen in relatie
tot de ander te leiden. Met het recht op leven wordt het
individu beschermd in een sociaal kader. Een recht moet
eerst als idee zijn pntstaan en aan een logische redene-
ring, op basis van de juiste uit-
gangspunten, worden getoetst.
Zonder dit proces vooraf zou er
geen zinnige wet kunnen be-
staan. Een recht wordt afdwing-
baar als het in een wet is opge-,
nomen. Uiteindelijk hebben
rechten hun basis in de ethiek:
Als de ethiek niet gebaseerd is op de juiste beginselen
zijn de daaruit voortvloeiende rechten en wetten dat
ook niet,

• ' • ' ' • , - • ' • , . : i , j i . . . . ' •

De toepassing van wetten en de daaruit voortkomende
afdwingbaarheid van rechten geldt in een omschreven
geografisch gebied, een staat, waar de overheid het
monopolie van geweld heeftom de mensen in het gebied
van die staat te dwingen zich aan die wet te houden en
ze te corrigeren als ze dat niet doen. Dat is één van de
belangrijkste functies van de staat. Alleen met die func-
tie van de staat hebben rechten en wetten kracht. Pas
dan kan een uitspraak van een rechter bindend zijn. Pas
dan kan een individu aanspraak maken op rechten en
-dat is iets anders- zich, bij de juiste wetten, beschermd
voelen.

Als in het recht op leven 'leven' ter sprake komt, moet
ook duidelijk zijn wat 'leven' inhoudt. Het betreft hier
uiteraard het leven van de mens. Dan is het ook nodig
vast te stellen wat in deze context bepaalt wat de
mens is.

Leven is een proces dat zich zelf in stand houdt door
zelf opgewekthandelen. Als een organisme daarin niet
slaagt, sterft het; de chemische elementen blijven be-
staan, maar het leven bestaat niet meer. Op fysisch
chemisch niveau is al het handelen van een levend
wezen gericht op het instandhouden van zijn leven. Dat
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Voor ieder mens is het bereiken

van zijn eigen geluk het hoogste

morele doel.

doel vereist voortdurende actie. Het leven is het refe-
rentiepunt, waaraan wordt afgemeten of de processen
gebeuren in het belang van het doel, dat houdt in: of zij
goed zijn.

De mens onderscheidt zich van de andere levende
wezens doordat hij zich bewust kan zijn van zijn han-

delen en zijn toestand van le-
ven, maar niet automatisch
weetwatgoed voor hem is. Op
grond van de omgeving die hij
waarneemt moet hij zijn con-
clusies trekken en besluiten
hoe te handelen. Dit is moge-
lijk dankzij zijn vermogen van

het verstand, het denkvermogen en zijn bewustzijn, dat
hem op de hoogte houdt van zijn eigen bestaan. De mens
is vrij om van deze vermogens in mindere of meerdere
mate gebruik te maken. Hij kan bovendien verkeerde
besluiten nemen. Het handelen van de mens moet niet
alleen gericht zijn op het bevorderen van zijn fysisch
chemische overleven, maar ook van zijn leven als mens,
met al zijn menselijke eigenschappen, in de omstan-
digheden op deze aarde en in een samenleving met
andere mensen. Als dit lukt bereikt hij een gelukkig
leven* zo niet dan is dit leven ongelukkig. Dit betekent
dat de mate waarin hij zelf gelukkig is zijn referentie
is om te controleren of hij de juiste keuzen heeft ge-
maakt en juist heeft gehandeld. Voor ieder mens is het
bereiken van zijn eigen geluk het hoogste morele doel.
De regels in een menselijke samenleving moeten daar-
op voortbouwen en dit mogelijk maken.

Hoewel de Rechten van de Mens over de hele wereld
bekend mogen zijn, worden ze in feite nauwelijks er-
kend en zijn ze zeker niet in een wet opgenomen die de
hele wereld omspant. Er is geen instantie die voor de
hele wereld het monopolie van geweld heeft om die
wet in de hele wereld dwingend op te leggen. Iedere;
groep mensen die, achter de "veilige" grenzen van een
land; anderen wil onderdrukken, eigendom wil afne-
men of van vrijheidjof zelfs leven wil beroven en zelf
kan beschikken over voldoende geweld, heeft tegen-
woprdig het recht dit ongehinderd te doen. De wereld



is nog ver af van de toestand waarin het recht op leven
van ieder mens daadwerkelijk wordt erkend en gehand-
haafd.

Een ander probleem met de men-
senrechten is niet zozeer dat er
teveel komen, maar dat het ene
recht het andere niet is en dat een
deel in tegenspraak is methetrecht
op leven. Ditkomtomdatnoch het
begrip 'recht', noch het begrip
'menselijk leven' zijn gedefini-
eerd voordat over een recht pp
leven wordt gesproken. Daardoor
blijft de betekenis van deze be-
grippen zwevend, watmen er ook
verder over zegt.

Het recht op leven, of het recht op vrijheid, geeft ieder
mens de vrijheid te leven, te streven naar zijn eigen
geluk, zoals hij dat wil. Hij zal zich wel zelf ervoor
moeten inspannen. Hij kan dat echter doen in de mate
en op de wijze zoals hij dat zelf wil en kan dan geheel
beschikken over hét resultaat van zijn inspanningen.
Het is het recht vrij te zijn van de bemoeienissen van
anderen. Het recht op bezit is direct van het recht op
leven afgeleid. Deze betekenis van het begriprechtkömt
voort uit waarneembare feiten volgens een logische
redenering, en leidt tot de visie op "de'mens als een
heroïsch wezen, met zijn eigen
geluk als het morele doel van
zijn leven, metproduktiviteitals
zijn edelste handelen, en de ra-
tio als zijn enige absolute lei-
draad" (Ayn Rand).

Het recht op leven betekent

niet dat ieder mens nu eens

rustig kan gaan zitten, waar-

bij ervoor gezorgd wordt dat

hij kan leven.

dus ook geen sprake zijn van recht. Recht is hier een
loos begrip. Dat het woord recht hier toch gebruikt
wordt verbergt dit feit, is misleidend en suggereert
daardoor dat er ergens toch wel iets van recht moet zijn.

Dit recht impliceert eigenlijk dat
iemand, louter doordat hij be-
staat, recht heeft op de inspanning
van een ander, ook als die ander
daar niet voor voelt, zonder ver-
plichting tot eigen inspanning.
Daarmee is iedereen de slaaf van
iedereen.

Het recht op leven betekent niet
dat ieder mens nu eensrustigkan
gaan zitten, waarbij ervoor ge-
zorgd wordt dat hij kan leven.
In dit geval heeftrechteen andere betekenis. Hier betreft
het het recht dat voortkomt uit een overeenkomst tus-
sen partijen, die zich wederzijds verplichten tot het
leveren van een inspanning. Elk van die partijen heeft
dan recht op de inspanning van de andere partij. (Ook
hier kan men een functie van de overheid zien, dankzij
het monopolie van geweld: namelijk de mogelijkheid
om af te dwingen dat overeenkomsten ook inderdaad
worden uitgevoerd.) In dit tweede geval van recht op
leven gaat het om dit recht. Maar nu is er in het geheel
geen overeenkomst gesloten met een andere partij, Er
is zelfs geen andere partij, tenzij men de medemens als
zodanig wil zien (zie heleinde van deze alinea). Er kan

Als men de verplichting heeft

te zorgen voor het leven van de

ander is het niet meer mogelijk

zelf te leven zoals men wil.

Bij hetrechtop onderwijs, onder-
dak; gezondheid, het genieten
van kunst, zoals voorkomt in de
lange rij van Rechten van de

Mens is sprake van deze vorm van (pseudo-)recht. Dat
kan geen recht zijn, al wprdt het zo genoemd. Er zal
iemand moeten zijn die zich inspant om deze voorzie-
ningen te laten bestaan. Als diei zich niet inspant zijn
deze rechten er niet. Of moet de overheid die inspan-
ning afdwingen? • • : • • ; • , : ' : :

Recht in deze betekenis is strijdig met het bovenge-
noemde recht op leven, want als men de verplichting
heeft te zorgen voor het leven van de ander is het niet
meer mogelijk zelf te leven zoals men wil, noch kan
men meer bësphikken over het resultaat van zijn in-

spanning. Dan is er geen vrij-
heid en daarom zijn de Rech-
ten van de Menseen problcsm.i
De mens kan dan met meer
streven naar zijn geluk. Deze
vorm van recht leidt tot de vi-
sie op de mens als slaaf, zon-
der geluk en tot een maat-1

schappij van onderdrukking.

Met deze tegenstrijdigheden
ten aanzien van het begrip Rechten van de Mens kan
nooit de samenleving ontstaan waar libertariërs naar
streven. l Vb l
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WIJERS WIL ALGEHEEL
VERBOD OP KARTELS

Stefan van Glabbeek

If "collusion " must be stopped, and cartels must be braken up by the government,

L e., ifto maintain competition it is necessary that cooperation be destroyed, then

the "anti monopolists" must advocate the complete prohibition of all corpora-

tions and partnerships.

Murray Rothbard

Hoewel er in Nederland tot enkele jaren geleden in het
geheel geen wetgeving was op het gebied van kartel-
vorming, en er mij geen situaties
bekend waren waarin een be-
paald goed op de markt ineens
schreeuwend duur werd als ge-
volg van kartelvorming, ziet
minister Wijers hier kennelijk
toch een noodzakelijke rol voor
de overheid weggelegd. Op 2 mei
j.I. stond in de NRC dat er een
verbod komt op kartels en misbruik van economische
machtsposities. Het wetsvoorstel is die middag naar de
Tweede Kamer gezonden. En dat voor een minister die
beweert een aanhanger te zijn van Schumpeter, een
econoom van de Oostenrijkse Economische School.
Misschien is dit wel verklaarbaar doordat de liberalen
die het dichtst bij het libertarisme staan zich vaak neo-
liberaal noemen: ze zijn voorstander van het klassieke
liberalisme met de uitzondering dat de overheid een
belangrijke taak heeft in de "nobele" strijd tegen mo-
nopolies en kartels.

In dit artikel bespreek ik het volgende standaardargu-
ment tegen een vrije markt-economie:

In een vrije markt-economie ontstaan vanzelf mono-
polies en/of kartels, die de gehele markt gaan beheer-
sen en vervolgens de prijzen verhogen. Juist de armen
zijn hier het meeste de dupe van.

Mijn definitie van een monopolie is een bedrijf of or-
ganisatie die een bepaald(e) produkt/dienst levert
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zonder dat andere bedrijven of organisaties dat zelfde
produkt of diezelfde dienst leveren. -

Ontstaan in een vrije markt-

economie vanzelf monopolies

of kartels?

Mijn definitie van een kartel is
een groep bedrijven of organi-1

saties die een bepaald(e) pro-
dukt/dienst leveren zonder dat
andere bedrij ven of organisaties
dat zelfde produkt of diezelfde
dienst ook leveren, en die prijs
of produktie afspraken maken
en zich hieraan houden.

De monopolies en kartels zijn in drieën te delen:

1. natuurlijke monopolies en kartels

2. monopolies en kartels op basis van
gewelddadige dwang

3. monopolies en kartels op basis van
marktpositie

Deze drie vormen van monopolies en kartels worden
hierna achtereenvolgens behandeld.

Natuurlijke monopolies en kartels

Onder natuurlijke monopolies en kartels versta ik
monopolies eii kartels op produkten/diensten die van-
wege tan unieke aard in het bezit van een persoon of
bedrijf zijn. Als iemand bijvoorbeeld eigenaar is van
een unieke gróndstöfmijn, dan heeft deze persoon een



natuurlijk monopolie op deze grondstof. Zo heeft ook
ieder mens een natuurlijk monopolie op zijn/haar ei-
gen verstand. Als er van de eerder genoemde grond-
stoftwee eigenaars zijn die samen prijsafspraken ma-
ken over deze grondstof, dan vormen zij samen een
kartel.

Monopolies en kartels op basis van geweld

Onder monopolies en kartels op basis van geweld,
versta ik monopolies en kartels die deze status hebben
omdat de concurrentie met geweld wordt tegengehou-
den. Als ik bijvoorbeeld een brood verkoop, en de
maffia vermoordt alle mensen
dieproberen ommetmij te con-
curreren, dan heb ik een mono-
polie op brood op basis van ge-
weld. Ook de staatsmonopolies
vallen onder deze categorie.
Veel staten die zich graag in ster-
ke mate met de economie wil-
len bemoeien, hebben vele be-
drijven genationaliseerd en de concurrentie verboden.
Als je dan toch daarmee gaat concurreren- word je
gedwongen daarmeeoptehouden,desnoödsmet gebruik
van deurwaarders en/of politieoptreden. Ook bestaan er
kartels op deze basis, zoals de banken in Nederland.

Gesubsidieerde kartels worden

uiteindelijk middels geweld in

stand gehouden.

Subsidie kan ook een soort monopolies/kartels op basis
van geweld veroorzaken. Tegen het gesubsidieerde on-
derwijskartel valt door de subsidies moeilijk te con-
curreren. En de subsidiekan al-
leen worden gegeven dankzij
belastingheffing, welke op
haar beurt alleen mogelijk is
dankzij deuiteindelijkedwang
door deurwaarders of politie.

Voorbeelden van overheids-
monopolies, of door de over-
heid beschermde monopolies
en kartels zijn gezondheids-
zorg, het verzekeringswezen,
taxi's, TV-kabel-maatschap-
pijen en nutsbedrijven.

Als eenbedrijf eenmonopolie be-

houdt omdat het goedkoper prp-

duceert dan anderen, en de prij-

zen evenredig laag houdt, dan

hebben consumenten daar alleen

maar voordeel van.

Monopolies en kartels op basis van marktpositie

Onder monopolies of kartels op basis van marktpositie
versta ik de afwezigheid van concurrentie zonder dat
dit het gevolg is van geweld of een natuurlijk monopolie
of kartel. Als ik bijvoorbeeld brood verkoop zonder
dat iemand anders dat doet, dan heb ik een monopolie

. . , . . .

In een vrijemarkt-economie, een economiedie geschei-
den is van de staat of andere bemoeienis met de econo-
mie, zijn per definitie geen monopolies of kartels op
basis van gewelddadige dwang. :

Monopolies op basis van marktpositie zijn niet erg
waarschijnlijk. Zo is het haast ondenkbaar dat de ge-
hele brqodverkoop in handen zou zijn van één brood-
maatschappij. De angst dat zo'n monopolie de brood-
prijzen tot een voor veel mensen onbetaalbaar hoog
niveau zou verhogen is volgens mij onterecht. Er zou

i dan namelijk een markt komen
voor concurrenten die het
brood goedkoper verkopen.
Alle klanten gaan dan naarde
goedkoopste aanbieder die dan
stinkend rijk wordt. Dit is voor
deze concurrent dan veel winst-
gevender dan zich aan te slui-

' ten bij het monopolie, om sa-
men een kartel te vormen. Door onder de prijs van het
monopolie te zitten liggen voor de concurrent de tonr
nen namelijk op straat. Er is dan tevens een markt voor
banken om hierin te investeren.;

Een groot bedrijf heeft voordeel wegens grootschalige
pröduktie; ten opzichte van kleine bedrijven, en zou
daarom wellicht een monopolie kunnen vormen om-
dat cqncurrenten meestal klein beginnen. Als produk-

ten immers op grote schaal
worden vervaardigd zijn ze
wellicht goedkoper omdat ef-
ficiëntere machines bij groot-
schalige prpduktie rendabel
kunnen worden. Hier staat
echter tegenover dat grotere
bedrijven meer bureaucratie
kennen dan kleinere bedrij-
ven. Hierdoor zijn grotere be-
drijven inflexibel bij het in-
voeren van nieuwe produktie-
processen en produkten, het-
geen weer in het voordeel van
kleinere, bedrij ven werkt. Het

zorgt er vaak voor dat grotere bedrijven vaakjuistméér
overhead-kosten hebben. Als grotere bedrijven toch
goedkoper kunnen werken, wil dat nog niet zeggen dat
ze npoit Concurrentie zullen krijgen. Als ze hun prijzen
maar hoog genoeg maken, wordt concurrentie toch ren-
dabel. De kleinere concurrenten zijn dan ondanks het
schaalvoordeel van de monopolist toch goedkoper,
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omdat de monopolist de prijzen heeft verhoogd. Er zijn
ongetwijfeld mensen die hierin willen en kunnen in-
vesteren. Aan de andere kant, als een bedrijf een mo-
nopolie behoudt omdat het goedkoper produceert dan
anderen zouden kunnen, en de prijzen evenredig laag
houdt, dan hebben consumenten alleen maar voordeel
bij dit monopolie vanwege de lage prijzen.

Sommige mensen brengen hier
tegenin dat deze monopolies bij
concurrentie hun prijzen zullen
verlagen, totdat de concurrentie
weer failliet is, en dan hun prij-
zen weer zullen verhogen. Er is
dan echter een markt voor het
direct neerzetten van een groot-
schalige concurrent, die dus even
goedkoop is. Dat is geen fanta-
sie: grootschalige bedrijven rijzen soms als paddestoe-
len uit de grond. Bovendien hoeven grootschalige be-
drijven helemaal niet zo héél groot te zijn. Slechts één
exemplaar van een hoog efficiënt produktiemiddel is
voldoende voor het schaal voordeel. De meeste fabrie-
ken hebben een aantal van deze machines bij elkaar
staan. Eén van deze machines levert hetzelfde voor-
deel per produkt, en is dus genoeg om te kunnen con-
curreren.

In deze discussie over monopolies had het woord
monopolies ook kunnen worden ingevuld met het
woord kartel, waarover min of meer hetzelfde kan
worden gezegd. Een verschil is dan natuurlijk dat de
concurrent in het kartel kan worden opgenomen, hoe-
wel elke nieuwe concurrent extra prodüktie oplevert
waardoor de prijs moet zakken om de totale prodüktie
te kunnen verkopen. Bij relatief hoge prijzen ontstaat
dan echter toch weer een markt voor weer die nieuwe
concurrent, die weer kapitalen kan verdienen door
onder de prijs van het kartel te gaan zitten.

Tot hiertoe ging ik in deze discussie nogal statisch met
de markt om, en dat vertekent het beeld van de markt
enigszins. Het is namelijk niet zo dat brood slechts
concurreert met brood, of wittebrood slechts concur-
reert met wittebrood. Als het brood om een of andere
reden te duur wordt, kunnen mensen immers ook
crackers, muesli of bananen kopen. Als pennen te duur
worden kun je ook potloden, houtskool, krijt of com-
puters gebruiken (of je kan geluidsbandjes inspreken
i.p.v. te schrijven). Als jedebioscóop te duur vindtkun
je ook naar het theater of uit eten gaan, of van hetzelfde
geld een pijl en boog kopen: In feite kun je je geld aan
een heleboel verschillende dingen uitgeven; die dus
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Het is niet zo dat de staat conti-

nu in gevecht is met een markt

die van nature monopolies en

kartels voortbrengt.

allemaal met elkaar concurreren. Het idee dat natuur-
lijke monopolies of kartels, en monopolies en kartels
op basis van marktpositie hun prijzen sterk zouden
verhogen nadat ze de concurrenten eruit werken, is in
dit licht absurd. In het onwaarschijnlijke geval dat er
een broodkartel zou ontstaan en dit kartel de prijzen
drastisch zou kunnen verhogen zonder dat er nieuwe

concurrenten ontstaan, zouden
de mensen in ieder geval over
kunnen gaan op het eten van
muesli of zo. Op deze wijze
zullen de broodverkopers hun
prijzen dus niet al te hoog kun-
nen maken, aangezien ze dan
teveel last hebben van concur-
rentie van allerhande andere
(eventueel eetbare) produkten.

Dit geldt natuurlijk ook voor grondstof fenkartels. Voor
olie geldt bijvoorbeeld dat het op allerlei plaatsen kan
worden opgehoord, maar dat het in bepaalde landen
goedkoper naar boven te halen is. Als deze landen hun
prijzen echter te hoog maken, dan zal elders naar olie
worden geboord, of zal men gebruik maken van ande-
re energiebronnen (zoals alcohol, speciale cactusoli-
ën, amoriiakeenttaleSi windenergie, zeegolven energie,
zonne-ënergie, etc.). Door de concurrentie van alles
met alles, heeft deze concurrentie een drukkend effect
op de prijzen. Zodoende neigen de prijzen naar de
kostprijs (plus het ondernemerssalaris en investerings-
kosten; voor minder wordt niet snel verkocht, want dan
maaktmen verlies). Ditproces zou pas kunnen worden
doorbroken met het tot stand komen van een kartel op
ALLE produkten (zodat je nergens meer iets anders
kan kopen). Dit is volgens mij niet een realistisch sce-
nario (zeker niet in een vrije markt-economie).

Het feit dat monopolies en kartels op de markt nauwe-
lijks voorkomen, verklaart waarom de overheid zich
hoogst zelden bezig houdt met het uitvoeren van mo-
nopolie en kartelwetgeving. Het is niet zo dat de staat
continu in gevecht is met een markt die van nature mo-
nopolies en kartels voortbrengt. In tegendeel: de over-
heid beperkt over het algemeen juist de concurrentie.

Op de markt van microchips is een hevige-concurren-
tie, terwijl dit een hoog investeringsprodukt is. Pe
economische theoretici die stelden dat juist op deze
hoog investeringsterreinen monopolies of kartels op
de vrije markt zouden ontstaan, kunnen hun theorieën
dus ontkracht zien door de praktijk.

Stefan van Glabbeek EB



Recensie

SINGAPORE'S
AUTHORITARIAN
CAPITALISM,
Asian Values, Free Market Illusipns and

Politica! Dependeney.

door Christopher Jungle

Hub Jongen

Christopher Lingle in Rotterdam

Professor Christopher Lingle was Van 1989 tot 1991
de vertegenwoordiger (Rep) van ISILvoorLuxemburg.
Hij doceerde toen aan de Universiteit van Luxemburg.
Hij heeft in die tijd op een libertarisch seminar in Rot-
terdam gesproken over de gevaren voor de vrijheid door
de groei van de EEG.

In 1993/94 werkte hij als
professor aan de Universiteit
van Singapore. Hij schreef toen
een artikel in de International
Herald Tribune. En dat bracht
hem in de problemen.

schadevergoeding van $213.000 wegens smaad. Een
zelfde bedrag werd geëist van de Herald Tribune. Zij
hebben een schikking getroffen; en de eis betaald!

Toen Lingle echter bezoek kreeg van de ''politie", en
door had datmen hem wilde "pakken", is hij hals-over-
kop het land uit gevlucht. Zijn eigendommen werden
geconfisqueerd, en een eis om voor het gerecht te ver-
schijnen volgde hem.

Zonder "Singapore" te noe-
men, zei hij in dat artikel (vrij
vertaald):

"Intolerante regimes in de regio vertonen een enor-
me vindingrijkheid in hun methodes om tegenstanders
te onderdrukken. Sommige technieken zijn helemaal
niet zo subtiel: verpletteren van ongewapende studen-
ten met tanks, of dissidenten gewoon in de gevangenis
gooien.. Andere zijn veel subtieler: Het vertrouwen op
een samenwerkend rechtssysteem om de oppositie
bankroet te maken, of de oppositie zover om te kopen
dat men "democratisch" toch kan doen wat men wil.''

De premier van Singapore, Lee Kuan Yew, voelde zich
aangesproken (paste hem de schoen?), en diende eeri
aanklacht in tegen prof. Lingle en eiste een

Intolerante regimes vertonen een

enorme vindingrijkheid in hun

methodes om tegenstanders te

onderdrukken.

Daarna is Lingle door het (ob-
jectieve?) gerecht veroordeeld
om een schadevergoeding te
betalen van $70.000. Lingle
heeft geweigerd om daar op te
antwoorden of om voor het
gerecht te verschijnen.; Hij
heeft zich zelfs niet laten ver-
tegenwoordigen, omdathij het

zo'n grote schending van primaire rechten vindt. Al
zijn bezittingen en rekeningen in Singapore zijn echter
in beslag genomen.

Als commentaar op dit vonnis verklaarde Christopher
Lingle dat hij helemaal niet verbaasd was over deze
uitspraak, Voor zover hij het kan bezien, is deze uit-
spraak een bevestiging van zijn stelling en ondersteunt
het zijn opvatting dat de heersers in Singapore een hun
sympathiek rechtsstelsel gebruiken om hun critici weg
te werken-of dat nu andere politici zijn, media, of
buitenlanders.

Bovendien daagt Christopher Lingle Mr.Leeuitom
eens uit zijn beschermende rechtssysteem te komen,
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en de zaak uit te vechten voor een onpartijdig hof in
Amerika. "Ik kijk uit naar de dag in een onpartijdig hof
waarderechter niet is aangewe-
zen door Mr. Lee en geen poli-
tieke trouw aan Mr. Lee ver-
schuldigd is. Ik verlang naar
niets meer dan de gelegenheid
te krijgen om voor een onbe-
vooroordeeld hof aan te tonen
datdemanipulatie door Lee van
het gerechtin Singapore in strijd
is met het "recht" en de regels
van de rechtspraak."

Het proces tegen Lingle onder-

steunt zij n opvatting dat de heer-

sers in Singapore een hun sym-

pathiek rechtsstelsel gebruiken

om hun critici weg te werken.

Singapore. De verdere ontwikkeling zal ergens vast
lopen; uiteindelijk zullen "individuen" zich niet blij-

vend laten onderdrukken.
Maar hoe lang en op welke

wijze dat zal gebeuren is nu
nog niet te overzien.

Voor ieder die deze (economi-
sche) wel vaartskwestie inte-
ressant vindt, of beter wil be-
grijpen, is dit boek een hulp-
middel dat een groot deel van
de sluier oplicht.

Heel interessant. Vooral omdat het voor velen niet
duidelijk is hoe de grote welvaart in landen als Singa-
pore in overeenstemming kan zijn met deze beperkte
vrijheid.

Het boek van Lingle geeft daar voor een deel inzicht
in en antwoord op.

Uiteraard verteltLingle in zijn boek de gehele toedracht
van het Herald Tribune-artikel en de censuur die er op
volgde. Hoe de machthebbers hun macht behouden
middels een politiek systeem gebaseerd op angst en
intimidatie. .'•'•, ", • ; • , ; • . • : , : • . . , : ' : , , . . c ' : . .i-

Lingle is er goed in geslaagd pm de balans te vinden
tussen het verhaal van zijn persoonlijke ervaringen, en
de analyse van de politiek-economisehe toestand.

Door een grote economische vrijheid, zoals onder
andere geen, of lage, invoer bf uitvoerbelastingen,
konden Aziatische economieën een snelle, hoge vlucht
nemen. Tegenover deze economische vrijheid staat dat
er een sterke drang is om "het individu" ondergeschikt
te maken aan "de gemeenschap". Daardoor heerst er
een soort "Big Brother is watching you"-angst bij de
inwoners. Zo wordt bijvoorbeeld hetlnternet zo streng
mogelijk gecontroleerd.

Vroegere collega's van Lingle zijn nu bang om e-
mails van hem te ontvangen. Daardoor zou hun baan
ook wel eens in gevaar kunnen komen! v ;

Door bepaalde propaganda-technieken weten de poli-
tici het image van welvaart nog te versterken. Maar de
grote vraag blijft hoe lang dat kan blijven duren.

Mijn ervaring is, dat dat meestal langer is dan je
denkt. Maar op den duur zal men toch de waarheid niet
kunnen ontlopen. Kijk maar naar het communisme, o.a.
in Rusland. Ook daarover waren velen verbaasd dat
dat zo lang kon stand houden.

En er is een aantal overeenkomsten tussen het com-
munisme en het "autoritaire kapitalisme" van
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Het boek kan besteld worden via post, fax of Internet bij:
The Locke Institute
4084 University Drive
Fairfax, VA, 22030, USA
Tel.: 703/9346960, fax 703/3527530
E mail: CROWLEY@OSF1.GMU.EDU
Website: http://www.his.com/~chyden/locke

$20.00 inclusief post en verpakking binnen de USA.
Internationale bestellingen $25.00.
ISBN 84 85809 52 1; 169 pag. + xxii. Paperback.



irsrE TAMING OUT-OF-CONTROL
1996 WORLD

GOVERNMENTS

From Gdansk to Berlin, Tien-
anmen Square to Chechnia,
Prague to Riga, Wellington,

New Zealand to The Hill in Ottawa,
to the US Capitol and beyond the
revolt against oppressive authority
has swollen as in a flood. Faltering
bureaucracies, rebellion against
taxes, sovereignty and independ-
ence mo vements signal the dawning
of a new era. For some, as Yates so
eloquently warned: "Things f all
apart; the centre cannot hold; mere
anarchy is loosed upon the world.",
as they sink into gloom ; and panic
grips them over, whatthey perceive
as, the disintegration of their long-
cherished vision. But we 'rejoice in
the brilliance of the opening vista of
liberty for the coming millennium.

Come, let us celebrate the spirit of
freedom that joins us in a bond of
friendship with all who love liberty
at the 15th ISIL World Conference
atWhistler.

You could not f ind a more appropri-
ate setting for this momentousevent
than the green valleys an<j'%pw-
capped peaks of beautiful'^hi'stler,
British Columbia. An a^l;'tbp^sbbrt
drive - just 121 km (75 miles) alóig
the stunning Sea to Sky Highw^y
through the Coast Moiintains - this
now world famous'óommunity hasv

beenranked the&J,s'kiresortinNorth
America by Sn|fw Country maga-
zine, and rëcjfftly won the prestig-
ious Gold MÉdal for excellence by
Ski Mag|||lie. With its champion-
ship goljjpourses, hiking and biking
trails, Jlear lakes, horseback riding
and ||renaline raising sports fromi
rocllplimbing to paragliding,

Whistler is now almostas renowned
for its wealth of sumrnef activities.
Never, perhaps, has a world confer-
ence oh liberty been better timéd.
Throughout the world, as well as
North and South of the49th parallel,
the litany of outrageous government
abusë grows daily along with the
cynicismandresentmentitengenders.
The moral bankruptcy of penalizing
virtuë to reward irresponsibility
now manifests its inéscapable con-
sequence: the materiaal bankruptc

tof the coercive welfare state,
unlike the collectivizing effect,£|
Industrial Revolution,
Communications RevolutiM has

j >;'//!/!'

empowered people to risejpbve the
!collectivist mentality tha^pawned
'socialism, the welfa||fftate,
'government interven^n,.,
• sored access to kno^ l^e f the
jfree exchange of j|[i?as have ignited
i the creativity jf the individual
impelling him0ward that personal
Isovereignty wlich isihis birthright.
'Even the media are starting to pay
'attention tó'the benefits of a free,
non-intervèntionist society. In close
persona|éncounters with trend-set-
üng th&kers you will discuss these
hber&Hng developments at the ISIL
'Worïd Conference. You will meet
olü'fnends and make new friends as

[you experience the exhilaration of
'instant rapport and fellowship with
people who treasure liberty in a

icoercive world; Yöu will exchange
iideas on how to defend, preserve,
and promoté your values. Registra-

jtion will take place on Mondays
; August 24,1996 in the atrium of the
ï Whistler Conference Centre from
'noon tö 6:00pm, followed by a
iwelcoming reception at 7:00pm.

Then come two f uil days of presen-
tations and discussion including a
lunch and afternopn session atop
mile-high Whistler Mountain.
Thursday will be prögram-free so
you can do as you please - enjoy :
Whistler' s abundant recreational
opportunities, sperid 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 opportünity to cement
your newfound friendships, and say

.your good-bys. We do caution that
lere is room for a limited number
|f delegates to the 15th ISIL World

|nference at Whistler, so besure
töPoksoon.

|purself for five days that will ;

:th you forever.

Visit ó|| Web Site on the ISIL !'
Corifere^pe 1996 at Whistler for ;
perpetua'I^updates of information, ;

such as the^rowing list of speakers:
http://clipp,èr.uvic.ca/~luxlucre/ ;
isilcon96/ 1-', , :

To get to 1|histler
Vancouver airport,
Airporter to th
(every 15 min.,
there Maverick b
go about every
7:00p.rh.($15.00
maps and bus scheduï
with registration rec
nights accommodatio

from the
catch the

us/Rail station
Can.). From

to Whistler
hours until
.) Driver's
;will besent

Extra
'or early

arrivals before the confe||nce and
stayovers af ter it can be arf^)nged by
the Blackcomb Lodge HoM at the
conference price. 1̂  M
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SPEAKERS FROM ALL WALKS OF LIBERTY
Come to Whistler andhear speakersfroniNorth, Central andSouth America, Africa, Central andEasternEurope,
the Near East, and even the Far East. The powerful line-up at the ISIL Conference includes:

nut

l£

<Farret Wollstein-ISEL Director,
prolific author and founder of the
original SEL who will presenthis new
Liberty Charter, a concept which can
be implemented at local levels.

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

"More freedom through

j REGISTRATION AND EARLY BIRD CONTEST ENTRYJ
O YES, l would liketo registerforthe 1996 ISIL World Conference, l enclosemy registrationï

feeof $390 US.(includesopeningreception,closing gala banquet,alllunchesandagondoia|
ride to the top of Whistler Mountain). ,, • i, ' J

O l understand thatif l pay the $390 registration fee before March 1,1996,1 will participatej
in a draw for two separate winners of atull conference refund -the $390 ticket price plus'
the $205 accommodation cost. Tile two draws will take place at the banquet. l

£fr Hotel accommodation (Blackcomb Lodge) is available for the six nights at $205 US. peri
person (based on two people sharing a unit). This can bq paid to us with the registration |
fee or to the hotel at checkout time. A first night booking deposit of US. $75 is required by l
the hotel prior to July 1,1996< Please inform us about hotel room sharing 'preferencesi
(gender, non-smoking), or give us the names of friends you wish to share accommodation
with. Parking at the hotel is US. $5 per night. ', •

Name: ,

Address:

Telephone: Fax: E-mail:

My payment is by: ö Cheque, O Money order, D Mastercard, O VISA

Cardnumber: Expirydate:

Signature:

We appeal to you for sponsorships in our outreach effort to assist third world country partici-
pants 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: brianjaylor® 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 nortH of Vancouverj and
within easy walking distance o f your hotel. ' • ; : • • • • • • ' :

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

less Government"
virtually defines the theme of the
Conference.

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

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

v'Ken SchooIland-ISIL Director
and Associate Professor of Econom-
ics and Political Science at Hawaii
Pacific University in Honolulu.
Author of TheAdventures of Jonath-
an Gullible.

Van Notten-Dutch
Lawyer with ten years experience of
working for the Confederal Govern-
ment of the European Union, busi-
nessman in Zambia, Director of the
European Institute - a public policy
research centre in Brussels, consti-
tutional expert.

^Russell Means-An activist in
American native rights, 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.

Louw-Founder and Presi-
dent of The FreeMarketEoundatian
of South Afripa, co-author with
Frances Kendall of South Africa:
The Solution, and Let the People
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Govem, Nobel PeacePrize co-nom-
inee with Frances Kendal and
foremost authority on the Swiss
cantonal system and devolution of
power.

/Pierre Lemieux-prominent
French-Canadian author and
constitutional scholar.

/Frances Kendal-authorof Super
Parents Super Children, The Heart
oftheNation, and The Sex Factor,
cö-aüthor with Leon Louw of South
Africa: The Splution, and Let the
Pëople Govern, President of the
Federalist Party Of South Africa,
City Cbüncilor of Johannesburg, co-
nominee with Leon Louw to Nobel
Peace Price.

/Louk Jongen-the president of
Total Investment Services offers
valuable tips on How to Preserve
One'sPrivacy, AssetsandFreedom.

/John Hospers-Professor Emeri-
tus, past Director of the School of
Philosophy of the University of
Southern California, some of his
most famous works include intro-
duction to Philosophica Analysis,
and Human Conduct, member of
the Royal institute of Philosophy,
Aristotelian Society, and The Amer-
ican Philosophical Association.

/Jacob G "Bumper" Hor|
er-eloquent speaker, pro|Éc
incisive writer, Founder,!
dent of the Future offfted^f
Foundation, Editor qJpTte Free
dom Daily

/Herb Grubel, 1^-Refbrm Par-
ty of Canada J|f mber of Parlia-
ment, Reforn^pnance Critic, Pro-
fessor of Efftmomics, Advisory
B'oard Memoer at the Fraser insti-
tute, authjfof many böoks and arti-
cles forste Fraser institute, hè will •
welcqjfe the conference to his elec-
toraljfaing. . •• • •

/Mark Emery-Veteran activist for
liberty, publisher of Cannabis Can-
ada, and owner of Hemp BC, Van-
couver' s premier hemp-products
store, Mare has waged a succesful
battle to keep his doors open in the
face of state harrasment Hemp BC
was raided by Vancouverpolice and
hè was arrested on trafficking charg-
es. He was one of the founders of the
Ontario Freedom Party and f ought
other battles to allow his then-owned
bookstore to bpen on Sundays.

/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 Cognitïve Thërapj
and is writing a book on Ratior
EmbtiveBehavior Therapy (
with David Ramsay
Three Minute Therapy. He al|
ordiriates Ratibnal Recov|p^(RR)
meetings in the San Franqjco Bay
Area These consist p^llf-he
groups for individual||ve|cor
addictions.

/State Senato^harles Duke
(Republican, C<||Srado)-the origi-
nator of me fa|fous lOth Amend-
mentSoverei^ty Resolutioh which
has at this d^ been ratified in more
than 20 Ullkates.

fess
ci

., MA., Ph.D. in
, former Sóciology pro-

Fülly Infbrmed Jury Asso-
n (FÓA) co-foünder Board

. ?irman and Field Representati ve,
. ïitical educator, lobbyist, FÏJA
activist, freelance photographer and
photographic souvenir publisher.

v'Terry L. Brock-is an internatión-
ally recognized speaker and trainer in
the areas of computers & technolo-
gy. Terry is a board member of the
prestigieus National Speakers Asso-
ciation. Helivesin Atlanta, Georgia.

v^Barbara Branden-writer-lectur-
er, author of The Passion ofAyn
Rand, intimate friend and colleague
of Ayn Rand. She was Managing
Editor of The Objectivist and exec-
utive Vice-President of. Nathaniel
Branden Institute.

/Dr. Walter Block-Economics
Professor, prolific author, senior,
fellow at the Ludyrig von Mises
Institute .and past .senior research
fellow of the canadiaii Fraser Insti-
tute Author of Defending the Unde-
fendable., . ' '

/John Perry Barlow-retired Wy
Öming cattle rancher, lyricist foir the
Grateful Dead, founded with
Mitchellp,;Kap5r the Electronic
Fröntièr IFoundation, writer, lec-
turer, recognized commentator on

ij. computer security, Virtual Reality,
igitized intellëctual prbperty, and
^e social and legal conditions, aris-
"; in the global network of connect-

|igital devices. ' ' ! : ' • • '

Abrams-studied'political
scïën||?and law-(Juris Doctor), as
an attë||ïey in private practice she
spèciafi^d in constitutional and
adminis |̂iti,ve litigation "fighting
city hall'^romóted legaiméans-of
reducing ^verriment's invölve-

: ment in oul^ves; founded and di-
recte Past Trfj|es With Good Góm-
patry, a "livin^istory performance
trpupe which Mngs'thë peöple of
historical cultu^alive in perform-
ances". ' -

1996 WO
CONFEREN1E
AUG. 19-24 WHISTLEH,*1''1
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

WERELD CONVENTIE 1996

De Libertarische Wereld Conventie, die dit jaar wordt
gehouden in Whistler, British Columbia, Canada, is op
dit moment wel voldoende bekend bij alle lezers, Het
lijkt een beetje traditie te worden om deze rubriek
daarmee te beginnen. Logisch, want het is in mijn ogen
de belangrijkste libertarische happening van het jaar.

De organisatoren zijn druk bezig om er weer iets
heel aparts van te maken.

Behalve de in de brochure genoemde sprekers, heeft
een belangrijk aantal nieuwe sprekers reeds toegezegd.
Onder hen is ook Russel Means, de bekende Indiaan
van de opstand in Wounded Knee, en een hoofdrolspe-
ler in een recente film waarvan ik de naam ben verge-
ten. Ook Barbara Branden en John Hospers hebben
toegezegd. En niet te vergeten Michiel van Notten, die
met zijn ervaringen in Somalië zeker een interessante
lezing zal houden.

U ziet, het organiseren van een conventie geeft een
aantal frustraties, maar ik kan u verzekeren dat de balans
van voorgaande conventies steeds positief was!

WERELD CONVENTIE 1997

Wij, Riet en Hub Jongen, zijn onlangs naar Rome ge-
weest om kennis te maken met de Italianen die deze
conventie in Rome willen organiseren, en om na te gaan
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of zij wel voldoende serieus en capabel zijn.
Het voorlopige resultaat van dit onderzoek is dat we

positief staan tegenover het enthousiaste jonge team
dat zich voor de organisatie sterk maakt.

We zien er een mogelijkheid in voor een zeer goede
en interessante conventie, hoewel er nog een aantal pro-
blemen moet worden opgelost. We zullen u daarvan
op de hoogte houden.

Ook als u ideeën of wensen heeft voor deze conven-
tie zouden we dat graag horen.

AYNRAND

Richard Ralston heeft van het Ayn.Rand Instituut au-
torisatie gekregen om een officiële biografie van Rand
te schrijven. Het schijnt dat het werk wel goed vordert,
maar dat het zo veelomvattend is, dat het nog een hele
tijd zal duren voordat het boek te koop is.

INTERNET

De strijd van de politici die het net, en u, willen contro-
leren en de strijders voor vrije meningsuiting gaat voort.

De voorzitter van de Federal Communications Com-
mission in de Verenigde Staten, Reed Hundt, antwoord-
de op een vraag naar de beste (overheids)regeling voor
het Internet: "De beste methode is om in het geheel
geen (overheids)regels te hebben." ;



Een aantal Ameri-
kaanse senatoren
heeft een wetsont-
werp ingediend om

. de censuurwet (Com-
munications Decen-
cy Act) weer af te
schaffen.

De senatoren Pat-
riek Leahy en Con-
rad Burns hebben
een wetsontwerp in-
gediend om het ver-
bod om coderings-
systemen voor in-
formatie te exporte-
ren op te heffen. Het
is nu zo dat een aan-
tal coderingssyste-
men niet mag wor-
den gebruikt en/of
geëxporteerd.

Daardoor wordt
de verdere ontwik-
keling van interna-
tionale communica-
tieyendaardoorookdeinternationalehandel, afgeremd.
Een goede waterdichte codering is immers noodzake-
lijk om de zekerheid te hebben datje berichten niet
door de concurrent kunnen worden opgevangen, Ook
personen en instellingen die via Internet betalingsver-
keer willen laten lopen, moeten 100% zeker zijn dat
het geld aankomt op de juiste plek, én dat "elektroni-
sche diefstal" onmogelijk is. Goede, zekere, eenvou-
dige coderingen kunnen daarbij een essentieel hulp-
middel zijn.

Internet gebruikers kunnen er meer over vinden op
<http://www.crypto.com/>

Op 28/29 september a.s. zal er in Washington voor
het Witte Huis een grote protestdemonstratie worden ge-
organiseerd: "TheElectronicFreedomMarch".Deorga-
nisatoren vragen daadwerkelijke en financiële hulp.

Door de wet zijn bepaalde woorden verboden in cy-
berspace. Vandaar dat de organisatoren, bewust, als
blijk van burgerlijke ongehoorzaamheid de slagzin
promoten: "FUCKTHETELECOMMUNICATIONS
DECENCY ACT DEPEND THE FIRST AMEND-
MENT". (De "first amendment" geeft iedere Ameri-
kaan het recht op vrije meningsuiting; een grondwet-
telijk recht dat ook in Nederland en België alleen nog
maar op papier bestaat.)

Meer informatie kunt u opvragen bij Keith Glass op
homepage: http://www.efm.org ;

BEZOEKAANNEWHAMPSHIRE-Na tezijn herkend in de vergaderzaal van de
staat New Hampshire ontmoetten Harry Browne,;rechts, en zijn vrouw Pamela de :
Libertarische afgevaardigde Don Gorman, links, en de President van 4e senaat van
deze staat, Joseph Delahunty. i

VRIJHEID

Soms denken we dat de vrijheid in Amerika veel groter
is dan hier bij ons. Dat kan dan op eenaantal punten
waar zijn, maar er zijn ook veel zaken die aan de over-r
kant van de plas veel strenger, gecontroleerd worden
dan hier. , - ,

Zo heeft de Senaat nu met 97 tegen 3 stemmen een
wet aangenomen die de totale screening van alle banen
mogelijk maakt. Voor elke baan kan (zal?) nu gecon-
troleerd worden of de betreffende persoon wel mag,
werken. Duidelijke papieren en identificatie zullen.
moeten worden overlegd,

De drijfveer achter deze wet, senator Alan Sïmp-
son, verklaarde dat deze wet de politici nu alles in
handen gaf, met uitzondering (voorlopig?) van de pijn-
bank en de duimschroeven!

InBelgië wordt een nieuw "Sociaal Paspoort" inge-
voerd dat alle werkers moeten kunnen, tonen.

HAiRY'BROWNE ;"''"[_' : "-f ': ; ;

De verkiezingscampagne van Browne loopt op volle
toeren. Hij is er full-time mee bezig. Hij reist van de
ene stad naar de andere en geeft dan lezingen, interviews
en is té gast in "talk shows". Hij heeft zeker al meer dan
tien miljoen luisteraars/kijkers gehad. En overal waar
hij komtkrijgt hij veel bijval van mensen die ook vinden
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dat het betuttelen van de overheid uit de hand gelopen
is, en moet worden teruggedraaid. Of al die personen
ook op hem zullen stemmen, blijft natuurlijk een groot
vraagteken.

Maar voor het zover is, zal er nog veel gebeu-
ren. Er moet nog veel werk worden verzet. De
of ficiële benoeming van Harry. Browne tot "de"
kandidaat voor de Libertarian Party moet nog
plaats vinden.

En nu merken we weer een aantal negatie-
ve, politieke, zaken. Er beginnen hier en daar
negatieve opmerkingen over hem te circuleren.
Vage kreten, zonder enig bewijs.

Toch intrigeert dit uw schrijver, en hij zal
ook zeker proberen uit te vinden wat er nu echt
aan de hand is. U hoort er nog wel Van.

Dat hier ook de jaloezie van andere, minder
succesvolle kandidaten een rol in kan spelen,
lijkt mij niet onwaarschijnlijk.

FOUNDATION for ECONOMIC EDUCATION

Deze stichting bestond onlangs precies 50 jaar. Ze is
opgericht op 7 maart 1946. Bij de opening waren onder

Henry Hazlitt (links) en Leonard Read

Zijn boek: WHY GOVERNMENTDOESN'T WÖRK, i
loopt overigens voortreffelijk. Ik bestel het tegenwoor-
dig in veelvoud! Geef het maar door als u het ook wilt
hebben. Het kost 40 gulden (plus verzendkosten).

DAVID KELLEY

DavidKelley.stichterendirecteurvanhetINSTITUTE
FOR OBJECIWIST STUDIES, heeft een nieuw boek
geschreven, dat nu verkrijgbaar is:
UNRUGGEDINDIVIDUALISM, The Selfish Basis
of Benevolence.

Dit boek is de eerste belangrijke, echte, uitbreiding op
het objectivisme zoals dat door Ayn Rand is samenge-
steld. Het boek toont aan dat het objectivistische ratio-
nele egoïsme niet in strijd is met een "welwillende/
weldadige" (benevolente) houding en acties ten op-
zichte van andere mensen. Weldadigheid is geen al-
truïsme!

We zullen binnenkort een meer uitgebreide recensie
van dit boek publiceren. Maar ik wilde u daar niet op
laten wachten zodat u zo vlug mogelijk weet dat het
boek nu verkrijgbaar is. Vooral ook omdat velen het
rationele egoïsme niet begrijpen of niet goed aan an-
deren kunnen duidelijk maken. Het boek voorziet
daarin.

U kunt het bestellen bij:
I.O.S., 82 Washington Street, Suite 207, POUGH-
KEEPSIE, NY, 12601. i
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andere aanwezig Hehry Hazlitt, de schrijver van het
belangrijke boek: "Economics in One Lesson" en Leo-
nard Read, die als directeur het instituut tot bloei bracht.
Dezeibeidé personen zijn reeds overleden, maar Betti-
na Bien Greaves is nog steeds actief en werkt nu aan
een nieuwe uitgave van "Human Action" van Ludwig
von Mises. U kunt hen bereiken op:

F.E.E., Irvington on Hudson, N.Y., 10533.

LIBERTARISCH CENTRUM en KRINGEN

Tot verbazing van een aantal personen ontvingen zij
de uitnodiging voor de bijeenkomst in april van de
KRING DEN HAAG op briefpapier van de politieke
partij, de LP.

Bij navraag bleek dat dit niet op een vergissing be-
rustte, maar met opzet gedaan was.
Op een protest kwam geen antwoord. De uitnodiging
voor mei was weer op LP-papier, echter de naam
"Kring" werd niet meer gebruikt.

We kregen hierover enkele (verontwaardigde) vragen
betreffende structuur, organisatie en beleid van het
Libertarisch Centrum (LC), en in het bijzonder het
verband tussen het LC en Kringen.

Dit is stof voor een heel artikel, dat we graag willen
schrijven. Nu echter, om de vragers niet te lang te laten
wachten, al een kort antwoord.

Het Libertarisch Centrum heeft als doel om met alle
"wettige" middelen het Libertarisme meer bekend te
maken. Eén van dé methodes daarvoor is het oprichten,



stimuleren en coördineren van lokale Libertarische
Kringen. Deze kringen komenregelmatig, maandelijks,
bij elkaar om meer te leren en te discussiëren over wat
er zich in onze maatschappij afspeelt.

Daarbij stelt het Libertarisch Centrum, en dus ook
de Kringen, zich "neutraal" op. Iedereen die een eer-
lijke belangstelling heeft, is welkom. Zowel personen
die actief aan een verandering willen werken, als die
alleen maar theoretisch bezig willen zijn. Zowel per-
sonen die een maatschappijverandering tot stand wil-
len brengen via een politieke partij, als zij die fel tegen
politieke partijen zijn.

Daarom is het belangrijk nogmaals te stellen dat het
Libertarisch Centrum NIET een politieke partij is, of
als zodanig gezien wil worden. En datzelfde geldt voor
door het Libertarisch Centrum opgerichte of gestimu-
leerde Kringen. Ook een Kring is dus geen politieke
bijeenkomst.

Het is jammer dat we in het verleden al deelnemers
aan kringbijeenkomsten verloren hebben toen erin Ne-
derland een libertarische politieke partij werd opge-
richt. Dat is jammer, maar ondanks dat blijven natuur-
lijk leden van deze partij welkom op Kringbijeenkom-
sten. • • . ! i • • j /i .:. , : ' ' . ' /...:

Elke Kring is zelfstandig en onafhankelijk, en bepaalt
zijn eigen beleid. Uiteraard in overeenstemming met
het beleid van het Libertarisch Centrum.

Maar het moet wel duidelijk zij n, dat een Kring onder''
auspiciën van het LC, nooit een partijbijeenkomst kan
zijn. . ' : . . , ; . : : • • ; • • : . • • , i ' v

Daarbij wordt uiteraard van ieder verwacht dat hij/
zij zich correct gedraagt, met eerlijkheid en respect vóór
ieder ander die geïnteresseerd is in een betere maat-
schappij.

Dit neemt niet weg dat leden een Kring kunnen op-
heffen, en een afdeling (?) van de LP worden. Normaal
is dan, dat dat in overleg met het Libertarisch Centrum
gebeurt, en niet op een politieke (in de zin van "niet
netjes") wijze.

Hub Jongen (W1

(advertentie)

OPRUIMING

Beste vrienden en/of

medestrijders voor

het libertarisme,

Zoals de meesten Jan Smid

van jullie weten ben

ik reeds enkele jaren "geveld"

door een zware longziekte. Pas

sinds kort ben ik eindelijk aan

het opruimen toegekomen.

Om weer overzicht te krijgen wil

ik een aardige hoeveelheid

pamfletten, brochures, artikelen

en tijdschriften^wijt. Vrijwel

alles is libertarisch, objectivis-

tisch of "individualistisch".

In overleg met mij kan ieder van

jullie komen kijken of je er iets

of alles van wil. Bel me om een

afspraak te maken, of spreek op

m'n antwoordapparaat in wan-

neer, hoe en waar ik je kan

bereiken. Voor september wil ik

het allemaal weg hebben. Hope-

lijk tot horens/ziens.

Jan Smid

Tel.:010-4227121 ;
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Vrij en in de Markt

Als we de Nederlandse overheid als markt voorspeller
zouden zien, dan moet u nu goud kopen. De voorlaatste
keer dat zij goud verkocht was bijna precies het laagste
punt van een groot aantal jaren. Omdat zij net bekend-
maakte weer wat goud 'opgeruimd' te hebben: vermoe-
delijk dat wat ooit bij het onvrijwillige vertrek van het
koningshuis naar Canada was meegenomen, zou je
kunnen zeggen dat er nu waarschijnlijk weer een diep-
tepunt is. Overigens wordt er op deze vluchthoeveel-
heid 131 miljoen verdiend! Daarnaast beginnen toch
ook de eerste inflatie zwaluwen langs te vliegen. Om
over de huizenprijzen (als inflatie indicator) maar te
zwijgen.
Ook de gevestigde 'voorspellers', daar hoor ik natuur-
lijk niet bij, als ABNAMRO-Hoare Govett- Rothschild
(jawel dat is een club aan het worden) beginnen nu goud
te adviseren. Nog even en dan moet ik het u afraden.
Voorlopig zijn de tekenen nog goed: meer vraag dan
produktie, minder vooruitverkopen door de producen-
ten. Daar komt bij dat nu 'alles' zo veel gestegen is,
iedereen naar achtergebleven gebieden zoekt: u kende
die al uit de artikelen hier: goud (mijnen) en vastgoed.

Ondertussen schreed de beschaving voort en kreeg men
in de VS eindelijk een overeenkomst tussen de presi-
dent en de republikeinen over het overheidstekort U
weet wel, waarom (vooral in het zicht lopende over-
heidsprojecten zoals) de Vermeer tentoonstelling ge-
sloten werd.
Hier wederom weer wat standaard 'politieke' oplos-
singen: als je het niet eens wordt over vandaag, dan
onderhandel je over morgen. In politiek gevoelige
zaken als het balanceren van de overheidsbegroting
(men bedoelt dat het tekort tussen inkomsten en

Louk Jongen

uitgaven niet verder oploopt), ging men nog wat stap-
jes verder niet overmorgen, maar tot in het oneindige,
namelijk 2002, oftewel na minstens twee verkiezin-
gen!
Dan komt er nog zeker een klein detail om de hoek
kijken. Na veel onderhandelingen heeft men besloten
de gemiddelde economische groei op 2,5% jaarlijks
vast te stellen (u weet toch hoe goed politici dat kunnen
vaststellen!?). Het detail zit hem daarin dat die zelfde
politici tot voor kort van 2,3% uitgingen. Och wat is nu
0.2% meer of minder groei? Inderdaad niets en daar-
om levensgevaarlijk om daar zo maar van uit te gaan:
een of twee jaar economische neergang zoals bijvoor-
beeld in Duitsland, en er blijft niets meer van een ge-
balanceerd budget over.
Toch nog even terug op dat detail van 0,2%: de Fede-
rale bank van St. Louis, heeft even voor ons uitgere-
kend wat dat kleine groeiverschilletje voor 2002 uit-

• maakt: ach het gaat maar om 29 miljard dollar extra
overheidstekort!

Ondertussen waarschuwde ik u voor wat Hype tech
gekte. Daar komt nu nog een waarschuwing bij: die
van de merkengekte. Net nu er tegenwoordig minder
kinderen uitgekleed worden, om hun merk kleding en
schoenen af te nemen, ging een afgeleid produkt van
Calvin Klein (ik ga u natuurlijk niet uitleggen wie of
wat dat is) naar de VS beurs. De marktkapitalisatie/
waarde ging in een paar uur van $ 400 mio naar 800
mio. En dat voor het recht spullen te mogen GAAN
maken. Ik had u deze winst niet kunnen laten maken.
Wel kunt u het zelf misschien nog eens proberen met
Donna Karan, daar komt binnenkort ook een beursin-
troductie van en ook die schijnt 'hot' te zijn. U gaat uw
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gang maar.
Besef wel dat dit soort uitwassen voor mij belangrijke
waarschuwingssignalen zijn. Dit soort gektes gebeu-
ren meestal bij de top van de markt. OK er is teveel
geld op zoek naar aandelen, zodat een grote crash niet
zo snel zal plaatsvinden, maar of er nu nog veel te
verdienen is? Niet in de gekke markten.

Naast goud en onroerend goed was ik ook voor het Verre
Oosten. Dat was ik exclusief Japan, omdat zij daar maar
eens eerst op orde moesten zien te komen. Daar begint
het nu op te lijken, vandaar dat u daar weer eens naar
zou kunnen kijken: denk aan Schröder Tokyo Fund en
voor de extra moedigen (vanwege grotere op- EN
neergang) Intereffect Japan warrantfund. (W1

AGENDA
di. 18 juni

vr. 21 juni

Kring Roosendaal

Kring Utrecht

vr. 5 juli

di. 16 juli

vr. 19 juli

Kring Zuid-Holland;
onderwerp: de doodstraf

Kring Roosendaal

Kring Utrecht

vr. 2 augustus

vr. 16 augustus

19-24 augustus

Kring Zuid-Holland; Moet het
strafrecht afgeschaft worden?

Kring Utrecht

ISBL world Conference (pag.15)
Taming O-of-C Governments

di. 20 augustus Kring Roosendaal

vr. 6 september

di. 17 september

vr. 20 september

Kring Zuid-Holland;
onderwerp: het milieu

Kring Roosendaal

Kring Utrecht

INFORMATIE
Stichting Libertarisch Centrum
De Stichting Libertarisch Centrum streeft de versprei-
ding van het libertarisme na. Het libertarisme is een
politieke filosofie die gebaseerd is op individuele
vrijheid. Het individu heeft het recht om met zij n Ie ven,
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
wetmag 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 Assistan-
ce). Ditis aftrekbaarvan de belastingen. Voor die ƒ 150,-
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(CBC): J. Otto Vrijhof (030-2290241)
• Kring Utrecht
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20 uur
contactpersoon Stefan van Glabbeek, tel.030-6061286
• 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 (onder auspiciën van de L.P.)
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-l 180 Brussel, tel.02-344.47.21
• Kring Libertarisch Centrum België i meer informatie hier-
• Libertarisch Studiecentrum ) over bij secretariaat

1996/3 de Vrijbrief 23


